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MySchools.nyc
چھان بین کریں۔
انتخاب کریں۔
درخواست دیں۔
اپنے مڈل اسکول کے انتخابات کی چھان بین کرنے کے لیے ،اپنے بچے کی درخواست کے لیے پروگراموں کا انتخاب کرنے کے لیے ،اور
درخواست دینے— سب کچھ ایک ہی جگہ پر ،کے لیے MySchools.nyc) MySchools

( استعمال کریں۔

مڈل اسکول کی درخواست کے ﻋرﺻے کے دوران ،آپ  MySchoolsکو مندرجہ ذیﻞ کے لیے بﮭی استعمال کر سکتے ہیں:
 0اپنے بچے کی مڈل اسکول کی درخواست تک رسائی حاصل کریں—ان کے اسکول کا مشیر اس میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ کے بچے کے
تالش کے انفرادی تجربے میں ایسے مخصوص مڈل اسکول پروگرام انتخابات کے طور پر شامل ہوں گے جن میں یہ شرکت کرنے کے
لیے اہل ہیں۔
 0اپنے بچے کے انتخابات کی چھان بین کریں اور اپنے پسندیدہ اسکولوں اور پروگراموں کو محفوظ کریں۔
 0اپنے بچے کی مڈل اسکول کی درخواست میں  12کی تعداد تک پروگرام شامل کریں۔ انہیں اپنی حقیقی ترجیحی ترتیب میں رکھیں ،اس طرح
کہ آپ کی اولین پسند سب سے اوپر بطور نمبر  1ہو۔
 0آخری تاریخ 2 ،دسمبر  2019تک درخواست دیں۔ درخواست جمع کروائیں بٹن پر کلک کرنا یقینی بنائیں۔
ہم مدد کرنے کے لیے موجود ہیں! اگر آپ کو  MySchoolsاستعمال کرنے میں معاونت چاہیئے یا مڈل اسکول داخلوں کے متعلق
سواالت ہیں تو:
 0اپنے اسکول کے موجودہ مشیر سے بات کریں۔
 0ہمیں  718-935-2009پر کال کریں۔
 0ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں تشریف الئیں — مقامات اس رہنمائی کے پچھلے سرورق کی اندرونی جانب درج ہیں۔
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سرورق کے بارے میں
طالب علم | Alari Billig :استاد | Carl Landegger :پرنسپلManuel Ureña :
ہر سال ،نیو یارک شہر کا محکمئہ تعلیم اور  ،Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museumپبلک ہائی اسکولوں کے طلبا کے لیے سرورق
ڈیزائن کے ایک مقابلے میں شراکت داری کرتے ہیں۔ اس کتابچے کا سرورق  Alari Billigنے ڈیزائن کیا تھا ،جو کہ High School of Art and Design
کے ایک طالب علم ہیں۔  Billigکا ڈیزائن—جس کا عنوان ہے —The Many Faces of Usنیو یارک شہر کے تنوع کی عکاسی کرتا ہے ،انفرادی شناختوں
کی خوبصورتی اور ہماری پوری برادری میں توقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ مزید معلومات ،بشمول اگلے سال کے مقابلے میں کس طرح حصہ لیا جائے ،اس کے لیے
اپنے فنون کے استاد سے بات کریں یا  schools.nyc.gov/CoverDesignپر جائیں۔
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اس داخلہ رہنما کتابچے میں درج معلومات اشاعت کے وقت تک درست ہیں لیکن تبدیل ہوسکتی ہیں۔
) ( MySchools.nycکو استعمال کر کے یا اسکولوں سے براہ راست رابطہ کر کے اسکولوں
اور پروگراموں کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کریں۔

نیویارک شہر کے محکمہ تعلیم کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اصل یا تصور کردہ نسل ،رنگ ،مذہب ،عمر ،مسلک ،نسلیت ،قومی نژاد ،غیر ملکی ہونے کی
حالت ،شہریت کی کیفیت ،معذوری ،وزن ،تذکیر و تانیث (جنس) یا جنسی رجحان سے قطع نظر مساوی تعلیمی مواقع فراہم کرتا ہے ،اور ان میں سے کسی
ایک کی بھی بنیاد پر انتقام یا ہراسگی ،بشمول جنسی ہراسگی ،سے پاک ماحول قائم رکھتا ہے۔ اس پالیسی کی تعمیل سے متعلق استفسارات ذیل پر بھیجے
جاسکتے ہیں .Director, Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201 :ٹیلیفون
 / 718-935-3320ٹول فری.877-332-4845 :
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مڈل اسکول

داخلوں میں خوش آمدید!
مڈل اسکول طلبا کو اپنی دلچسپیوں کی تحقیق کرنے ،نئے مضامین دریافت کرنے ،اور اپنی ذات کے بارے میں مزید
جاننے کے مواقع کی پیشکش کرتا ہے۔ "اس خزاں میں آپ کا بچہ مڈل اسکول کے لیے درخواست دے گا۔ ہر ایک
بچے کی آن الئن درخواست کو بطور انتخابات منفرد بنایا گیا ہے تاکہ ان تمام مڈل اسکول پروگراموں کو شامل کیا
جائے جن میں یہ شرکت کرنے کے اہل ہیں۔ آپ  12تک پروگراموں میں درخواست دے سکتے ہیں۔
مڈل اسکول داخلوں ،اپنے بچے کی ضروریات کی تکمیل اور دلچسپی والے پروگراموں کی تحقیق کرنے
اور اپنے بچے کی مڈل اسکول درخواست کو کس طرح تیار کیا جائے اس بارے میں جاننے کے لیے اس
داخلہ رہنمائی کو اور  )C MySchools.nyc( MySchoolsکو استعمال کریں۔

داخلوں کی کارروائی میں مصرو ِ
ف عمل رہیں
مڈل اسکول داخلہ ویب سائٹ | schools.nyc.gov/Middle
تازہ ترین خبریں ،وسائل ،اور مڈل اسکول میلوں ،اوپن ہاوسز اور دیگر تقریبات کی تواریخ حاصل کریں۔

مڈل اسکول داخلہ ای میل فہرست | schools.nyc.gov/Connect
داخلہ تجاویز اور اہم تواریخ کی یاددہانی کے لیے ہماری مڈل اسکول داخلہ ای میل فہرست کے لیے سائن اپ کریں۔

مڈل اسکول انتخابات کی تحقیق کریں اور درخواست دیں
MySchools.nyc

C

 MySchoolsآپ کے بچے کے مڈل اسکول انتخابات کی آن الئن ڈائریکٹری اور ان کی درخواست دونوں ہے۔
پروگراموں کی تحقیق کریں ,اپنے بچے کی درخواست کے لیے انتخابات تالش کریں ،اور درخواست دیں — سب
کچھ ایک ہی جگہ پر۔ مڈل اسکول درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ  2دسمبر 2019 ،ہے۔

اپنی درخواست کے سلسلے میں مدد حاصل کریں
آپ کا اسکول مشیر
آپ کا مشیر داخلوں کے عمل میں آپ کی رہنمائی کرے گا ،آپ کے بچے کی مڈل اسکول درخواست تیار کرنے میں
ب ضرورت آپ کی معاونت کرے گا۔
آپ کی مدد کرے گا ،اور  MySchoolsاستعمال کرنے میں حس ِ

خاندانی استقبالیہ مراکز | schools.nyc.gov/WelcomeCenters
اپنی درخواست میں معاونت کے لیے ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں تشریف الئیں—مقامات پچھلے سرورق کے اندر دیکھیں۔

نیویارک شہر محکمئہ تعلیم | 718‑935‑2009
مڈل اسکول داخلوں کے بارے میں اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔

1

سپاٹ الئٹ

نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم پبلک اسکولز
ہمارے اسکول نیو یارک شہر کے ہر خاندان اور طالب علم کے لیے دستیاب ہیں۔ نیو یارک شہر کا محکمئہ تعلیم ( )DOEمتنوع ضروریات کو
پورا کرنے ،نیز گرمجوشی اور اشتمال کے ساتھ مساوات اور امتیاز کو پروان چڑھانے کے لیے عہد بستہ ہے۔ ہم پُر عظم طلبا ،اساتذہ ،عملے،
خاندانوں ،اور برادریوں کے شکرگزار ہیں جو ہمارے اسکول کو مستحکم بناتے ہیں۔ ہمارے شہر کے نوجوان افراد ہمارا مستقبل ہیں—ذیل کے
ذریعے ہم ان کو جلد آغاز کا موقع فراہم کرتے ہیں:

ہم مساوات اور تنوع کے لیے عہد بستہ ہیں
نیو یارک شہر کے تمام پبلک مڈل اسکول خیرمقدم اور معاونت کرتے ہیں۔۔۔
JJ

ان طلبا کا جو کثیر لسانی  /انگریزی زبان کے متعلمین ہیں

JJ

معذوریوں کے حامل طلبا کا

JJ

رسائی کے ضرورت مند طلبا کا

JJ

عارضی رہائش گاہوں میں رہنے والے طلبا کا

JJ

تارکین وطن طلبا اور خاندانوں کا
ِ

JJ

 LGBTQطلبا اور خاندانوں کا

شہر بھر کے اضالع میں ہمارے مزید اسکولوں میں تنوع میں اضافہ کرنے کے منصوبوں کو فروغ دینے کے لیے ہم برادریوں کے ساتھ کام
کر رہے ہیں۔ ذیل پر مزید جانیئے schools.nyc.gov/DiversityAdmissions

ہم عمدگی اور احتساب کے لیے عہد بستہ ہیں
ہر ایک اسکول کی توانائیوں اور بہتری کے ضرورت مند شعبوں کی نشان دہی کرنے میں مدد کے لیے ہم اپنے اسکولوں کے نتائج کے بارے
میں معلومات اکٹھا کرتے ہیں۔ اسکول کی کارکردگی کے بارے میں جاننے کے لیے  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر جائیں
اور سرچ بار میں اسکول کا نام داخل کریں اور اسکول کی اسکول کوالٹی سنیپ شاٹ ،اسکول کے معیار کی رہنمائی اور دیگر رپورٹوں کے
لیے ڈیٹا اور رپورٹس کے ٹیب پر کلک کریں۔

ہم آپ کے تبصرات اور شمولیت کا خیرمقدم کرتے ہیں
اگر آپ اپنے بچے کے موجودہ یا مستقبل کے اسکول کی اعانت کرنے میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پرنسپل یا والدین ربط دہندہ
سے پوچھیں کہ آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔
JJ

کیا آپ کے اس مڈل اسکول داخلہ رہنمائی یا  )C MySchools.nyc( MySchoolsکے بارے میں ہمارے لیے کوئی تبصرات
ہیں؟ اگر ہیں تو  OSEComms@schools.nyc.govپر ای میل کریں۔

JJ

2

ہم نیو یارک

شہر کے تمام طلبا کو خدمت فراہم کرتے اور ان کا خیرمقدم کرتے ہیں ،بشمول
کثیر لسانی  /انگریزی زبان کے متعلمین | schools.nyc.gov/ELL
نیو یارک شہر کے تمام پبلک اسکول کثیر لسانی  /انگریزی زبان کے متعلمین ( )MLLs/ELLsکے لیے اپنی انگریزی زبان کی مہارتوں کو
فروغ دینے اور اسکول ،کالج اور طرزمعاش میں کامیابی کے لیے طلبا کو تیار کرنے کے واسطے وسیع پیمانے پر اعانتیں اور خدمات فراہم
کرتے ہیں۔ انگریزی بطور نئی زبان ( ،)ENLعبوری دولسانی تعلیم ( ،)TBEاور دوہری زبان کی خدمات کی فراہمی کے نمونوں کے بارے میں
ہماری ویب سائٹ پر مزید جانیں۔
 MySchoolsتجویز :اگر آپ دوہری زبان پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہیں تو سرچ بار میں  Dual Languageکی اصطالح ٹائپ
کریں۔

معذوریوں کے حامل طلبا | schools.nyc.gov/SpecialEducation
ہر مڈل اسکول سے معذوری کے حامل طلبا کا خیر مقدم کرنے کی اور ان کے انفرادی تعلیمی پروگرام ( )IEPکے مطابق تجویز کردہ پروگرامز
اور خدمات فراہم کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ تمام مڈل اسکول پروگرام عام تعلیم کے طلبا اور معذوریوں کے حامل طلبا کو داخل کرتے ہیں۔
سیکشن  4.2میں مزید جانیں۔ امتحانی سہولیات طلبا کے  IEPsاور  504منصوبوں کے مطابق فراہم کی جاتی ہیں— سیکشن  4.4کے اواخر
کو مالحظہ فرمائیں۔ ان طلبا کے لیے جن کا  IEPضلع  75کے پروگراموں کی تجویز کرتا ہے ،سیکشن  1.3مالحظہ کریں۔
رسائی کے ضرورت مند طلبا | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
نیو یارک شہر محکمہ تعلیم ( )DOEرسائی کی ضروریات کے حامل طلبا کو ایسے مڈل اسکول پروگرام کی ایک پیشکش فراہم کرنے کے
لیے پُرعزم ہے جو انہیں تمام متعلقہ پروگراموں اور خدمات تک رسائی کے قابل بنائے۔ اسکول جزوی طور پر یا مکمل طور پر قابل رسائی ہو
سکتے ہیں ،اور معقول سہولیات کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ رسائی کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مالحظہ
کریں یا اسکول سے براہ راست رابطہ کریں۔
 MySchoolsتجویز :پروگراموں کے لیے

