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داخلہ تجدیدات2021خزاں 
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، اور ہم تمام شہر میں آپ جیےس خاندانوں ےک تحمل اور لچکداری یک ۔ہم جانتے ہیں کہ یہ سال بہت تبدیلیاں الیا ہے ستائش کرتے ہیں

:میئر اور چانسلر ےک اعالن ےک مطابق، محکمئہ تعلیم اس سال کھےل داخلوں ےک طریقوں کا استعمال کرے گا

، یا طلب• ن ، یا درخواست دہندگان ےک تعلییم ریکارڈ ےک استعمال، آڈیشئن ن ا یک تشخیص کرتن یا اس کا مطلب ہے کہ پروگرام چھان بیں
۔ 

ے
لتں دیگر تشخیصات ےک استعمال کو روک دیں ےک داخلہ دینن ےک 

، پیشکشیں • رجییح گروپس کو ت( جب بیھ قابِل اطالق ہو)اگر ایک اسکول میں دستیاب نشستوں ےس زیادہ درخواست دہندگان ہیں
۔

ے
استعمال کر ےک یا ایک بال ترتیب قرعہ اندازی ےک استعمال ےک ذریےع یک جائیں یک

، جیےس زون شدہ ترجیحات۔ •
ے

داخلہ طریق کار ےک دیگر حےص ایےس یہ رہیں ےک

 
ے

:یہ پیشکش آپ کو داخلہ طریق کار بشمول ذیل تجدیدات ےس مطلع کرے یک



؟ ہم نیو یارک شہر مڈل اسکول میں کس طرح درخواست دے سکتے ہیں
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ین طریقہ آن الئن  ۔ MySchools.nycبہئے پر درخواست دینا ہے

o یں۔اپنن ذاتے ای میل پنے ےک ساتھ ایک اکاونٹ تخلیق کر

oلتں آپ ک :و درکار ہوگااپنن اکاونٹ میں ایک طالب علم شامل کرتن ےک 

آتر ڈی( OSIS)طالِب علم کا •

اکاونٹ تخلیق کوڈ•

o بذریعہ ڈاک تمام پبلک اسکول طلبا کو تخلیقے کوڈ وسط دسمئر میں
ورت ہے گھر بھیجر گتر تھے۔ اگر آپ کو پھر بیھ ایک کوڈ یک :  رن

ی اسکول ےس• ربطہ کر پبلک اسکول طلبا اپنن موجودہ الیمنئر
سکتے ہیں 

ہ مرکز ےس نیحر اور مذہبر اسکول ےک طلبا ایک خانداتن استقبالی•
رابطہ کر سکتے ہیں 
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 جن میں 
ے

 آپ ان پروگراموں یک فہرست دیکھیں ےک
ے

 درخواست دینن ےک جب آپ اپبن انفرادی درخواست تک رساتر حاصل کریں ےک
۔ :اس میں ذیل شامل ہو سکتا ہے لتں آپ کا بچہ اہل ہے

آپ کا زون اسکول

Schoolsearch.schools.nyc پر یا
کہ آیا ےس رابطہ کر ےک یہ جانیں 311

آپ کا ایک زون شدہ مڈل اسکول 
۔ ہے

اسکول زون ےک طلبا کو اپنن زون شدہ
۔ اس میں جانن یک ترجیح حاصل ہے

یل یک وجہ ےس تبدیCOVID-19میں 
۔

ے
نہیں ہو یک

ضلیع پروگرام

لتں کھےل ہیں ج لتں ان تمام طلبا ےک  و اس ےک 
یں زون شدہ ہیں یا اس ضلع ےک اسکول م

۔ کت کرتے ہیں شر

لتں ز  ون شدہ اگر آپ کا بچہ ایک ضلع ےک 
ہے اور ایک اور ضلع میں اسکول جاتا ہے 

لتں تو وہ دونوں اضالع ےک اسکولوں ےک
۔ درخواست دے سکتا ہے

برو پیما
پروگرامز

شہر پیما 
پروگرامز

۔ COVID-19آپ یک درخواست میں اسکول ےک انتخابات یک فہرست 
ی

یک وجہ ےس تبدیل نہیں ہو یک
۔
ی
درخواست دہندگان ےک پاس گذشتہ سالوں جیےس یہ انتخابات ہوں ےک

