مکرمی والدین  /سرپرست:
][insert school name
اپنے طلبا کے لیے اعلی معیار کے تعلیمی تجربوں کو
جیسا کہ آپ جانتے ہیں،
پروان چڑھانے کے لیے پر عظم ہے۔ اس پر عظمی کی ایک مثال ،ہائی اسکول کے مسابقت طلبا کام میں طلبا کی شمولیت میں
اضافہ کرنے کے لیے ہمارے اسکولوں میں تعلیمی ثقافت کا معائنہ کرنے اور اس کو فروغ دینے کے لیے محکمئہ تعلیم ()DOE
کی یکساں مواقع اسکول ) ،(EOSایک قومی غیر نفعی تعلیمی تنظیم کے ساتھ شراکت ہے۔ لیڈ ہایر کے ساتھ ہماری شراکت میئر
 deBlasioکے مساوات اور عمدگی کے الئحہ عمل کی معاونت کرتی ہے ،خاص طور پر  APکے ساتھ تمام آغاز کاریوں کے۔

 EOSاور لیڈ ہایر آغاز کاری کے اہداف کی اعانت کرنے کے لیے ،ہم تھینکس گیونگ سے کچھ عرصہ قبل تمام طلبا کی ایک
مختصر سروے میں شرکت کرنے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ سروے کے سواالت ،کورس کے کام ،اسکولی تجربات اور
ہمارے اسکول ان کے تعلیمی اہداف کی معاونت جن طریقوں سے کرتے ہیں ان کے بارے میں طلبا خیاالت سے خطاب کریں گے۔
نتائج کو صرف مزید مسابقت طلب کورس کے کام کے لیے تیار طلبا کی نشان دہی کرنے اور موجودہ اور مستقبل کے طلبا کے
لیے تعلیمی معاونت کی تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
طلبا کے ادراکی کارڈ کو فروغ دینے کے لیے ہم طلبا کی تصاویر کا اشتراک  EOSکے ساتھ کریں گے۔ طلبا کے ادراکی کارڈ
طلبا کو اپنی اعلی قابلیت کو پہچاننے میں مدد کرنے والی اہم گفتگو کو جاننے کے لیے متعدد سطوح کے طریقے فراہم کرتے ہیں۔
طلبا کے ادراکی کارڈ اسکول کے قائدین اور اسکول کے دیگر متعلقہ عملے کو  APکورسز سے بہت حد تک مستفید ہونے والے
طلبا کی نشان دہی کرنے کے لیے داخل کرنے کی جدوجہد میں آگہی فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک  DOEکے "ایک
طالب علم کی تصویر ،فلم ،یا وڈیو ٹیپ کی غیر نفعی استعمال کے لیے اجازت" کو ابھی تک مکمل نہیں کیا ہے تو براہ کرم اس
خط میں شامل فارم کو مکمل کریں اور اسکو اسکول کو واپس کر دیں۔
ہمیں آپ کے بیٹے  /بیٹی کے مستقبل میں صرف مثبت فوائد نظر آرہے ہیں اور ہم ایسے اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے کے لیے
پرجوش ہیں جو ہمیں تمام طلبا کو ان کے تعلیمی اور پیشہ ور اہداف کے حصول کے لیے بہتر طور پر تیار کرنے میں مدد کریں
گے۔ اگر آپ کے اس سروے کے ،یا عام طور پر شراکت کے بارے میں کوئی سواالت یا تشویشات ہیں تو براہ کرم اسکول کے
پر بال جھجھک رابطہ کریں۔
پرنسپل سے
][insert contact info here
یہ یقینی بنانے کے لیے کہ طلبا کے پاس ایسے مسابقت طلب تعلیمی کورسز میں مشغول ہونے کا موقع ہے جو کالج کی راہ پر
گامزن ہونے میں ان کی مدد کرتے ہیں ،ہم آپ کے ساتھ شراکت داری کے متمنی ہیں۔
مخلص،
یکساں مواقع اسکول اور دفتر برائے مساوات اور رسائی
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