مکمل طور پر قابل رسائی یا

جزوی طور پر قابل رسائی اسکول فلٹر کریں۔

عارضی رہائش گاہ میں مقیم طلبا | schools.nyc.gov/STH
 DOEکے الیمنٹری اسکولوں میں مندرج عارضی رہائش گاہ میں مقیم طلبا کسی بھی مڈل اسکول پروگراموں میں درخواست دے سکتے ہیں،
ٰ
حتی کہ اگر وہ نیو یارک شہر سے باہر ایک عارضی رہائش گاہ میں بھی منتقل ہو جائیں۔ ان سے داخلہ کاروائی میں شرکت کرنے اور پیشکش
قبول کرنے کے لیے دستاویزات (بشمول پتہ ،عمر کے ثبوت اور مدافعتی ٹیکوں) جمع کروانا مطلوب نہیں ہے۔
تارکین وطن خاندان | schools.nyc.gov/SupportingImmigrantFamilies
ِ
نیو یارک شہر میں ہر بچے کو ،نقل مکانی کی کیفیت سے قطع نظر ،ایک پبلک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ قانون کے
ت حال کے دستاویز پیش کرنے کی درخواست یا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ان کو نقل وطنی کی
مطابق ،بچوں سے نقل وطنی کی صور ِ
ت حال یا نقل وطنی کے متعلق دستاویزات پیش کرنے میں ناکامی کی بنیاد پر داخلے سے انکار کیا سکتا ہے۔ محکمئہ تعلیم کے مالزمین
صور ِ
خاندان کی نقل وطنی کی حیثیت کے متعلق نہیں پوچھیں گے ،اگر وہ نقل مکانی کی کیفیت کے متعلق جانتے ہیں ،تو ان پر اسے بصیغئہ راز
رکھنا الزمی ہے۔ پبلک اسکول ہماری جمہوریت کے مرکز میں ہیں اور تمام طلبا ،خاندانوں ،اور معلمین کے لیے محفوظ مقامات ہیں۔
 LGBTQطلبا اور خاندان | schools.nyc.gov/LGBT
ہمارے تمام اسکول ہم جنس پرست لڑکیوں ،ہم جنس پرست لڑکوں ،دو جنسیوں ،خواجہ سراؤں (ٹرانزجینڈر) ،اور ہم جنس پسندوں یا سوال کرنے
والے طلبا ،خاندانوں ،اور عملے کا خیرمقدم کرتے اور ان کی اعانت کرتے ہیں۔ پیدائش کے وقت تعین کردہ جنس کے قطع نظر آپ جنسی
شناخت کی بنیاد پر یک جنس پروگراموں میں درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک ٹرانسجینڈر بچہ ہے جو واحد جنس اسکول میں دلچسپی
رکھتا ہے ان کو اپنے اسکول کے رہنما مشیر سے درخواست کے طریق کار میں مدد کے لیے گزارش کرنی چاہیئے۔
 MySchoolsتجویز :ایسے اسکولوں کی ایک فہرست کے لیے جن میں  LGBTQطلبا کی اعانت کرنے والے کلب ہیں  GSAاصطالح
کو استعمال کریں۔
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مڈل اسکول

ستمبر

عملی اقدامات کی جانچ فہرست
مڈل اسکول پروگراموں کی تحقیق کرنے کے لیے اس داخلہ رہنمائی کو استعمال کریں۔ اس بات کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے کہ آپ کا بچہ
کیوں اور کونسے اسکولوں اور پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتا ہے اہلیت کے سیکشن  2.2کو پڑھیں۔
مڈل اسکول انتخابات پر بات کرنے کے لیے اپنے بچے کے اسکول کے مشیر سے مالقات کریں۔
موسم خزاں کے لیے اپنے داخلہ کیلنڈر کی منصوبہ بندی کریں۔
اکتوبر میں ،آپ کے بچے کے اسکول کا مشیر  C MySchools.nycپر ان کی درخواست تک رسائی میں آپ کی مدد کرے گا۔ ایک بار
اپنے اکاؤنٹ میں الگ اِن کر لینے کے بعد ،آپ ذیل کر سکتے ہیں:
§§اپنے بچے کے مڈل اسکول انتخابات کی تحقیق کریں—آپ کا بچہ جن پروگراموں میں درخواست دینے کا اہل ہے یہ بطور انتخاب دستیاب ہوں
گے۔

اکتوبر  -نومبر

§§پروگراموں کے ناموں کے برابر میں ستاروں پر کلک کر کے اپنے پسندیدہ پروگراموں کو محفوظ کریں۔
§§اپنی درخواست میں پروگرام کو درج کرنے کا آغاز کریں۔ آپ  12تک کی تعداد میں پروگراموں میں درخواست دے سکتے ہیں — سیکشن
 4.0میں اپنے بچے کی درخواست بنانے کے بارے میں جانیں۔
اپنے بچے کے ساتھ مڈل اسکول میلوں میں جائیں۔ مقامات اور اوقات کی تازہ ترین معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ
 schools.nyc.gov/Middleمالحظہ کریں۔
اوپن ہاؤسز میں شرکت کریں —  schools.nyc.gov/Middleپر ہمارے اوپن ہاؤس کیلنڈر میں تواریخ کو مالحظہ کریں۔ اوپن ہاؤس کی تازہ
ترین معلومات کے لیے اسکولوں سے براہ راست رابطہ کریں۔
اپنے بچے کی درخواست کے لیے پروگراموں کی فہرست بنانے کے لیے اپنے موجودہ اسکول کے ایک مشیر کے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ جاننے
کے لیے کہ اسکول داخلہ دینے کے لیے کن عناصر کو زیر غور التے ہیں پروگراموں کی داخلہ ترجیحات ،داخلہ طریق کار اور انتخاب کے کسی بھی
معیار کو دیکھیں۔
دلچسپی کے ہر پروگرام کے لیے اس بارے میں یہ سوچیں کہ آپ کا بچہ کیسے آئے جائے گا۔
اپنی مڈل اسکول درخواست کو 2دسمبر 2019 ،تک جمع کروائیں!

مندرجہ ذیل تین طریقوں میں سے کسی ایک کے ذریعے درخواست دیں:

§§آن الئن —C MySchools.nycمیں “ ”Submit Applicationپر کلک کریں

دسمبر

§§اپنے بچے کے اسکولی مشیر کے ذریعے
§§ایک خاندانی استقبالیہ مرکز پر — مقامات کو اس رہنمائی کے پچھلے سرورق کی اندرونی جانب تالش کریں
اپنی درخواست میں ان پروگراموں کو اپنی حقیقی ترجیح کی ترتیب میں درج کریں جن میں شرکت کرنے کے لیے آپ کا بچہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اپنے
پہلے انتخاب کو  1#کے طور پر درجہ بند کریں ،اپنے دوسرے انتخاب کو  2#کے طور پر درجہ بند کریں؛ اور اسی طرح۔ اسکولوں کو یہ علم نہیں ہو
گا کہ آپ نے ان کو اپنے پہلے انتخاب کے طور پر درج کیا تھا یا بارھویں پر۔

اپریل– مئی

جنوری  -فروری

مارک ٹوئین قابل اور ہنر مند کے لیے :نیو یارک شہر کے تمام مکین اہل ہیں ،اور طلبا کو درخواست دینے کے لیے قابلیت کے امتحان دینے ہوں
گے۔ آپ اپنے بچے کو امتحان دلوانے کے لیے آن الئن  MySchoolsکے ذریعے رجسٹر کرواسکتے ہیں —  Mark Twainکے ٹیب پر کلک
کریں—یا اہنے اسکول کے مشیر کے ذریعے۔

چھان بین والے پروگراموں کے لیے :تشخیصات یا پورٹ فولیوز کو مکمل کر لیں اگر /جیسا کہ آپ کی درخواست کے مخصوص مڈل اسکول
پروگرام مطالبہ کرتے ہیں۔
مارک ٹوئین قابل اور ہنر مند کے لیے :قابلیت کے امتحان دینے والے طلبا جنوری کے اوائل میں اپنے امتحان کے مقررہ اوقات موصول کریں گے۔

تمام طلبا مڈل اسکول پیشکش کا خط اپریل  2020میں موصول کریں گے۔ اس خط میں آپ کے بچے کی مڈل اسکول پروگرام پیشکش کے ساتھ ساتھ
اگلے اقدامات اور اپیل کرنے کی معلومات شامل ہوں گی۔ اپنی پیشکش کو قبول کرنے کے لیے مزید کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر کوئی عمل درکار ہے تو مئی  2020میں آخری تاریخ تک مڈل اسکول نتائج کا جواب دیں۔
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اس داخلہ رہنمائی

اور  MYSCHOOLSکو کس طرح استعمال کیا جائے
1

2

مڈل اسکول داخلہ کے لیے منصوبہ بندی
اپنے خزاں کے داخلے کے کیلنڈر کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے دوسرے صفحے پر جانچ کی فہرست کو استعمال کریں۔ اس رہنمائی
کے سیکشن  1.0میں مڈل اسکول کی جانب اقدامات کے بارے میں جانیں۔

اپنے بچے کی اہلیت کے بارے میں مزید جانیں
سیکشنز  2.5-2.2میں مختلف پروگراموں کے لیے اہلیت کے بارے میں جانیں۔ اس کے بعد سیکشن  8.0میں ان پروگراموں کی نشان دہی
کریں جن کے لیے آپ کا بچہ اہلیت رکھتا ہے۔ درخواست کے دورانیے کے دوران ،اپنے بچے کے تمام انتخابات کی تالش کے ایک انفرادی
تجربے کے لیے  )C MySchools.nyc( MySchoolsپر الگ اِن کریں۔
تجویز | اپنے اسکولی ضلع (ضلع  )32-1کو تالش کرنے کے لیے  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر جائیں۔

3

اپنے بچے کے مڈل اسکول انتخابات کی تحقیق کریں۔
ضلع ،برو پیما اور شہر پیما انتخابات کے بارے میں جاننے کا آغاز کرنے کے لیے سیکشن  8.0میں اسکولوں کی فہرست اور نقشوں کو
مالحظہ کریں۔ 1درخواست کے دورانیے کے دوران ،اسکولوں کے آن الئن  MySchoolsصفحات پر اسکولوں اور پروگراموں کے بارے
میں مزید جانیں۔ اس رہنمائی اور  MySchoolsمیں اسکول کی معلومات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے سیکشن  4.0-2.0کو پڑھیں۔
سیکشن  5.0میں سرگرمیوں اور اوپن ہاؤسز کے بارے میں مزید جانیں۔
تجویز |مڈل اسکول انتخابات پر بات چیت کرنے کے لیے اپنے بچے کے اسکول مشیر سے ملیں!

4

یہ جانیں کہ طلبا کو پیشکشیں کس طرح کی جاتی ہیں
یہ جاننے کے لیے کہ طلبا مڈل اسکول کی پیشکشیں کیسے موصول کرتے ہیں اور ایک مخصوص پروگرام سے ایک پیشکش موصول
کرنے کے اپنے امکانات کو جاننے کے لیے سیکشن  4.0پڑھیں۔ اس کے بعد یہ جاننے کے لیے کہ مخصوص پروگرام طلبا کو کس طرح
داخل کرتے ہیں سیکشن  8.0اور  MySchoolsکو استعمال کریں۔
تجویز |  schools.nyc.gov/Middleپر وڈیوز کو دیکھیں جو دکھاتی ہیں کہ طلبا کو پیشکشیں کس طرح کی جاتی ہیں۔

5

یہ جانیں کہ درخواست کس طرح دی جائے
سیکشن  6.0مالحظہ کریں۔ اپنے بچے کی درخواست کو آن الئن  MySchoolsپر ،اپنے بچے کے موجودہ اسکولی مشیر کے ذریعے
یا ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں جمع کروائیں۔ آپ کو اپنے بچے کی درخواست میں مدد کی ضرورت ہے یا آپ کے سواالت ہیں؟ اپنے
بچے کے اسکولی مشیر سے پوچھیں ،ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں تشریف لے جائیں یا ہم سے  718‑935‑2009پر رابطہ کریں۔

 1اسٹیٹن آئلینڈ میں صرف ایک ضلع (ضلع  )31ہے ،اس لیے اسٹیٹن آئلینڈ مڈل اسکول داخلہ رہنمائی کے سیکشن  8.0میں صرف ضلع اور شہر پیما پروگرام حصے شامل
ہیں۔

5

 1.0مڈل اسکول کی جانب راہوں کو جانیں
نیو یارک شہر میں زیادہ تر طلبا  DOEپبلک مڈل اسکول میں داخلہ پانچویں یا چھٹے گریڈ کے دوران مڈل اسکول کی درخواست جمع کروا کے
حاصل کر سکتے ہیں — سیکشن  1.2میں مزید جانیں۔ مڈل اسکول کے دیگر انتخابات کے بارے میں سیکشن  1.4-1.3میں جانیں۔

 1.1کون درخواست دے سکتا ہے؟
مڈل اسکول میں درخواست کرنے کے لیے آپ کے بچے کے لیے نیو یارک شہر کا موجودہ مکین اور یا تو پانچویں گریڈ کا موجودہ طالب علم ہونا یا
1
چھٹے گریڈ پر اختتام پذیر ہونے والے الیمنٹری اسکول کا موجودہ طالب علم ہونا الزمی ہے۔
یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے اسکول نیو یارک شہر کے تمام طلبا کی کیسے معاونت اور خدمت کرتے ہیں صفحات  3-1دیکھیں۔
اگر آپ تعلیمی سال کے دوران نیو یارک شہر میں منتقل ہوتے ہیں اور آپ کو اس وقت ایک مڈل اسکول تالش کرنے کی ضرورت ہے یا درخواست
دینے کی آخری تاریخ گزر گئی ہے اور آپ کو موسم خزاں  2020کے لیے اندراج کروانے کی ضرورت ہے تو یہ جاننے کے لیے کہ کیا کیا
جائے  schools.nyc.gov/NewStudentsپر جائیں۔

