مزید معلومات کے لئے  833-543-7473پر کال
کریں
والدین/سرپرست منتخب نہ کرنے کا نوٹس
محترم والدین/سرپرست:
نیویارک شہر محکمہ تعلیم )" ("DOEنے تمام ضلع  30کنڈرگارٹن طلبا کو ایک نیویارک شہر اسکالرشپ اکاؤنٹ فراہم کرنے کے لیے غیر نفعی RISE
 Kids NYCکے ساتھ شراکت کی ہے ،جو  RISE Kids NYCکالج کے لیے بچت پروگرام کے ذریعے اہل اعلی تعلیم اخراجات کے لیے سرمائے کے ساتھ
نیویارک کا  529کالج سیونگ پروگرام ڈائریکٹ پالن اکاونٹ ہے۔
آپ کے بچے کو خود بخود پروگرام میں داخل کر دیا جائے گا ،ماسوائے اس کے کہ آپ شرکت نہ کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔
اپنے بچے کے نام پر ایک  NYCاسکالرشپ اکاؤنٹ کھولنے کے لئے اور  NYC Kids RISEکی جانب سے اس میں  $100جمع کرانے کے لئے،
 DOEکو  NYC Kids RISEکو آپ کے بچے کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔  NYC Kids RISEمعلومات کو ذخیرہ
کرنےآن الئن پورٹل کا انتظام کرنے ،اور تکنیکی مدد فراہم کرنے کے لئے ایک کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے جسے  VistaShareکہتے ہیں۔ آن
الئن پورٹل پر آپ اپنے بچے کا  NYCاسکالرشپ اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں۔
خاندانی تعلیمی حقوق اور رازداری ایکٹ ،ایک وفاقی قانون DOE ،کو رضامندی کے بغیر کسی بھی طالب علم کی ذاتی طور پرقابل شناخت معلومات
کو افشا کرنے سے منع کرتا ہے۔ تاہم DOE ،آپ اور آپ کے بچے کے بارے میں مخصوص تفصیالت ،جنہیں "ڈائریکٹری معلومات "،کہا جاتا ہے ،کو
مخصوص پابندیوں کے ساتھ ظاہر کر سکتا ہے ،جب تک کہ آپ کو شمولیت نہ کرنے کے لئے انتخاب کرنے کا پہلے موقع دیا جاتا ہےNYC Kids :
 RISEاور  VistaShareکو پروگرام کو چالنے اور جانچ کرنے کے لئے صرف اس ڈائرکٹری میں منکشف کردہ معلومات کو استعمال کرنے کی
اجازت دی گئی ہے۔ ان کو کسی اشتہارات ،مارکیٹنگ ،یا دیگر تجارتی مقاصد کے لئے ڈائرکٹری کی معلومات کو فروخت کرنے ،استعمال کرنے ،یا
اشتراک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔  NYC Kids RISEاور  VistaShareکو دوسروں پر ڈائریکٹری کی معلومات کو ظاہر کرنے سے پہلے DOE
سے منظوری کی ضرورت ہے۔
 NYCاسکالرشپ اکاؤنٹ کھولنے کے لئے کن معلومات کی ضرورت ہے؟
 NYCاسکالرشپ اکاؤنٹ کے لئے مندرجہ ذیل ڈائریکٹری معلومات کی ضرورت ہے :طالب علم اور والدین شناختی نمبرز ،جو پروگرام کے لئے منفرد
ہوں ،مکمل نام ،تاریخ پیدائش ،گھر کا پتہ ،چاہے گھر کا پتہ تبدیل ہو جاتا ہے ،گھر کا فون نمبر ،اسکول کا نام ،موجودہ گریڈ سطح ،گھر میں بولی
جانیوالی زبان ،اور دیگر اسکولوں میں کی جانیوالی منتقلی NYC ،پبلک اسکول کے نظام کے اندر اور باہر دونوں ،اگر کوئی ہو۔ اسی طرح ،مندرجہ
ذیل والدین کی معلومات مطلوب ہے :فی  NYCاسکالر شپ اکاونٹ دو والدین کا مکمل نام ،ای میل پتہ ،اور موبائل نمبر اور/یا دوسرا فون نمبر۔
ایک اکاؤنٹ بنانے کے لئے ،آپ کے بچے کو ایک ضلع  30اسکول میں الزما جنوری  2018کے اختتام تک داخل رہنا چاہئے۔
اس سلسلے میں آپ کے پاس کیا اختیارات ہیں؟
 .1اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کے پاس ایک  NYCاسکالرشپ اکاؤنٹ ہو ،تو کچھ نہ کریں۔
 .2اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کی ڈائریکٹری کی معلومات کا اشتراک کیا جائے تو آپ الزما درج ذیل فارم کو پر کریں اور اسے اپنے
بچے کے استاد کو  4جنوری  2018تک واپس کر دیں۔
مزید معلومات کے لئے  833-543-7473پر کال کریں۔
میں اپنے بچے کی ڈائریکٹری کی معلومات کا اشتراک نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو  NYCاسکالرشپ اکاؤنٹ حاصل ہو اور
میرا بچہ کوئی  NYCاسکالرشپ اکاؤنٹ فنڈز وصول نہیں کرے گا۔
طالب علم کا پہال نام:

طالب علم کا آخری نام:

اسکول کا نام:

طالب علم کی باضابطہ کالس:

والدین/سرپرست کا جلی حروف میں نام:

دستخط:

تاریخ:

OFFICE NOTE: FOR DISTRIBUTION ONLY TO KINDERGARTEN STUDENTS WHOSE FIRST DATE
OF SCHOOL ATTENDANCE OCCURRED BY NOVEMBER 27, 2017
Please keep any returned Notice in the student’s Cumulative Folder indefinitely.
URDU