؟ ہم نیو یارک شہر مڈل اسکولوں میں کس طرح درخواست دے سکتے ہیں



؟ ہم نیو یارک شہر مڈل اسکول میں کس طرح درخواست دے سکتے ہیں
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o رتیب میں تک پروگراموں کو اپبن حقیقے ترجیح یک ت12درخواست میں
پر درج کریں۔# 1درج کریں، اپنن پسندیدہ پروگرام کو 

oجیےس ک ، ہ ایک عام کچھ اسکولوں ےک متعدد پروگرام ہو سکتے ہیں
عدد ایک اسکول ےک متاگر پروگرام اور ایک دوہری زبان پروگرام۔ 

لتں درخواست دے سکتے  ، آپ ایک ےس زائد ےک  ۔پروگرام ہیں  ہیں

o ،تک فروری9منگلMySchools۔ میں اپبن درخواست جمع کروائیں
تے ہیں اور جمع کروادینن ےک بعد بیھ آپ الگ ِان کر سک( درخواست)

۔  آخری تاری    خ تک اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں

o ی اسکول ےس بیھ رابطہ کر سکتے  ہیں جو آپ آپ اپنن موجودہ الیمنئر
۔ ےک نمائندے ےک طور پر ایک درخواست جمع کروا سکتے ہ یں

Mark Twain IS 239  ۔ ایک شہر پیما اسکول ہے جس میں گیارہ ہنر ےک شعبوں ےک پروگرام ہیں
، آپ ہنر ےک شعبہ ےک ایک یا دو پروگراموں میں درخواست دے ۔ اگر آپ اس اسکول میں دلچسپی رکھتے ہیں سکتے ہیں



تدرخواست میں انتخابا

وہ پروگرام جو آپ نن اپنن 
امل بجے یک درخواست میں ش

یب وہ جس ترتاورکتں ہیں 
۔ میں رکھے گتر ہیں

داخےل یک ترجیحات

جس ترتیب میں درخواست 
۔دہندگان کو زیر غور الیا جاتا ہے 

نشست یک دستیاب  

؟2021خزاں  ہیں
ےک لتں طلبا مڈل اسکول پیشکشیں کس طرح موصول کرتے
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بال ترتیب انتخاب

لتں دس تیاب درخواست دہندگان ےک 
نشستوں یک تعداد۔

کس طلبا کو انفرادی نشستوں ےس
۔ طرح میچ کیا جاتا ہے
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، طلبا کو گروہ :داخےل یک ترجیحات ۔( گروپس)کچھ پروگراموں میں میں زیر غور الیا جاتا ہے

ترجیح ےک پہےل گروپ ےک طلبا کو پہےل زیر غور الیا جانر گا۔•

گا، اور ایس طرح۔اگر نشستیں دستیاب ہیں تو اس ےک بعد دوشے ترجیحاتے گروپ ےک طلبا کو زیر غور الیا جانر •

۔ : مثال• لتں ہو سکبے ہے شدہ طلبا غئں زون کا مطلب ہے کہ زوناس  ایک زون شدہ پروگرام یک ترجیح زون شدہ طلبا ےک 
۔ 

ے
شدہ طلبا ےس قبل پیشکش موصول کریں ےک

۔ مڈل اسکول داخلہ میں بھاتر بہن یک ترجیح نCOVID-19ترجیحات میں •
ے

۔یک وجہ ےس تبدییل نہیں ہو یک ہیں ہوتے ہے

اس کا 

مطلب

ر ترجیح ےک طور پر درجہ ب| تجویز ند نہیں کیا گیا ہو۔  آپ کو اس اسکول ےک لتں ترجیح حاصل ہو سکپے ہے جس کو اولیں
یا ےس پہےل درج کرنا چاہیتے جن کو آپ اپتر زونK-8اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان پروگراموں کو اپتر زون یا جاری اسکول 