 1.2مڈل اسکول داخلے
اکتوبر میں ،اپنے بچے کی انفرادی مڈل اسکول درخواست تک رسائی حاصل کریں اور اسے  ،)C MySchools.nyc( MySchoolsپر یا
ت خود ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں پیر 2 ،دسمبر  2019تک جمع کروائیں۔ اپنے بچے کے مڈل اسکول انتخابات
بذریعہ اسکولی مشیر یا بذا ِ
میں سے ،آپ اپنے بچے کی درخواست میں  12تک پروگراموں کو ان کی درخواست میں شامل کر سکتے ہیں۔ اپریل میں آپ اپنے بچے کے مڈل
اسکول کی پیشکش کا خط موصول کریں گے ،جس میں ایک مڈل اسکول کی پیشکش شامل ہو گی۔ اگر آپ مڈل اسکول کی ایک درخواست کو جمع نہ
کروانے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ دستیاب نشستوں کے ساتھ ایک مڈل اسکول پروگرام کی پیشکش موصول کریں گے۔ سیکشن  5.0-2.0میں مزید
جانیں۔

 1.3ضلع  75کے موجودہ طلبا کے لیے داخلے
ضلع  75اہم مسابقتوں ،جیسے کہ آٹزم سپیکٹرم ڈس آرڈر ،سنگین ادراکی تاخیر ،جذباتی خلل ،احساسی معذوریاں ،اور کثیر معذوریوں کے حامل طلبا
کے لیے پروگراموں میں انتہائی خصوصی طور پر تیار کردہ تعلیم مہیا کرتا ہے۔ یہ معاونتیں پورے نیو یارک شہر میں وسیع انواع کی ترتیبوں اور
مقامات پر پیش کی جاتی ہیں ،بشمول ضلع  1-32کے اسکولوں میں مشترکہ طور پر واقع خصوصی کالسیں ،اسکول کی عمارات میں جہاں تمام طلبا
کے انفرادی تعلیمی پروگرام ( )IEPsہوتے ہیں ،عام تعلیم کے کالس رومز ،اداروں ،ہسپتالوں ،اور گھر۔
معذوری کے حامل ان طلبا کے اہل خانہ جن کے لیے ضلع  75پروگرام کی تجویز کی گئی ہے لیکن یہ ضلع  75کے باہر ایک مڈل اسکول کے
بارے میں سوچ رہے ہیں ،ان کو یہ تعین کرنے کے لیے اپنی  IEPٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہیئے کہ آیا مڈل اسکول کے لیے ایک ضلع  75پروگرام
دفتر
کی تجویز مناسب رہے گی۔ اگر  IEPٹیم ،بشمول اہل خانہ کو یقین ہے کہ تجویز کردہ ضلع  75پروگرام ابھی بھی موزوں ہے ،تو ضلع  75کا ِ
برائے داخلہ مئی یا جون میں طالب علم کو ان کے ضلع  75کے مڈل اسکول پروگرام میں داخلے سے مطلع کرے گا۔
تجویز
 schools.nyc.gov/D75پر ضلع  75پروگراموں کے بارے میں مزید جانیں۔

 1ضلع  3میں رہنے والے یا اسکول جانے والے چوتھے گریڈ کے موجودہ طلبا ) Center School (03M243کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ کوئینز میں رہنے والے یا
اسکول جانے والے چوتھے گریڈ کے موجودہ طلبا ) Louis Armstrong Middle School (30Q227کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ چھٹے گریڈ کے موجودہ طلبا
) Baccalaureate School for Global Education (30Q580کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
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1.4

چارٹر اسکول
چارٹر اسکول ایسے مفت پبلک اسکول ہیں جو نیو یارک شہر کے تمام طلبا کے لیے کھلے ہیں اور یہ محکمئہ تعلیم ( )DOEسے علحیدہ آزادانہ
کام کرتے ہیں۔ اس کے بجائے چارٹر اسکول کارکردگی کے ایک معاہدے یا چارٹر کے تحت کام کرتے ہیں ،جن کو نیو یارک ریاست کے منظور
کنندگان کے ذریعے جاری کیا جاتا ہے۔ چارٹر اسکول مخصوص تعلیمی اہداف کی تکمیل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ چارٹر اسکولوں کے لیے مڈل
اسکول کی درخواست کا ایک علیحدہ طریق کار ہوتا ہے۔ اگر آپ چارٹر اسکول کے ایک مڈل اسکول کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو ان کے
اندراج اور داخلہ کے بارے میں جاننے کے لیے اسکول سے براہ راست رابطہ کریں۔ ذہن نشین رہے کہ کچھ چارٹر اسکول صرف ان طلبا کو داخلہ
دیتے ہیں جنہوں نے ایک یا زائد شراکت دار چارٹر الیمنٹری اسکولوں میں تعلیم حاصل کی تھی۔
محکمہ تعلیم کے پبلک اسکولوں میں داخلے کے لیے اہل کوئی بھی طالب علم پبلک چارٹر اسکول میں داخلے کے لیے اہل ہے۔ ضلع کے لحاظ سے
چارٹر مڈل اسکولوں کی ایک فہرست اس کتاب کی پشت پر مالحظہ کریں۔ مزید عام معلومات کے لیے  schools.nyc.gov/Chartersپر
جائیں یا  311پر رابطہ کریں۔

 2.0اپنے مڈل اسکول انتخابات کو سمجھیں
اپنے  MySchoolsاکاؤنٹ میں الگ اِن کرنے کے بعد ،آپ ہر اس مڈل اسکول کو دیکھنے اور اس کی تحقیق کرنے کے قابل ہوں گے جن کو آپ
کا بچہ اپنی درخواست میں شامل کرنے کا اہل ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ کا بچہ مخصوص پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتا ہے آپ
اس رہنمائی کے سیکشن  8.0میں اہلیت کی معلومات کو اور سیکشن  2.5-2.2میں وضاحتوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
خزاں میں ،جب آپ کا بچہ درخواست دینے کے لیے تیار ہو ،آپ ان کی مڈل اسکول درخواست میں  12تک پروگراموں کو درج کر سکتے ہیں۔ ان
پروگراموں کو شامل کریں جن میں آپ اور آپ کا بچہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اپنی درخواست میں ان کو اپنی حقیقی ترجیح کی ترتیب میں درج کریں—
اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ پروگرام کو بطور  1#اپنے دوسرے انتخاب کو بطور  2#درج کریں ،اور اسی طرح۔ سیکشن  4.4-3.0میں
پروگراموں کا انتخاب کرنے کے بارے میں مزید جانیں۔

 2.1اسکول اور پروگرامز
مڈل اسکول میں درخواست دینے کا مطلب مڈل اسکول پروگراموں میں درخواست دینا ہے۔ پروگرام کو ایک اسکول میں داخل ہونے کے لیے ایک
"راہ" تصور کریں۔ اگر ایک اسکول کے متعدد پروگرام ہیں ،آپ کا بچہ اسی اسکول کے ایک سے زائد پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتا
ہے۔ مثال کے طور پر ایک مڈل اسکول کا ایک زون پروگرام اور ایک دوہری زبان پروگرام ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اس اسکول کے لیے
زون شدہ ہے (سیشکن  2.2میں مزید جانیں) اور یہ اس کے دوہری زبان پروگرام کے لیے اہل ہے ،آپ ان دونوں پروگراموں کو اپنے بچے کی
درخواست میں درج کر سکتے ہیں—یہ آپ کی درخواست میں دو علحیدہ انتخابات کے طور پر شمار ہوں گے۔

 2.2اہلیت
مڈل اسکول پروگرام کی اہلیت آپ کو بتاتی ہے کہ اس کے لیے کون درخواست دے سکتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ پروگرام کی اہلیت کی وضاحت کی
تکمیل کرتا ہے تو یہ اس پروگرام کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔
مثال کے طور پر ،اگر ایک پروگرام کی اہلییت " کوئنز کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال" ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف کوئنز میں رہنے والے
یا کوئنز کے پبلک الیمنٹری اسکولوں میں شرکت کرنے والے طلبا درخواست دے سکتے ہیں۔ دیگر بروز میں رہنے اور اسکولوں میں شرکت کرنے
والے طلبا اس پروگرام میں درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں۔
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اس داخلہ رہنمائی میں
اس رہنمائی کے سیکشن  8.0میں آپ کے برو کے ہر ایک مڈل اسکول پروگرام کے ساتھ ساتھ کسی بھی ایسے مڈل اسکول پروگراموں کی
اہلیت کی معلومات شامل ہیں جو نیو یارک شہر کے تمام مکینوں کے لیے کھلے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ آیا آپ کا بچہ ایک مخصوص
پروگرام میں شرکت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اسکول کی فہرست میں پروگرام کی اہلیت کو دیکھیں۔
اس مثال میں کوئنز کے طلبا اور مکین اس پروگرام
کے لیے درخواست دینے کے لیے اہل ہیں۔
گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :
داخلہ ترجیحات
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
 1ضلع  27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح
ترجیحاتبعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں کو۔
داخلہ اس کے
2
 1ضلع  27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح
 2اس کے بعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں کو۔

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
طریق کار
داخلے کا
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ
ِ
§|§City Lane School
99A123
)(I.S. 123
(I.S. 123) Spanish Dual Language
پروگرام کوڈ
پروگرام |
پیش کردہ
A123S
| Program
(I.S. 123) Spanish Dual Language
A123Z | A123S
Zoned |Program
Program

زبان
شدہ :کار
چھان کابینطریق
داخلے

ِ

اہلیت
کوئنز کے طلبا اور مکین
اہلیت

والے
کوئنز میں
زون
مکین
رہنےاور
کے طلبا
شدہ :زبان
چھان بین
زون†کردہ
طلبا کے لیے کھال ہے
الخال،والے
بیترہنے
راہداریوں،میں
زون
الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔
طلبا اپنے آپ کو
مضامین کو پاس کیا تھا§| 93% 93+§7
نے |بنیادی
 90%طلبا
90+§10
زون†کردہ
A123Z
Zoned
Program
اسکھال ہے
طلبا کے لیے
پروگرام کے لیے صرف اس مڈل اسکول کے زون میں
سمجھتے ہیں۔
درخواستمیںدےمحفوظ
اور کیفیٹیریا
 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال،
سکتے ہیں۔
رومزطلبا
الکروالے
رہنے

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
طریق کار
داخلے کا
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ
ِ
§|§City Lane School
99A123
)(I.S. 123

گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :

718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :
داخلہ ترجیحات
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

اہلیت

زون میں رہنے والے
زون†کردہ
A123Z
| Zoned
Program
داخلہ ترجیحات
اہلیت
طریق کار
داخلے کا
پروگرام کوڈ
پروگرام |
پیش کردہ
طلبا کے لیے کھال ہے
ِ
الخال،والے
بیترہنے
راہداریوں،میں
زون
الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔
طلبا اپنے آپ کو
93%
93+
§
7
تھا§|
کیا
پاس
کو
مضامین
بنیادی
نے
طلبا
90%
90+§10
زون†کردہ
A123Z | Zoned Program
طلبا کے لیے کھال ہے
 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔

گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :

718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :
داخلہ ترجیحات
اہلیت
طریق کار
داخلے کا
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ
ِ
§|§City Lane School
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
99A123
)(I.S. 123
 1ضلع  27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح
(I.S. 123) Spanish Dual Language
مکین
اور
طلبا
کے
کوئنز
زبان
شدہ:
بین
چھان
اہلیت
داخلے کا طریق کار
پروگرام کوڈ
پروگرام |
پیش کردہ
ترجیحاتبعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں
داخلہ اس کے
2
A123S
| Program
ترجیح ہو گی۔ دیگر
مطابق کومنفرد
اہلیت کے
بچے کی
 (I.S.اِن کر چکے ہوں ِتو آپ کی درخواست کی کاروائی آپ کے
Spanishمیں الگ
MySchools
جب آپ
مکینوں کو ترجیح
محفوظکے طلبا
ضلع 27
Dual
اورہیں۔
سمجھتے
 1میں
رومز اور کیفیٹیریا
الخال،اورالکر
اپنے آپ کو
)123کو پاس کیا تھا§§| 93+§7
نے بنیادی مضامین
 Languageطلبا
90% 90+§10
مکین
بیت طلبا
راہداریوں ،کے
کوئنز
طلبا زبان
 93%شدہ:
چھان بین
درخواستترجیح
بچہاور مکینوں کو
کے طلبا
جسکے بعد
 2اس
| Program
دینے کا اہل ہے؛
کوئنز کا
میں آپ
A123Sاس مڈل اسکول پروگرام کو دیکھیں گے اور اس کی تحقیق کر سکیں گے
آپ ہر
الفاظ میں،

آن الئن  MySchools.nycمیں

سمجھتے ہیں۔
کیاور کیفیٹیریا
بچےرومز
الخال ،الکر
کوبیت
راہداریوں،
آپ کو
طلبا اپنے
کو93% 93+
تھا§§| §7
مضامین کو پاس کیا
 90%طلبا
اس 90+§10
کرنے کے قابل ہوں گے۔
محفوظ شامل
میں میں
درخواست
اپنے
اور ان
کرنے
محفوظ
پروگراموں
بنیادیپسندیدہ
عالوہ،نےآپ
کے