۔K-8جاری اسکول 
ی
پر ترجیح دیں ےک

 ہیں 2021خزاں 
؟ےک لتں طلبا مڈل اسکول پیشکشیں کس طرح موصول کرتے
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توں کو بال ترتیب انتخابات اگر کیس پروگرام میں درخواست دہندگان یک تعداد دستیاب نشستوں ےس زیادہ ہے تو نشسبال ترتیب انتخاب
ےک طریق کار ےک ذریےع ُپر کیا جانر گا۔ 

ا۔ ہر درخواست دہندگان کو ایک کمپیوٹر پروگرام ےک ذریےع ایک بالکل بال ترتیب نمئر تفویض کیا جانر گ•

لتں زیر غور الیا جانر گا۔ اگر کیس پروگرا• م میں درخواست دہندگان یک ایک درخواست دہندہ کو سب ےس پہےل اس ےک پہےل انتخاب ےک 
جانر گا۔تعداد دستیاب نشستوں ےس زیادہ ہے تو درخواست دہندگان کو ان ےک بال ترتیب نمئر یک بنیاد پر میچ کیا 

لتں زیِر غور اگر ایک درخواست دہندہ کو اس ےک پہےل انتخاب یک پیشکش موصول نہیں ہوتے ہے تو ان کو ان ےک دوشے انت• خاب ےک 
دہندگان کو ان ےک بال ایس طرح، اگر کیس پروگرام میں درخواست دہندگان یک تعداد نشستوں ےس زیادہ ہے تو درخواست۔ الیا جانر گا 

 فرد ےک مقابےل میں ایک قوی ترتیب نمئر یک بنیاد پر میچ کیا جانر گا۔ اگر ایک درخواست دہندہ ےک پاس پروگرام کو پہال درج کرتن واےل
بال ترتیب نمئر ہے تو ان کو دوشے درخواست دہندہ ےس قبل اس پروگرام ےک ساتھ میچ کیا جانر گا۔ 

یہ سلسلہ تمام بقایا درخواست ےک انتخابات ےک ُپر ہو جانن تک جاری رہے گا۔ •

 معیار
ر
 متحدہ میں نووارد طلبا ےک لتں پروگرام درخواست دہندگان یک: لساب

ے
 ےک مخصوص دوہری زبان پروگرام، یا ریاستہائ

ر
 درجہ بندی کرت

۔ 
ی
 معیار کو استعمال کریں ےک

ر
یزی زبان سیکھتر یک ےک طور پر، ان یک درجہ بندی درخواست دہندہ یک گھریلو زبان یا انگر مثال لتں لساب

۔  حیثیت یک بنیاد پر یک جا سکپے ہے

؟2021خزاں   ہیں
ےک لتں طلبا مڈل اسکول پیشکشیں کس طرح موصول کرتے
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۔:نشست یک دستیاب   ہر ایک مڈل اسکول پروگرام میں نشستوں یک مخصوص تعداد ہو تے ہے

۔ طالِب علم ےک• لتں مخصوص نشستیں ہوتے ہیں  تعلییم پروگرام یک عام تعلیم ےک طلبا اور معذوری ےک حامل طلبا ےک 
۔ لتں تفویض کیا جاتا ہے بنیاد پر درخواستوں کو خود کار طور پر ایک گروپ یک نشستوں ےک 

•MySchools ۔ میں گذشتہ سال ےک طریق کار ےس درخواست دہندگان یک تعداد اور دستیاب نشستیں

 ای•
ً

۔  لیکن اگر آپ اعیل مانگ ےک پروگراموں میں درخواست دینن میں دلچسبی رکھنے ہیں تو آپ کو یقینا سا کرنا چاہینر
۔   پروگراموں کو شامل کرنا یاد رکھیں جو کہ اوسط مانگ واےل ہیں

ن
ایےس کچھ اضاف

؟2021خزاں   ہیں
ےک لتں طلبا مڈل اسکول پیشکشیں کس طرح موصول کرتے

لتں  فن نشست اعیل مانگ واےل پروگراموں ےک 
۔4 یا زائد درخواست دہندگان ہوتے ہیں

 
لتں فن 3نشست اوسط مانگ واےل پروگراموں ےک 

۔  یا کم درخواست دہندگان ہوتے ہیں



؟  چاہیتے
ر
مجھے اپپر درخواست کس طرح مکمل کرب
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اس کا 