مثال کے طور پر ،اگر ایک پروگرام کی اہلییت " کوئنز کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال" ہے ،تو صرف کوئنز میں رہنے والے یا کوئنز
کے پبلک الیمنٹری اسکولوں میں شرکت کرنے والے طلبا اس پروگرام کو اپنی  MySchoolsمڈل اسکول درخواست کے لیے ایک انتخاب
کے طور پر دیکھ سکیں گے۔ دیگر بروز میں رہنے والے یا اسکولوں میں شرکت کرنے والے طلبا اس کو بطور انتخاب نہیں دیکھ سکیں گے۔
پروگرام کے  MySchoolsپیج پر پروگرام کے نام پر کلک کر کے اس کی اہلیت کے مخصوص معیارات کو جانیں۔
بروز کی اس داخلہ رہنمائی کے سیکشن  8.0کے پروگرام اہلیت کی قسم کی ترتیب میں ہیں:
JJ

ضلعی پروگرامز

1

JJ

برو پیما پروگرامز

JJ

شہر پیما پروگرامز

 2.3ضلعی پروگرامز | اہلیت :ضلع کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
آپ کا بچہ ان پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتا ہے جو اس ضلع میں واقع ہیں جس کے مڈل اسکولوں کے لیے آپ کا خاندان زون شدہ ہے
یا جس ضلع میں آپ کا بچہ پبلک الیمنٹری اسکول میں شرکت کرتا ہے۔ بعض اوقات خاندان اپنے زون شدہ الیمنٹری اسکول کے بجائے ایک مختلف
ضلع کے مڈل اسکول کے لیے زون شدہ ہوتے ہیں  -ایسی صورتوں میں مڈل اسکول کا زون آپ کے بچے کی اہلیت کا تعین کرتا ہے۔

کلید
کلید

 = bجزوی طور پر قابل رسائی§|§ = aمکمل طور پر قابل رسائی

کے لیے MySchools.nyc( MySchools
جاننے
بارے
کے
قابلانتخابات
اسکول
جزویمڈل
=اپنے
رسائی
مزیدپر قابل
میںطور
مکمل
=a
رسائی§|§
طور پر
b

) کو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!

 1اسٹیٹن آئلینڈ میں صرف ایک ضلع (ضلع  )31ہے ،اس لیے اسٹیٹن آئلینڈ مڈل اسکول داخلہ 2رہنمائی کے سیکشن  8.0میں صرف ضلع اور شہر پیما پروگرام کے حصے شامل ہیں۔
اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے MySchools.nyc( MySchools
2
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) کو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!

کچھ ضلعی پروگرام صرف ان طلبا کے لیے کھلے ہو سکتے ہیں جو ایک مخصوص ضلع میں رہتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں۔ اگر ایک پروگرام کی
اہلیت "صرف زون میں رہنے والے طلبا کے لیے کھال" ہے ،اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان درخواست دہندگان کے لیے کھال ہے جو ( بڑے ضلع کے
مڈل اسکول زون کے بجائے) ایک مخصوص اسکول کے گرد چھوٹے جغرافیائی عالقے میں رہتے ہیں۔
تجویز
پانچوں بروز میں  32اسکولی اضالع ہیں۔  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ داخل کر کے یا  311پر رابطہ کر کے یہ جانیں کہ
آپ کا بچہ کون سے ضلعی پروگرام میں درخواست دینے کا اہل ہے اور یہ جانیں کہ اگر ان کا زون اسکول ہے۔ یہ معلومات آپ کے MySchools
اکاؤنٹ پر بھی دستیاب ہیں۔

 2.4برو پیما پروگرامز | اہلیت :برو کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
یہ پروگرام ان طلبا کے لیے کھلے ہیں جو اسی برو میں رہتے ہیں اور  /یا اسکول جاتے ہیں جس میں اسکول واقع ہے۔
مثال :اگر آپ کا بچہ کوئنز میں رہتا ہے ،یہ کوئنز میں واقع برو پیما پروگراموں میں درخواست دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔

 2.5شہر پیما پروگرامز | اہلیت :نیویارک شہر کے تمام مکینوں کے لیے کھال ہے
یہ پروگرام ان تمام طلبا کے لیے کھلے ہیں جو نیو یارک شہر میں رہتے ہیں۔
تجویز
جب ایک اسکول کے ایسے متعدد پروگرام ہوتے ہیں جن کے اہلیت کے مختلف معیارات ہوتے ہیں ،یہ رہنمائی کی اسکول کی فہرست کے متعلقہ
حصوں میں نظر آئیں گے۔ البتہ ،اس رہنمائی میں ہر ایک پروگرام اس کی اہلیت سے میل کھانے والے حصے میں صرف ایک بار ظاہر ہو گا۔
مثال کے طور پر ،اگر ایک اسکول میں ایک ضلعی پروگرام اور برو پیما پروگرام ،دونوں پروگرام ہیں ،تو اسکول ضلعی پروگراموں اور برو پیما
پروگراموں دونوں کی فہرست کے حصوں میں دکھائی دے گا ،لیکن اسکول کا ضلعی پروگرام صرف ضلعی پروگرام کے حصے میں ظاہر ہو گا جبکہ
اس اسکول کا برو پیما پروگرام صرف برو پیما پروگرام کے حصے میں ظاہر ہو گا۔

 2.6مارک ٹوئین قابلیت امتحانات
 )IS 239( Mark Twain for the Gifted and Talentedایک شہر پیما پروگرام ہےجو درخواست دہندگان سے قابلیت کے ایک امتحان
میں شرکت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔
اگر آپ درخواست دینے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اپنے بچے کو قابلیت کے دو شعبوں میں امتحان لینے کے لیے رجسٹر کروائیں۔ درخواست کے
دورانیے کے دوران آپ تین میں سے کسی ایک طریقے سے رجسٹر کر سکتے ہیں:
آن الئن  MySchoolsکے ساتھ  Mark Twain -کے ٹیب کو منتخب کریں

JJ

اپنے بچے کے اسکولی مشیر کے ذریعے

JJ

JJ

ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں

قابلیت کے امتحان دینے والے طلبا کو جنوری کے اوائل میں اپنے امتحان کے مقررہ اوقات دیئے جائیں گے۔

 3.0اسکولوں اور پروگراموں کی تحقیق کریں
جیسے جیسے آپ اپنے بچے کے مڈل اسکول کے انتخابات کے بارے میں جانیں گے ،یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اہل خانہ کے لیے زیادہ کیا اہم
ہے  -یہ جائے وقوع ،لسانی پیشکشیں ،کھیل کی ایک ٹیم یا رسائی کی ضروریات ہو سکتی ہیں۔
ابھی اس رہنمائی میں اسکولوں کی تحقیق کا آغاز کریں۔ جب درخواست کا دورانیہ کھال ہو تو آپ  )C MySchools.nyc( MySchoolsکے
ذریعے اپنے بچے کے انتخابات کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔
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 MySchoolsتجویزMySchools :
دس ( )10زبانوں میں استعمال کرنے کے
لیے دستیاب ہے۔ صفحے کے دائیں ہاتھ
پر باالئی کونے میں ڈراپ ڈاؤن مینو سے
زبان کا انتخاب کریں۔

انگریزی

مدد

الگ ان

اپنی ترجیحی
زبان منتخب کریں
انگریزی
Kreyòl Ayisyen

العربية
বাংলা
Français
Español
中文

한국어
Русский

اردو

 3.1اسکول تالش کرنا
اس داخلہ رہنمائی میں
درخواست کا دورانیہ کھلنے سے بھی پہلے ،سیکشن  8.0میں ضلعی ،برو پیما ،اور شہر پیما مڈل اسکول پروگراموں کو مالحظہ
کریں۔
JJ

JJ

تمام ضلعی ،بروپیما ،یا شہر پیما پروگراموں پر ایک نظر ڈالنے کے لیے ضلع ،برو ،اور شہرپیما پروگراموں کے نقشوں کو دیکھیں۔

ہر ایک حصے کے اندر ،مڈل اسکولوں کی فہرست کو ( DBNضلع -برو نمبر) کی ترتیب میں پائیں۔

JJ

JJ

سیکشن  4.4-3.2میں اس رہنمائی کےاسکول اور پروگراموں کے بارے میں مزید جانیں۔

آن الئن MySchools.nyc

C

درخواست کے دورانیے کے دوران  MySchoolsمڈل اسکول ڈائریکٹری میں اسکولوں کو آن الئن تالش کریں۔ آپ کے اسکول کا مشیر
پانچویں گریڈ کے طلبا— یا چھٹے گریڈ پر اختتام پذیر ہونے والے چھٹے گریڈ کے طلبا کے والدین  /سرپرستوں کی— ایک MySchools
اکاؤنٹ تخلیق کرنے میں اور بچے کی انفرادی تالش کے تجربے تک رسائی میں مدد کرے گا۔ آپ کے اہل خانہ کا اکاؤنٹ بن جانے کے اور
الگ کر لینے کے بعد ،آپ پسندیدہ پروگراموں کو محفوظ کر سکتے ہیں ،مدد گار تجاویز حاصل کر سکتے ہیں ،اور اپنے بچے کی درخواست
میں پروگراموں کو شامل کرنے کا آغاز کر سکتے ہیں۔

اسکول کے نام ،دلچسپی ،وغیرہ کے ذریعے تالش کریں

قسم

سب وے

سائز

کھیل

تالش کریں آپ کو جو کچھ درکار ہے اس کی پیشکش کرنے والے
اسکولوں کو سرچ بار میں “ ”...Search byداخل کر کے کورس
کے نام ،دلچسپیاں ،کلبز اور پروگراموں کو ٹائپ کر کے تالش کریں۔
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مزید فلٹرز

فلٹر اہلیت ،رسائی ،سائز اور سب وے الئنز جیسی مخصوص خصوصیات
والے اسکولوں کی تالش کو فلٹر استعمال کر کے مختصر کریں۔

کس طرح تالش کریں...
سب وے

مخصوص ٹرین الئن پر واقع اسکول
آپ کے لیے روزانہ کونسی سب وے الئن استعمال کرنا آسان ہے؟ اپنی منتخبہ ٹرین (ٹرینوں) کے لحاظ
سے انتخابات کو تالش کرنے کے لیے سب وے ( )Subwayکا فلٹر استعمال کریں۔

E
B
D
F

دوبارہ سیٹ کریں

درخواست دیں

سائز

بڑے ،اوسط سائز ،یا چھوٹے اسکول
زیر تعلیم ہیں اس لحاظ
کیا آپ ایک بڑے اسکول یا چھوٹے اسکول میں کامیاب ہوں گے۔ کتنے طلبا ِ
سے اسکول تالش کرنے کے لیے سائز ()Sizeکا فلٹر استعمال کریں۔

سائز
0-499
500-999
1000+

دوبارہ سیٹ کریں

درخواست دیں

کھیل

جو اسکول مخصوص کھیلوں کی پیشکش کرتے ہیں
مخصوص کھیلوں کی ٹیموں کی پیشکش کرنے والے اسکولوں کو تالش کرنے کے لیے
کھیل( )Sportsکا فلٹر استعمال کریں جیسے کہ باسکٹ بال ( )Basketballاور تیراکی
()Swimming۔

 PSALکھیل  -لڑکیوں کے لیے
بیڈمینٹن
باسکٹ بال
بؤلنگ
کراس کنٹری

دوبارہ سیٹ کریں

درخواست دیں

مزید فلٹرز

جزوی طور پر قابل رسائی اور مکمل طور پر قابل رسائی
رسائی کے انتخابات دیکھنے کے لیے مزید فلٹرز ( )More Filtersمنتخب کریں۔
قابل رسائی
قابل رسائی ( )Fully Accessibleیا
اسکولوں کو
جزوی ِ
مکمل ِ
( )Partially Accessibleعمارتوں کے ذریعے تالش کریں۔ رسائی کی درجہ بندی کے بارے
مزید معلومات کو  schools.nyc.gov/BuildingAccessibilityپر مالحظہ کریں۔

عمارت میں رسائی
عمارت میں رسائی کے بارے میں مزید
معلومات ہر اسکول کے متعلق تفصیالت
میں پائی جاسکتی ہیں (اگر دستیاب ہو)
قابل رسائی
مکمل ِ
قابل رسائی
جزوی ِ

دوبارہ سیٹ کریں

درخواست دیں

مزید فلٹرز

یونیفارم والے اسکول
یونیفارم انتخاب دیکھنے کے لیے مزید فلٹرز ( )More Filtersمنتخب کریں۔ ان اسکولوں کے لیے
فلٹر جن میں طلبا یونیفارم پہنتے ہیں۔

یونیفارم
یونیفارم مطلوب ہے

دوبارہ سیٹ کریں

دوہری زبان پروگراموں والے اسکول
ٹائپ کریں دوہری زبان ( )Dual Languageیا اس سے زیادہ خاص تالش کی اصطالح

ہسپانوی دوہری زبان

مخصوص کورسز یا سرگرمیوں کی پیشکش کرنے والے اسکول
آپ کو جس چیز کی تالش ہے —جیسے کہ  ،STEMرقص ( ،)Danceیا اس سے ملتی جلتی—وہ سرچ بار میں ٹائپ کریں۔
 MySchoolsتجویز :اس پورے رہنما کتابچے میں  MySchoolsمشورے پڑھ کر مزید مفید تجاویز حاصل کریں۔

11

درخواست دیں

3.2

اسکول کی معلومات کو سمجھنا
آپ اس داخلہ رہنمائی میں اسکول کی مختصر وضاحت کو پڑھ کر اپنے بچے کے مڈل اسکول کے بارے میں جاننے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ جب
درخواست کا دورانیہ کھل جائے تو آپ  )C MySchools.nyc( MySchoolsڈائریکٹری میں اسکولوں کے مزید تفصیلی صفحات کو دیکھ
سکیں گے۔ اسکول کے صفحے پر اور  MySchoolsپیج پر معلومات آپ کو یہ فیصلہ کر نے میں مدد کر سکتی ہیں کہ آیا یہ اسکول آپ کے بچے
کے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسکول کی پیشکشیں آپ کے بچے کی ضروریات اور دلچسپیوں سے کس طرح مربوط ہیں۔ کیا اسکول
کی کالسیں ایسی ہیں جن سے آپ کا بچہ لطف اندوز ہوتا ہے ،ان کو اچھی طرح کرتا ہے یا ان کی تحقیق کرنا چاہتا ہے؟
گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :

99A123
City
Lane
)123
City Lane, Queens, NY 99999
 718-555-5555ترین
| 1738سکتی ہیں۔ تازہ
تبدیل ہو
 MySchoolsپر تمام معلومات تعلیمی سال  2020-2021میں
صفحے اور
اسکول کے
 Schoolکہ
(I.S.یہ نوٹ کریں
براہ کرم
داخلہ ترجیحات
اہلیت
طریق کار
کا
داخلے
کوڈ
پروگرام
|
پروگرام
کردہ
ِ
رابطہ کریں۔
پیش معلومات کے لیے اسکولوں سے براہ راست
§|§

(I.S. 123) Spanish Dual Language
A123S | Program

چھان بین شدہ :زبان

A123Z | Zoned Program

زون†کردہ

 1ضلع  27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح
 2اس کے بعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں کو۔

کوئنز کے طلبا اور مکین
زون میں رہنے والے
طلبا کے لیے کھال ہے

 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔

اسکول کا نمونہ صفحہ —اس داخلہ رہنمائی میں

یہ جانیں اگر ایک اسکول مکمل یا جزوی قابل رسائی ہے —ذیل پر

گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :
schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
مزید جانیں
718-555-5555
| 1738 City Lane, Queens, NY 99999

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ

Lane School
)(I.S. 123
A123Z | Zoned Program
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ
گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :
§|§City
99A123
718-555-5555 | 1738 City Lane,
NY 99999
ایکوالے
میںکہرہنے
زیر غورزون
Queens,جیسی
تعداد اور سائز
اسکول کے پیش کردہ گریڈ کی
الئیں
زون†کردہ اس بات کو
کے لیے
کھالکےہےتعلیمی تجربے کو کس طرح متاثر کر سکتی ہیں۔
روزانہ
طلبا کے
خصوصیات آپ کے بچے
طریق کار
داخلے کا
ِ

اہلیت

داخلہ ترجیحات

اہلیت

داخلہ ترجیحات

طلباہیں۔
سمجھتے
محفوظ
) 123پاس
مضامین کو
 Dualبنیادی
Languageطلبا نے
90% 90+§10
اور مکینوں کو ترجیح
 27کے
میں ضلع
(I.S.کیا تھا§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا 1
Spanish
کوئنز کے طلبا اور مکین
چھان بین شدہ :زبان
 2اس کے بعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں کو۔
A123S | Program

روزانہ اسکول سے آنے جانے کے لیے آپ کے بچے کا سفر کیسا ہو گا اس
زون میں رہنے والے
زون†کردہبندی کرنے کے لیے اسکول کے جائے وقوع کو استعمال کریں۔
بات کی منصوبہ

A123Z | Zoned Program
طلبا کے لیے کھال ہے
)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999
 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔

طریق کار
داخلے کا
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ
ِ
طلبا مخصوص پروگراموں کے لیے درخواست
یہ جانیں کہ کونسے
(I.S. 123) Spanish Dual Language
زبانمزید جانیں .کوئنز کے طلبا اور مکین
دے سکتے ہیں — سیکشنچھان بین
شدہ:میں
2.5-2.2
A123S | Program
اہلیت

گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :

داخلہ ترجیحات

 1ضلع  27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح
گریڈز:کو ترجیح
 2اس کے بعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں
§|§6-8طلبا§|§237 :

a

Lane
(I.S.
)123
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens,
99999
NYسمجھتے ہیں۔
محفوظ
99A123راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں
§|§طلبا اپنے آپ کو
93%City
تھا§§| 93+§7
Schoolکو پاس کیا
نے بنیادی مضامین
 90%طلبا
90+§10
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

A123Z | Zoned Program

زون†کردہ

اسکول ضلع  -برو نمبر ( ،)DBNمشیر کے حوالے کے لیے

داخلہ ترجیحات

اہلیت
زون میں رہنے والے
طلبا کے لیے کھال ہے

 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔

اسکول کا نام

گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ
(I.S. 123) Spanish Dual Language
A123S | Program

طریق کار
داخلے کا
ِ
چھان بین شدہ :زبان

داخلہ ترجیحات

اہلیت
کوئنز کے طلبا اور مکین

 1ضلع  27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح
 2اس کے بعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح

 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔

یہ اسکول کے پیش کردہ پروگراموں میں سے ایک ہے۔ کیونکہ یہ پروگرام برو
کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے ،یہ رہنمائی کے بروپیما پروگراموں
کے حصے میں شامل ہو گا۔ آپ کے بچے کی مڈل اسکول درخواست میں آپ
پروگراموں کے لیے درخواست دیں گے نہ کہ اسکولوں کے لیے۔ سیکشن
 2.6-2.0اور  4.4-4.0میں پروگراموں کے بارے میں مزید جانیں۔

اسکول کی کارکردگی کے بارے میں جانیں۔

اوپن ہاؤسز کے بارے میں جاننے یا سواالت پوچھنے
کے لیے اسکول سے براہ راست رابطہ کریں۔

یہ کلید ہر اسکولی صفحے کے آخر میں ہو گی۔

کلید

 = bجزوی طور پر قابل رسائی§|§ = aمکمل طور پر قابل رسائی

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے MySchools.nyc( MySchools
2

12

) کو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!

اسکول کا نمونہ صفحہ— C MySchools.nycپر آن الئن
روزانہ اسکول سے آنے جانے کے لیے آپ کے لیے بچے
کا سفر کیسا ہو گا اس بات کی منصوبہ بندی کرنے کے
لیے اسکول کے جائے وقوع کو استعمال کریں۔

ناقابل رسائی ہے
یہ جانیں اگر ایک اسکول مکمل رسائی یا جزوی قابل رسائی یا
ِ
—ذیل پر مزید جانیں .schools.nyc.gov/BuildingAccessibility

نقشے کو چھوٹا بڑا کرنے کے لیے ان
اسکول کا نام

عالمات ) ( پر ) ( کلک کریں۔
الگ ان

MYSCHOOLS

انگریزی

مدد

دوبارہ فہرست پر جائیں

)City Lane School (I.S. 123
 6سے 8

1738 City Lane, Queens, NY 99999

citylaneschoolny.com
acounselor@citylaneschoolny.com
718-555-5555

	سب وے
R, M to Queens Valley Ave
	 بس
Q11, Q15, Q17, Q19

 6سے 8

اسکول تک ممکنہ روٹس کو تالش کرنے کے لیے نقل و حمل کی معلومات
کو استعمال کریں۔

237
صبح  8:15تا دوپہر 2:35

اوپن ہاؤسز کے بارے میں جاننے یا سواالت پوچھنے
کے لیے اسکول سے براہ راست رابطہ کریں۔

عمومی جائزہ

اس بات کو زیر غور الئیں کہ ایک اسکول کے پیش کردہ گریڈ کی
تعداد ،سائز اور روزانہ کے شیڈول جیسی خصوصیات آپ کے بچے
کے روزانہ کے تعلیمی تجربے کو کس طرح متاثر کر سکتی ہیں۔

 City Laneاسکول تعلیمی عمدگی کے لیے عہد بستہ پے۔ ہمارا ایک اختراعی
پروگرام ہے جو آنرز پروگرام پر مرتکز ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پرفارمنگ آرٹ
پروگرام ہے جو اداکاری کی تکنیک ،آواز ،طرز کالم ،اور ڈرامائی تحریر کی کڑی تربیت
کی پیشکش کرتا ہے۔  City Laneاسکول میں طلبا کے پاس نیو یارک شہر کے
ثقافتی اداروں کا دورے کرنے کے مواقع ہوتے ہیں ،اور ان کو باقاعدگی سے چار سالہ
مسابقتی کالجوں میں قبول کیا جاتا ہے۔

اسکول کے اپنے الفاظ میں ،یہ ان کا نصب العین
ہے اور کیا چیز ان کو یگانہ بناتی ہے۔
اسکول کی کارکردگی کے بارے میں جانیں۔ یہ حصہ ان ہائی
اسکولوں کو بھی درج فہرست کرتا ہے جن میں اس مڈل اسکول کے
زیادہ تر طلبا شرکت کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ذیل پر کلک

کارکردگی

کریں

۔

تعلیمات

یہ جانیں کہ اسکول کونسے تعلیمی پروگرامز اور اعانتیں پیش کرتا ہے بشمول
لسانی کورسز کے۔

سرگرمیاں
دیگر خصوصیات

ایک اسکول کی سرگرمیوں ،بشمول کلبز ،کھیلوں کی
ٹیموں اور انسامبلز کے بارے میں جانیں۔

رسائی

آپ کی انفرادی  MySchoolsتالش اس اسکول کے پروگراموں
کو ظاہر کرے گی جن کو آپ کا بچہ اپنی درخواست میں درج کرنے
کا اہل ہے۔ معلومات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک پروگرام کے نام پر
کلک کریں۔ سیکشن  2.6-2.0اور  4.4-4.0میں مزید جانیں

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

Zoned Program
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اسکول کی کارکردگی
اگر آپ کے اسکول کی کارکردگی کے متعلق سواالت ہیں تو  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اسکول کو تالش کریں ،جہاں آپ کسی
بھی اسکول کی کارکردگی کے بارے میں ان کے اسکولی معیار کے سنیپ شاٹ ،اسکولی معیار کی رہنمائی اور دیگر رپورٹوں میں تفصیالت کو
تالش کر سکتے ہیں۔

پروگرامز
اس رہنمائی میں درج فہرست اسکول اور  MySchoolsکے اسکولی صفحات میں پروگرام کی معلومات شامل ہیں جو آپ کو ایسے پروگرام تالش
کرنے میں مدد کر سکتی ہیں جن میں آپ کا بچہ دلچسپی رکھتا ہے۔ پروگرام کی معلومات آپ کے بچے کے لیے ایک مخصوص پروگرام سے ایک
پیشکش موصول ہونے کے امکانات معلوم کرنے میں بھی آپ کی مدد کر سکتی ہیں—سیکشن  4.4-4.0میں جانیں کہ کیسے۔

آن الئن  C MySchools.nycمیں
)City Lane School (I.S. 123
 6سے 8

جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں الگ اِن ہوں تو
آپ پروگرام کو اپنے پسندیدہ پروگرام کے
طور پر محفوظ کرنے کے لیے اس کے
برابر میں ستارے پر کلک کر سکتے ہیں۔

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

Zoned Program
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معلومات کو ظاہر
کرنے کے لیے ایک
پروگرام پر کلک
کریں۔

سرگرمی

ایک اسکول کی تحقیق کریں

اپنے بچے کے ساتھ اس رہنمائی اور  MYSchoolsکو مالحظہ کریں۔ ان کے انتخابات میں سے ( اہلیت کی معلومات کے لیے سیکشنز  2.6-2.2مالحظہ کریں)،
ایک اسیے مڈل اسکول کو منتخب کریں جس میں یہ شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر اس مڈل اسکول کے بارے میں ہر خانے کو معلومات
سے پُر کریں۔ نوٹ کریں کہ کچھ سواالت کے جوابات کے لیے آپ کو  MySchoolsکو استعمال کرنے کی ضرورت ہو گی۔

اسکول کا نام:
اس اسکول میں کتنے طلبا جاتے ہیں؟
میرا بچہ ہماری جائے رہائش سے اس اسکول تک کس طرح پہنچے گا؟

اس اسکول کا دورہ کس طرح کیا جائے اس بارے میں معلومات کو حاصل کرنے کے لیے میں کونسے پتے اور  /یا فون نمبر ،ای میل ،یا ویب سائٹ کو
استعمال کر سکتا ہوں۔

اس اسکول کے ذریعے پیش کیے جانے والے ایسے کونسے دو تعلیمی کورسز ہیں جو دلچسپ ہیں؟

اس اسکول کے ذریعے پیش کی جانے والی ایسی کونسی دو سرگرمیاں ہیں جن کو میرا بچہ کر سکتا ہے؟

اگر ایک اسکول میں ایک سے زائد پروگرام ہیں تو میرا بچہ کونسے پروگرام (پروگراموں) میں درخواست دے گا؟ کیوں؟