مطلب

۔  اگر آپ کو آپ ےک پہےل درجہ بند کرنا چاہینر اصل، حقیقے ترجیح یک ترتیب میں آپ کو بارہ تک پروگراموں کو اپبن •
ان ہے جیےس کہ اس کو انتخاب ےک ساتھ میچ نہیں کیا جاتا ہے آپ کا اپنن دوشے انتخاب ےس میچ ہوتن کا اتنا یہ امک

پہےل یہ درجر پر رکھا گیا تھا، اور ایس طرح۔

واست دے آپ اعیل مانگ ےک مڈل اسکولوں میں درخاگر رصف اعیل مانگ واےل اسکولوں میں درخواست نہ دیں۔ •
۔ رہے ہیں تو آپ کو اوسط یا کم تر مانگ واےل اسکولوں میں بیھ درخواست دینن پر غور کرنا چاہینر 

 پروگراموں کو شامل کرتر •
ر
اپنن پر غور کریں۔ اپتر پسندیدہ انتخابات میں درخواست دے دیتر ےک بعد، اضاف

ن ان تخاب ےس میچ ہوتن ےک پسندیدہ پروگراموں ےک بعد اپبن درخواست میں پروگراموں کو شامل کرتن ےس آپ ےک اولیں
۔  

ے
امکانات کم نہیں ہوں ےک



اسکولوں ےک بارے میں جانیں 
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اس کا 

مطلب

MySchools.nycےس کہ پیش میں ہر اس مڈل اسکول یک معلومات ہیں جن میں آپ درخواست دینن میں دلچسبی رکھنے ہیں جی
۔  ، اور زبانیں یک جانن وایل اختیاری کالسیں

باتن کر رہے ہیں  ن لتں ۔ اس ےک عالوہ، کبر مڈل اسکول ورچؤل شگرمیوں یک مئں ، آپ اسکولوں ےس رابطہ کر ان ےک بارے میں جانتن ےک 
لتں لنک کو تالش کرتن ےک( یکاسکول  )سکتے ہیں یا  میں اسکول MySchoolsلتں ویب سائٹ اور داخلہ شگرمیوں ےک صفج ےک 

۔  ےک پروفائل کو دیکھ سکتے ہیں



پیشکش جاری کرنا اور منتظرین یک فہرست
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اس کا 

مطلب

۔ 
ے

 تو آپ ایک ای میل اطالع نامہجب پیشکشیں اس موسِم بہار میں یک جائیں یک
ے

۔ پیشکشیں دستیاب ہوں یک
ے

موصول کریں ےک

 تو منتظرین یک فہرست ےک عمل کا آغاز ہو گا۔ 
ے

جب پیشکشیں جاری یک جائیں یک

لتں منتظرین یک فہرست میں خود بخود رکھا جاتا ہے جو آپ یک درخواست میں ا• س پروگرام ےس اونجے آپ کو ان پروگراموں ےک 
۔ درجر پر درج تھے جس میں آپکو پیشکش موصول ہوتر ہے

، اگر آپ اپنن دوشے انتخاب واےل پروگرام ےس ایک پیشکش موصول کرتے ہیں تو آپ کو آپ ےک•
ً

پہےل انتخاب واےل پروگرام یک مثال
منتظرین یک فہرست میں بیھ شامل کر دیا جانر گا۔

اک منتظرین یک فہرست بشمول منتظرین یک فہرست میں اپنن آپ کو شامل کرتن اور ہٹانن ےک بارے میں •  مزید معلومات کا اشئے
گا۔ س وقت کیا جانر

ُ
ا
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 ایک خانداتن استقبالیہ مرکز ےس رابطہ کریں|schools.nyc.gov/WelcomeCenters

 2009-935-718| دفئے براتر طالبانہ اندراج

مزید جانیں 

schools.nyc.gov/Middle

https://www.myschools.nyc/en/schools/middle-school/