تجویز
اس مشق کو اپنی دپچسپی والے دیگر اسکولوں کے لیے دہرائیں۔
15

 4.0یہ جانیں طلبا پیشکشیں کیسے حاصل کرتے ہیں
ایک مخصوص پروگرام سے پیشکش موصول کرنے کے لیے آپ اپنے امکانات کس طرح جان سکتے ہیں؟ اور اپنی درخواست پر ایک پروگرام سے
پیشکش موصول کرنے کے لیے آپ اپنے امکانات میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں؟
یہ جاننا آغاز کرنے میں مدد گار ہے کہ پیشکشیں کس طرح کی جاتی ہیں۔ طلبا چار کلیدی عناصر کی بنیاد پر پروگراموں کی پیشکشیں موصول
کرتے ہیں:
1.1آپ کی درخواست پر انتخابات (سیکشن  4.1مالحظہ کریں)
2.2نشست کی دستیابی (سیکشن  4.2مالحظہ کریں)
3.3داخلہ ترجیحات (سیکشن  4.3مالحظہ کریں)
4.4داخلہ طریق کار (سیکشن  4.4مالحظہ کریں)
ان میں سے کچھ عناصر پر آپ قابو پا سکتے ہیں ،جبکہ دیگر پروگراموں کے اپنے پہلو ہیں۔ ان تمام عناصر کے بارے میں معلومات سے آپ کو
اپنی دلچسپی کے ہر پروگرام سے ایک پیشکش موصول کرنے کے امکانات کو جاننے میں مدد ملے گی۔ اگلے دو صفحات ان عناصر کا مجموعی
جائزہ فراہم کرتے ہیں—سیکشن  4.4-4.1میں ان کے بارے میں مزید پڑھیں۔

طریق کار
پروگرام داخلہ
ِ

کچھ پروگراموں کے لیے درخواست دہندگان بال
ترتیب انتخاب کی بنیاد پر پیشکش موصول کرتے
ہیں۔ دیگر پروگراموں کے لیے ،درخواست دہندگان
کی تشخیص انتخاب کے معیار کی بنیاد پر کی جاتی
ہے اور اس کے بعد ان کی درجہ بندی تشخیص کی
بنیاد پر کی جاتی ہے۔

پروگرام کی نشست کی دستیابی

ہر ایک پروگرام میں دستیاب نشستوں کی
مخصوص تعداد ہوتی ہے۔

 آپ کی درخواست
میں انتخابات

آپ اپنے بچے کی
درخواست میں پروگراموں
کے جتنے انتخابات درج
کریں گے اور آپ ان کو
جس ترتیب سے درج کریں
گے اس سے فرق پڑتا ہے! اپنے بچے
کی درخواست میں اپنی حقیقی ترجیح کی
ترتیب میں  12تک انتخابات کو شامل
کریں۔ اس کے بعد درخواست کو جمع
کروائیں۔

ایک پروگرام کے لیے آپ کا ترجیحی گروپ

کچھ پروگرام دیگر گروپس سے پہلے درخواست دہندگان کے مخصوص گروپس
کو داخلوں میں ترجیح دیتے ہیں ،جیسے کہ ان طلبا کو جو ایک مخصوص زون
یا ضلع میں رہتے ہیں۔ ایک پروگرام کے ترجیحی گروپ  1میں تمام طلبا کو
زیر غور الیا جائے گا۔ اس کے بعد ،اگر اب بھی نشستیں دستیاب ہیں ،تو
پہلے ِ
زیر غور الیا جائے گا،
اس پروگرام کے اگلے ترجیحی گروپ  2میں طلبا کو ِ
اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ جانیں کہ آپ کا بچہ ہر ایک پروگرام کے کس
ترجیحاتی گروپ میں ہے۔ وہ مختلف پروگراموں کے لیے مختلف ترجیحی گروپس
میں ہوں گے۔

ترجیح گروپ 1
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ترجیح گروپ 2

ان پروگراموں کے لیے جو بال ترتیب انتخاب کا استعمال کرتے ہیں
4

37

3

89

ترجیح گروپ 1

27

92

98

ترجیح گروپ 2

4

ان پروگراموں کے لیے جو بال ترتیب انتخاب کا استعمال کرتے ہیں طلبا بال ترتیب انداز میں تعین کردہ نمبروں کی بنیاد پر
پیشکش موصول کرتے ہیں۔ بال ترتیب انتخاب کا استعمال کرنے والے پروگرام داخلے کے دو طریقوں میں سے کسی ایک کو
استعمال کر سکتے ہیں :کھال یا محدود چھان بین  -سیکشن  4.4میں مزید جانیں۔
آئیے ایک نمونہ پروگرام کو دیکھتے ہیں جو داخلے کے لیے کھلے طریقے کو استعمال کرتا ہے:
اس پروگرام میں چار نشستیں اور سات درخواست دہندگان ہیں۔ کیونکہ درخواست دہندگان کی تعداد نشستوں سے زیادہ ہے ،یہ
سب درخواست دہندگان اس پروگرام سے پیشکش موصول نہیں کریں گے۔
پہال۔۔۔ ترجیحی گروپ  1میں طلبا عددی ترتیب میں ایک پیشکش حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ ترجیحی گروپ  1میں تین طلبا
ہیں ،وہ تمام ایک پیشکش حاصل کرتے ہیں۔
اس کے بعد۔۔۔ ترجیحی گروپ  2میں طلبا عددی ترتیب میں ایک پیشکش حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ ترجیح گروپ  1میں
طلبا کو پیشکشیں دیئے جانے کے بعد صرف ایک نشست باقی بچی ہے ،ترجیحی گروپ  2میں سے صرف ایک طالب علم—
وہ طالب علم جو اس گروپ میں عددی ترتیب سے پہال ہے—ایک پیشکش حاصل کرتا ہے۔

پیشکش!

37

پیشکش!

89

پیشکش!

3

پیشکش!

اب پروگرام کی تمام نشستیں پُر ہیں۔ ان کی بال ترتیب انداز سے تفویض کردہ نمبروں کی بنیاد پر ،ترجیحی گروپ  2میں باقی
ماندہ طلبا اس پروگرام میں ایک پیشکش موصول نہیں کرتے۔ پھر ان طلبا کو ،ان میں سے ہر ایک کی درخواست پر اگلے
زیر غور الیا جاتا ہے۔
پروگرام میں پیشکشوں کے لیے ِ

ان پروگراموں کے لیے جو درخواست دہندگان کی درجہ بندی کرتے ہیں

#1

#4
ترجیح گروپ 1

#2

#3

#5

#6

#7

ترجیح گروپ 2

ان پروگراموں کے لیے جو درخواست دہندگان کی درجہ بندی کرتے ہیں ،داخلے کے لیے طلبا کی تشخیص کی بنیاد ایک
قائم کردہ انتخاب کے معیار پر ہوتی ہے جیسے کہ گریڈز ،امتحان کے اسکور ،حاضری ،پابندی وقت ،اور  /یا تعلیم اور
ذاتی طرز عمل۔ پروگرام درخواست دہندگان کی درجہ بندی کرنے والے مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو
استعمال کر سکتے ہیں :چھان بین ،چھان بین :زبان یا مجموعی اسکور —سیکشن  4.4میں مزید جانیں۔

پیشکش!

#1
پیشکش!

آئیے ایک ایسے نمونہ پروگرام کو دیکھتے ہیں جو درخواست دہندگان کی تشخیص اور درجہ بندی کرنے کے لیے چھان بین
داخلہ طریق کار کو استعمال کرتا ہے:
اس پروگرام میں سات طلبا نے درخواست دی ،جس میں صرف چار دستیاب نشستیں ہیں۔ سب سے پہلے ،پروگرام کے انتخاب
کے معیار اور داخلے کے روبرک کی بنیاد پر ان سب کی تشخیص کی جائے گی۔ اس کے بعد ،اس تشخیص کی بنیاد پر ان
کی درجہ بندی کی جائے گی۔
پہال۔۔۔ ترجیحی گروپ  1میں طلبا درجہ بندی کے نمبر کی ترتیب میں ایک پیشکش حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ ترجیحی
گروپ  1میں دو درخواست دہندگان ہیں ،دونوں ایک پیشکش حاصل کرتے ہیں۔
اس کے بعد۔۔۔ ترجیحی گروپ  2میں طلبا درجہ بندی کے نمبر کی ترتیب میں ایک پیشکش حاصل کرتے ہیں۔ چونکہ
ترجیحی گروپ  1میں طلبا کو پیشکشیں دیئے جانے کے بعد دو نشستیں باقی بچی ہیں ،تو وہ طلبا جو ترجیحی گروپ  2میں
درجہ بندی کے نمبر کی ترتیب سے پہلے اور دوسرے نمبر پر ہیں انہیں پیشکش کی جاتی ہے۔
اب پروگرام کی تمام نشستیں پُر ہیں۔ ترجیحی گروپ  2میں باقی ماندہ طلبا اس پروگرام میں ایک پیشکش حاصل نہیں کرتے۔
زیر غور الیا جاتا ہے۔
ان طلبا کو ،ان میں سے ہر ایک کی درخواست پر اگلے پروگرام میں پیشکشوں کے لیے ِ
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#4
پیشکش!

#2
پیشکش!

#3

4.1

آپ کی درخواست پر انتخابات
آپ کا بچہ کہاں مڈل اسکول میں جائے گا اس بات کا فیصلہ کرنے کا سب سے اہم جز یہ ہے کہ آپ ان کی مڈل اسکول درخواست کو کس طرح
مکمل کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے  MySchoolsاکاؤنٹ میں الگ اِن ہوں گے آپ ہر اس مڈل اسکول پروگرام کے ان تمام انتخابات کو دیکھیں گے جن
کو آپ کا بچہ اپنی درخواست میں شامل کرنے کا اہل ہے۔
1.1ان انتخابات میں سے  12تک ایسے پروگراموں کو منتخب کریں جن میں آپ بچہ شرکت کرنا چاہتا ہے۔ اپنے بچے کی درخواست میں
ان پروگراموں کو درج کریں۔ زیادہ انتخابات کو درج کرنے سے آپ کے اپنے انتخابات میں سے ایک پیشکش موصول کرنے کے امکانات
بڑھ جاتے ہیں؛ اس سے آپ کے لیے اپنے اولین پسند کے پروگرام سے پیشکش موصول کرنے کا امکان کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے لیے اپنے
اعلی انتخاب سے پیشکش موصول کرنے کا امکان ایک جیسا رہتا ہے چاہے آپ صرف اس انتخاب کو شامل کریں یا اس کے نیچے گیارہ
اضافی انتخابات کو درج کریں۔
2.2ان پروگراموں کو اپنی درخواست میں اپنی حقیقی ترجیح کی ترتیب میں درج کرنے کو یقینی بنائیں ،اپنے بچے کے پہلے انتخاب کو
بطور  ،1#ان کے دوسرے انتخاب کو بطور  2#اور اسی طرح۔ اس ترتیب سے فرق پڑتا ہے! آپ کے بچے کو سب سے پہلے اس کے
پہلے انتخاب کے لیے زیر غور الیا جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ اپنے پہلے انتخاب کے لیے ایک پیشکش موصول نہیں کرتا ہے تو ان کو ان
کے دوسرے انتخاب کے لیے زیر غور الیا جائے گا جیسے کہ یہ ان کا پہال انتخاب تھا ،اور اسی طرح۔ اس حصے میں بیان کیے گئے
دیگر عناصر کو مدنظر رکھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو گا ان کو ان کے اعلی ترین انتخاب سے پیشکش موصول ہو گی۔
صرف چھان بین یا مجموعی اسکور داخلہ طریق کار استعمال کرنے والے پروگرام میں درخواست دینا ایک اچھا خیال نہیں ہے۔ صرف ان
پروگراموں کو درج کرنے سے آپ کی اپنے پسند کے ایک پروگرام سے پیشکش موصول کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔
تجویز

ایک مڈل اسکول درخواست جمع کروانا آپ کے لیے اپنی پسند کے ایک اسکول سے پیشکش موصول کرنے کا بہترین موقع ہے ،اس لیے سوچ
سمجھ کر انتخاب کرنا یقینی بنائیں! پروگراموں کو اپنی درخواست پر حقیقی ترجیح کی ترتیب میں درج کریں۔ مڈل اسکول آپ کی ترتیب کو نہیں
دیکھ سکتے ہیں ،اس لیے ان کو یہ علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ آپ کا پہال انتخاب ہیں یا بارھواں۔

 4.2نشستوں کی دستیابی
ہر ایک مڈل اسکول پروگرام کی چھٹے گریڈ کے طلبا کے لیے دستیاب نشستوں کی مخصوص تعداد ہوتی ہے۔

نشستیں اور فی نشست درخواست دہندگان :پچھلے سال مانگ
آپ  MySchoolsکے  Demand Last Yearکے حصے میں یہ جان سکتے ہیں کہ گزشتہ سال ایک پروگرام نے کتنے طلبا کو قبول (نشستیں)
کیا تھا اور کتنے طلبا نے ان نشستوں (درخواست دہندگان) کے لیے درخواستیں دی تھیں۔ ہر ایک دستیاب نشست کے لیے کتنے افراد نے درخواست دی
تھی (درخواست دہندگان فی نشست) کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں ایک پروگرام کی کتنی مانگ ہے یا یہ کتنا مشہور ہے — درخواست دہندگان فی
نشست کی بڑی تعداد کا مطلب ہے اس کی مانگ بہت ہے۔ یہ نوٹ کریں کہ تمام اعداد و شمار گزشتہ سال سے ہیں۔

آن الئن  C MySchools.nycپر

)City Lane School (I.S. 123
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(I.S. 123) Spanish Dual Language Program

طریق کار (Admission
کسی بھی پروگرام کے لیے داخلہ
ِ
 )Methodٹیب پر کلک کریں۔ اس کے بعد پچھلے سال مانگ
( )Demand Last Yearحصے کو مالحظہ کریں۔

پروگرام کوڈA123S :
 داخلہ طریق کار

چھان بین :زبان

کوئنز کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے

پروگرام کی کتنی مانگ تھی
ترجیح گروپس

پچھلے سال مانگ

1۔1ضلع  27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح

عام تعلیم

2۔2اس کے بعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں کو گزشتہ

گزشتہ سال کتنی نشستیں دستیاب تھیں
پروگرام میں کتنے طلبا نے درخواست دی تھی

 4درخواست دہندگان فی نشست

سال ،اس پروگرام نے تمام ترجیح گروپس سے طلبا

 55نشستیں

کو داخلہ دیا تھا۔

 225درخواست دہندگان
تمام نشستیں پُر ہیں

پروگرام کی کتنی مانگ تھی

معذوری کے حامل طلبا
 4درخواست دہندگان فی نشست

گزشتہ سال کتنی نشستیں دستیاب تھیں

 75درخواست دہندگان

پروگرام میں کتنے طلبا نے درخواست دی تھی

 18نشستیں

کیا پروگرام میں تمام نشستیں مڈل اسکول
پیشکشوں کے ذریعے پُر کی گئی تھیں

تمام نشستیں پُر نہیں ہیں

18

عام تعلیم اور معذوری کے حامل طلبا
ہر پروگرام عام تعلیم کے طلبا اور معذوریوں کے حامل طلبا کو داخل کرتے ہیں۔ آپ کے مڈل اسکول کی درخواست آپ کی تعیناتی کو ظاہر کرے
گی۔ آپ اس کا انتخاب کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔
معذوری کے حامل طلبا

عام تعلیم طلبا

ان طلبا کے لیے جن کے موجودہ  IEPکی نشان دہی
کے مطابق تعلیمی پروگرام میں  20%یا زیادہ خاص
تعلیم تدریس پروگرام کی تجویز کی جاتی ہے۔

ان طلبا کے لیے جن کے  IEPsنہیں ہیں

JJ

JJ

 IEPکے حامل صرف ان طلبا کے لیے جن کے لیے متعلقہ خدمات تجویز کی
گئی ہیں

JJ

ان طلبا کے لیے جن کے موجودہ  IEPکی نشان دہی کے مطابق تعلیمی پروگرام
میں  20%یا کم خاص تعلیم تدریس پروگرام کی تجویز کی جاتی ہے۔

JJ

خاص تعلیم تدریس پروگرام میں ہم آہنگ باہمی تدریس ( )ICTکالسیں ،خاص کالس ( ،)SCاور خاص تعلیم استاد معاونتی خدمات ( )SETSSشامل
ہیں۔ مطابقتی جسمانی تعلیم اور گویائی ( ،)APEذہنی/جسمانی ورزش سے عالج ( ،)OTاور جسمانی عالج ( )PTجیسی متعلقہ خدمات کو مڈل اسکول
داخلہ مقصد کے لیے خاص تعلیم تدریس پروگرامنگ تصور نہیں کیا جاتا ہے۔
براہ کرم نوٹ کریں کہ  504منصوبہ رکھنے والے طلبا ،معذوری کے حامل طلبا کی نشستوں کے مستحق نہیں ہیں ،اگر ان کا ایک ایسا  IEPنہیں
ہے جو یہ بھی تجویز کرتا ہو کہ طالب علم اپنے تعلیمی پروگرام میں  20%یا زیادہ خاص تعلیم تدریسی پروگرامنگ موصول کرے۔
مڈل اسکول داخلہ کاروائی مییں شرکت کرنے والے ہر مڈل اسکول سے معذوری کے حامل طلبا کا خیر مقدم کرنے کی اور ان کے انفرادی تعلیمی
پروگرام ( )IEPکے مطابق تجویز کردہ پروگراموں اور خدمات فراہم کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ مڈل اسکول میں اسکول میں نفاذ کی ٹیم ()SIT
طالب علم کے لیے تجویز کردہ تمام خدمات اور معاونتوں کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے  IEPکا جائزہ لے گی۔ کچھ صورتوں میں IEP ،ٹیم
طالب علم کی موجودہ ضروریات کی بہتر تکمیل کرنے کے لیے  IEPکا جائزہ لینے کے لیے مالقات کر سکتی ہے۔
مزید معلومات کے لیے  schools.nyc.gov/SpecialEducationمالحظہ کریں۔

 4.3داخلہ ترجیحات
ایک پروگرام کی داخلے کی ترجیحات اس ترتیب کا تعین کرتی ہیں جس کے مطابق درخواست دہندگان کو ہر پروگرام کے لیے پیشکش کرنے کے
لیے زیر غور الیا جاتا ہے۔ اگر ایک پروگرام کے داخلے کی متعدد ترجیحات ہیں تو طلبا کو گروپس میں زیر غور الیا جاتا ہے۔
JJ

JJ

زیر غور الیا جائے گا۔
ترجیحی گروپ  1میں تمام طلبا کو پہلے ِ
زیر غور الیا جائے گا ،اور اسی طرح چلتا رہے گا۔
اس کے بعد ،اگر اب بھی نشستیں دستیاب ہیں ،تو اگلے ترجیحی گروپ  2میں طلبا کو ِ

داخلہ ترجیحات کو صرف اس صورت میں استعمال کیا جاتا ہے اگر درخواست دہندگان کی تعداد دستیاب نشستوں سے زیادہ ہو۔

اس داخلہ رہنمائی میں
آپ ایک پروگرام کی داخلہ ترجیحات کو ان کے اسکول کے صفحات میں دیکھ سکتے ہیں
یہ طلبا ترجیح کے پہلے گروپ میں ہیں۔ ان کو کسی بھی دستیاب
نشستوں کے لیے سب سے پہلے زیر غور الیا جائے گا۔

یہ طلبا ترجیح کے دوسرے گروپ میں ہیں ان کو اس کے بعد کسی
بھی دستیاب نشستوں کے لیے زیر غور الیا جائے گا۔

گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

(I.S. 123) Spanish Dual Language
A123S | Program

چھان بین شدہ :زبان

A123Z | Zoned Program

زون†کردہ

داخلہ ترجیحات

اہلیت
کوئنز کے طلبا اور مکین

 1ضلع  27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح
 2اس کے بعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں کو۔

زون میں رہنے والے
طلبا کے لیے کھال ہے

یہ دکھاتا ہے کہ گزشتہ سال کن طلبا کو پیشکش کی گئی تھی

 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔

گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

A123Z | Zoned Program

زون†کردہ

اہلیت

داخلہ ترجیحات

زون میں رہنے والے
طلبا کے لیے کھال ہے

 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔
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آن الئن  C MySchools.nycپر
طریق کار ( )Admission Methodکے
ایک پروگرام کی داخلہ ترجیحات کو ان کے  MySchoolsصفحے پر مالحظہ کریں۔ داخلہ
ِ
ٹیب پر کلک کریں اور ترجیح گروپ کے حصے کو تالش کریں ،جس میں گروپس ترتیب میں درج فہرست ہیں۔ ذیل مثالوں کو دیکھیں۔
)City Lane School (I.S. 123
 6سے 8

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program
یہ طلبا ترجیح کے پہلے گروپ میں ہیں۔ ان کو کسی بھی دستیاب
نشستوں کے لیے سب سے پہلے زیر غور الیا جائے گا۔
یہ طلبا ترجیح کے دوسرے گروپ میں ہیں۔ ان کو اس کے بعد کسی
بھی دستیاب نشستوں کے لیے زیر غور الیا جائے گا۔
یہ دکھاتا ہے کہ گزشتہ سال کن طلبا کو پیشکش کی گئی تھی

پروگرام کوڈA123S :
 داخلہ طریق کار

چھان بین :زبان

کوئنز کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے

ترجیح گروپس

پچھلے سال مانگ

1۔1ضلع  27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح

عام تعلیم

2۔2اس کے بعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں کو

 4درخواست دہندگان فی نشست

گزشتہ سال ،اس پروگرام نے تمام ترجیح
گروپس سے طلبا کو داخلہ دیا گیا تھا۔

 55نشستیں
 225درخواست دہندگان
تمام نشستیں پُر ہیں

معذوری کے حامل طلبا
 4درخواست دہندگان فی نشست
 18نشستیں
 75درخواست دہندگان
تمام نشستیں پُر نہیں ہیں

تجویز

آپ کا بچہ جن پروگراموں کے ترجیحی گروپ 1میں ہے ان میں درخواست دینے کو زیر غور الئیں۔ دیگر ترجیحی گروپ کے طلبا کے مقابلے
میں آپ کے بچے کا ان پروگراموں سے ایک پیشکش موصول کرنے کا امکان زیادہ ہو گا۔ ایک سے زائد مڈل اسکول پروگرام رکھنے والے
اسکولوں کی ہر ایک پروگرام کے لیے داخلے کی ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں۔

داخلہ کی عام ترجیحات
ذیل میں پیشکش کا تعین کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی داخلے کی کچھ ترجیحات ہیں:
داخلہ ترجیحات

اس کا کیا مطلب ہے

تعلیم جاری رکھنے والے گریڈ  5کے
طلبا کو ترجیح

جو طلبا فی الوقت ایک ایسے اسکول میں جاتے ہیں جو آٹھویں یا بارھویں گریڈ تک جاری رہتے ہیں ان کو اس
اسکول میں ایک پروگرام میں شرکت جاری رکھنے کی ضمانت دی جاتی ہے اگر یہ اس کو اپنی مڈل اسکول
درخواست میں شامل کرتے ہیں۔ طلبا کو ان پروگراموں کے لیے پہلے زیر غور الیا جائے جن کو انہوں نے اپنی
درخواست میں اونچے درجے پر درج کیا تھا۔ ایک پیشکش کی ضمانت کے لیے آپ کو اپنے بچے کی تعلیم جاری
رکھنے والے اسکول کی درجہ بندی پہلے انتخاب پروگرام کے طور پر کرنا ضروری نہیں ہے ،لیکن آپ کو ایک
انتخاب کے طور پر اس کو درج کرنا الزمی ہے۔

ضلع کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح

طلبا کو ضلع ،برو ،یا ان رہائشی عالقے اور  /یا جہاں یہ پبلک اسکول میں جاتے ہیں اس عالقے کی بنیاد پر
ترجیح مل سکتی ہے۔ ( اگر ایک طالب علم مخلتف بروز یا اضالع میں رہتا اور اسکول جاتا ہے تو اس طالب علم
کو دونوں جگہ ترجیح حاصل ہو گی۔)

زون کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح

جو طلبا ایک مڈل اسکول کے لیے زون شدہ ہیں—یا کیمپس میں متعدد مڈل اسکول ہیں—ان کو اس اسکول یا
اسکولوں کے زون پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ ترجیح حاصل کرنے کے لیے،
اپنے زون شدہ پروگرام (پروگراموں) کو اپنے بچے کی مڈل اسکول درخواست میں شامل کرنا یقینی بنائیں۔ ترجیح
حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے زون شدہ اسکول پروگرام کو اپنے پہلے انتخاب کے طور پر درجہ بند کرنے
کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ اگر آپ کا ایک زون شدہ اسکول ہے یا اسکولز ہیںMySchools ،
کو دیکھیں یا  schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ داخل کریں

مفت یا رعایتی قیمت پر لنچ ( )FRLاہلیت
رکھنے والے درخواست دہندگان کو
 50%تک نشستوں کے لیے ترجیح

یہ داخلوں کی ترجیح میں تنوع کی ایک مثال ہے۔ اس نمونہ ترجیح میں ،جن درخواست دہندگان کے اہل خانہ کی
آمدنی مخصوص مطلوبات کی تکمیل کرتی ہے ان کو اس پروگرام کی  50%فیصد تک نشستوں کے لیے ترجیح
ہے۔
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داخلوں میں تنوع
کچھ پروگراموں کی داخلہ ترجیحات اہل خانہ کی آمدنی ELL ،حیثیت یا دیگر معیارات کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ پورے شہر کے مڈل اسکول اپنے
پروگراموں میں تنوع میں اضافہ کرنے کی کوشش میں حصہ لے رہے ہیں۔ تنوع کی آغاز کاری میں شرکت کرنے والے اسکولوں کی موجودہ
فہرست ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہے —ذیل پر مزید جانیں  schools.nyc.gov/DiversityAdmissionsداخلے کی پوری کارروائی
کے دوران ،داخلے کی تازہ ترین ترجیحات کے لیے  MySchoolsکو مالحظہ کریں۔

 4.4داخلے کے طریق کار
داخلے کے طریق کار وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے پروگرام طلبا کو پیشکش کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ آپ کو ایک
پروگرام کے لیے زیر غور الئے جانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر صورتوں میں ،آپ کو صرف پروگرام کو اپنی درخواست میں
درج کرنے کی ضرورت ہے۔

اس داخلہ رہنما کتابچہ میں
گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY 99999

)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

(I.S. 123) Spanish Dual Language
A123S | Program

چھان بین شدہ :زبان

A123Z | Zoned Program

زون†کردہ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1ضلع  27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح
 2اس کے بعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں کو۔

کوئنز کے طلبا اور مکین
زون میں رہنے والے
طلبا کے لیے کھال ہے

 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔

ان دو پروگراموں کے داخلے کے دو مختلف طریق کار ہیں۔

آن الئن  C MySchools.nycپر
)99A123§|§City Lane School (I.S. 123
پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ

)City Lane School (I.S. 123

A123Z | Zoned Program

طریق کار
داخلے کا
ِ
زون†کردہ

 6سے 8
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داخلہ ترجیحات

اہلیت

زون میں رہنے والے)City Lane School (I.S. 123
طلبا کے لیے کھال ہے

 6سے 8

 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔

(I.S. 123) Spanish Dual Language Program
پروگرام کوڈA123S :
99A123§|§City Lane School
)(I.S. 123

پیش کردہ پروگرام | پروگرام کوڈ
 داخلہ طریق کار

)(I.S. 123
Spanishزبان
 Dual Languageچھان بین:
A123S | Program

طریق کار
داخلے کا
ِ

Zoned Program

گریڈز§|§6-8 :طلباa§|§237 :

A123Z
پروگرام کوڈ:
718-555-5555 | 1738 City Lane, Queens, NY
99999

اہلیت

چھان بین شدہ :زبان

کوئنز کے طلبا اور مکین

داخلہ ترجیحات

 داخلہ طریق کار

شدہ 27کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح
زونضلع
1
 2اس کے بعد کوئنز کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح

 90% 90+§10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا§§|  93% 93+§7طلبا اپنے آپ کو راہداریوں ،بیت الخال ،الکر رومز اور کیفیٹیریا میں محفوظ سمجھتے ہیں۔

داخلہ طریق کار کی دو وسیع تر اقسام ہیں—ایک وہ جو بال ترتیب انداز میں انتخاب کا استعمال کرتے ہیں اور ایک وہ جو درخواست دہندگان کو
داخل کرنے کے لیے درجہ بندی کا استعمال کرتے ہیں۔

وہ پروگرامز جو بال ترتیب انتخاب کا استعمال کرتے ہیں
مڈل اسکول داخلہ طریق کار کے حصے کے طور پر ،ہر ایک طالب علم کو بال ترتیب نمبر تقرر کیا جاتا ہے ،جیسا کہ قرعہ اندازی میں ہوتا ہے۔
ایک کھلے داخلہ طریق کار والے پروگرام طلبا کے بال ترتیب انداز میں تقرر کردہ نمبر کو استعمال کرتے ہیں اور یہ پیشکش کرنے کے لیے داخلہ
ترجیحات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ایک پروگرام کے لیے درخواست دہندگان کی تعداد نشستوں سے زیادہ ہوتی ہے تو طلبا کو ان کے بال
ترتیب انداز میں تقرر کردہ نمبروں کے لحاظ سے داخل کیا جاتا ہے۔ اگر ایک پروگرام داخلہ ترجیحات کو بھی استعمال کرتا ہے تو ایک پروگرام
کے دوسرے ترجیح گروپ کے کسی بھی طالب علم کو داخل کرنے سے قبل پہلے ترجیح گروپ کے تمام طلبا کو داخل کیا جاتا ہے ،ان کے بال
ترتیب انداز میں تقرر کردہ نمبر کے قطع نظر۔ داخلے کے طریق کار کی دو اقسام ہیں جو بال ترتیب انتخاب کو استعمال کرتے ہیں :کھال اور محدود
چھان بین— ان داخلہ طریق کار کے بارے میں اگلے صفحے پر مزید جانیئے۔
تجویز
بال ترتیب انداز میں نمبر تقرر کرنے کے طریق کار کو استعمال کرنے والے پروگرام کس طرح پیشکش کرتے ہیں اس بارے میں مزید معلومات کے لیے
 schools.nyc.gov/Middleپر “ ”How Students Get Offers to New York City Public Schoolsوڈیو کو مالحظہ کریں۔

جو پروگرام درجہ بندی کو استعمال کرتے ہیں
ان پروگراموں میں طلبا کو پیشکشیں ان کے گزشتہ سال کے تعلیمی ریکارڈ کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ یہ پروگرام یا تو چھان بین ،چھان بین :زبان،
یا مجموعی اسکور داخلہ طریق کار کو استعمال کرتے ہیں
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کلید

 = bجزوی طور پر قابل رسائی§|§ = aمکمل طور پر قابل رسائی

چھان بین اور چھان بین :زبان پروگراموں میں مڈل اسکول کا عملہ درخواست دہندگان کے مجموعے کی تشخیص داخلے کے روبرک کی
بنیاد پر کرتا ہے۔ کچھ اسکول طلبا کو امتحان یا ایک انٹرویو میں شرکت کرنے کی دعوت دے سکتے ہیں اس کے بعد اسکول درخواست
دہندگان کی عددی درجہ بندی کرتے ہیں اور طلبا کو درجہ بندی کی نزولی ترتیب میں پیشکشیں کی جاتی ہیں۔

JJ

مجموعی اسکور پرگراموں میں ،درخواست دہندگان کو خود کار انداز میں حساب لگائے گئے مجموعی اسکور دیئے جاتے ہیں جو ان کے
گزشتہ سال کے تعلیمی ریکارڈ کی عکاسی کرتے ہیں۔ طالب علم کی کارکردگی جتنی اچھی ہو گی ان کا مجموعی اسکور اتنا ہی اونچا ہو
گا۔ درخواست دہندگان کو پیشکشیں مجموعی اسکور کی نزولی ترتیب میں کی جاتی ہیں۔ ایک پروگرام کے انتخاب کے معیار میں طلبا کی
تشخیص اور درجہ بندی کرنے کے لیے چوتھے گریڈ کی رپورٹ کارڈ کے گریڈز ،معیاراتی امتحانات کے اسکور ،اندرونی تشخیصات اور /
یا حاضری اور پابندی وقت شامل ہو سکتے ہیں۔

JJ

تجویز
درخواست دہندگان کی درجہ بندی کرنے والے پروگرام طلبا کو پیشکش کس طرح کرتے ہیں اس بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے
 schools.nyc.gov/Middleپر  "Middle and High School Admissionsوڈیو مالحظہ کریں۔

مڈل اسکولداخلہ طریق کار

اسکول کیا دیکھتے ہیں

آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟

سوانحی معلومات

کھال

اپنے بچے کی درخواست میں اس پروگرام کو درج کریں۔

محدودبغیر چھان
بین

ایک سرگرمی میں سائن اِن کر کے اس اسکول میں اپنے بچے کی دلچسپی کا
مظاہرہ کریں۔

زون یا جاری
تعلیم والے
چھان بین

اپنے بچے کی درخواست میں پروگرام کو درج کریں۔
یہ جانیں اگر آپ کا زون یا تعلیم جاری رکھنے واال اسکول ہے :ذیل پر جائیں
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolاور اپنے گھر کا پتہ داخل کریں۔
اپنے بچے کی درخواست میں پروگرام کو درج کریں۔
 MySchoolsپر درج فہرست کسی بھی اضافی مطلوبات کو مکمل کریں۔
یہ دیکھنے کے لیے کہ اسکول داخلہ دینے کے لیے کن چیزوں کو استعمال
کرتا ہے پروگرام کے انتخاب کے معیار کو دیکھیں۔
یہ جاننے کے لیے کہ ایک مخصوص پروگرام درخواست دہندگان کی درجہ
بندی کس طرح کرتا ہے اسکولوں سے براہ راست رابطہ کریں۔
یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے بچے کے گریڈز اور اسکورز کتنے مقابلہ جاتی
ہیں اسکول کے ایک مشیر سے بات چیت کریں۔
اپنے بچے کی درخواست میں پروگرام کو درج کریں۔

چھان بین شدہ:
زبان

یہ دیکھیں کہ آیا آپ پروگرام کے انتخاب کے معیار کی تکمیل کرتے ہیں،
جیسے کہ گھریلو زبان ،لسانی مہارت ،ریاستہائے متحدہ میں رہائشی سالوں کی
تعداد یا ایسی ہی۔

یہ دیکھنے کے لیے کہ اسکول مجموعی اسکور تفویض کرنے کے لیے کس
چیز کو استعمال کرتا ہے اسکول کے صفحے پر اسکول کے انتخاب کے معیار
کو دیکھیں۔ اس کے عالوہ ،یہ بھی دیکھیں کہ مختلف پروگرام انتخاب کے
مختلف معیارات کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔
یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے بچے کے گریڈز اور اسکورز کتنے مقابلہ جاتی
ہیں اسکول کے ایک مشیر سے بات چیت کریں۔
اپنے بچے کی درخواست میں پروگرام کو درج کریں۔

قابلیت کا امتحان
*مارک ٹوئین قابل
اور ہنر مند کے لیے

محدود چھان بین پروگراموں کے لیے ،اسکول دلچسپی ظاہر کرنے
والے طلبا کو ترجیح دیں گے۔
زون یا تعلیم جاری رکھنے والے پروگراموں کے لیے ،اسکول کے
زون میں رہنے والے طلبا کو شرکت کرنے کی ضمانت یا ترجیح
حاصل ہوتی ہے۔
سوانحی معلومات
تعلیمی ریکارڈ
اسکول درخواست دہندگان کی تشخیص انتخاب کے معیار کو استعمال
کر کے کرتے ہیں جن میں چوتھے گریڈ کے حتمی رپورٹ کارڈ،
معیاراتی امتحانات کے اسکور ،اندرونی تشخیصات اور /یا حاضری
اور پابندی وقت شامل ہوسکتے ہیں۔ اس کے بعد ،اس تشخیص کی بنیاد
پر طلبا کی درجہ بندی کی جائے گی۔ درجہ بند کردہ طلبا کو پیشکشیں
ترجیحی گروپ کے لحاظ سے اور درجہ بندی کے نمبر کی ترتیب میں
کی جاتی ہیں۔
سوانحی معلومات

اپنے بچے کی درخواست میں پروگرام کو درج کریں۔

مجموعی اسکور

آپ کے بچے کا نام ،گھر کا پتہ ،موجودہ اسکول ،جنس ،اور خاص
تعلیم صورت حال

اپنے بچے کو قابلیت کے امتحان کے لیے رجسٹر کروائیں۔ آپ اپنے بچے
کو آن الئن  MySchoolsکے ذریعے رجسٹر کرواسکتے ہیں — Mark
 Twainکے ٹیب پر کلک کریں — یا ایک اسکول مشیر کے ذریعے۔
اپنے بچے کی درخواست میں پروگرام کو درج کریں۔
آپ کا بچہ قابلیت کا امتحان لے گا۔
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تعلیمی ریکارڈ
 ELLخدمات کا استحقاق
اسکول درخواست دہندگان کی تشخیص انتخاب کے معیار کی بنیاد
کرتے ہیں۔ اس کے بعد ،اس تشخیص کی بنیاد پر طلبا کی درجہ بندی
کی جائے گی۔ درجہ بند کردہ طلبا کو پیشکشیں ترجیحی گروپ کے
لحاظ سے اور درجہ بندی کے نمبر کی ترتیب میں کی جاتی ہیں۔
تعلیمی ریکارڈ
تعلیمی ریکارڈ میں سے متعلقہ عناصر کو پوائنٹس تفویض کرکے طالب
علم کے مجموعی اسکور کا حساب لگایا جاتا ہے ،جن میں ذیل شامل
ہو سکتے ہیں :چوتھے گریڈ کے حتمی رپورٹ کارڈ ،نیو یارک ریاست
 ELAامتحان کا اسکور ،نیو یارک ریاست ریاضی امتحان کا اسکور،
حاضری اور  /یا پابندی وقت۔ اس کے بعد طلبا کی درجہ بندی ان
اسکورز کے لحاظ کی جاتی ہے۔ طلبا کو پیشکشیں اسکور کی نزولی
ترتیب میں کی جاتی ہیں۔
صرف قابلیت کے امتحان کا اسکور
طلبا کو پیشکشیں قابلیت کے امتحان کے اسکور کی ترتیب میں کی
جاتی ہیں۔ داخلے کے لیے دیگر معیارات کو دیکھا یا استعمال نہیں
جاتا ہے۔

انتخاب کا معیار
جن پروگراموں کے چھان بین ،چھان بین :زبان ،یا مجموعی اسکور داخلہ طریق کار ہوتے ہیں وہ پیشکش کرنے کے لیے انتخاب کے مخصوص
معیار کو استعمال کرتے ہیں۔
چھان بین اور چھان بین زبان پروگراموں کے لیے :ان پروگراموں کے انتخاب کا معیار آپ کو یہ بتاتا ہے ان کا اسکول درخواست دہندگان
کی درجہ بندی کرنے کے لیے کن معلومات کا استعمال کرتا ہے۔

JJ

مجموعی اسکور استعمال کرنے والے پروگرام :ان پروگراموں کے انتخاب کے معیار آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہر ایک درخواست دہندہ کا
مجموعی اسکور نکالنے کے لیے کونسی معلومات کو استعمال کیا جاتا ہے۔

JJ

اس داخلہ رہنمائی میں
اگر ایک پروگرام چھان بین ،چھان بین :زبان یا مجموعی اسکور داخلہ طریق کار کو استعمال کرتا ہے تو یہ جاننے کے لیے کہ داخلے کے
لیے پروگرام انتخاب کے کس معیار کو استعمال کرتا ہے  MySchoolsکو مالحظہ کریں۔

آن الئن  C MySchools.nycمیں
یہ دیکھنے کے لیے کہ پروگرام طلبا کو داخلہ دینے کا فیصلہ کرتے وقت کن عناصر کو زیر غور التا ہے ،اسکول کے صفحے پر انتخاب
طریق کار ( )Admission Methodپر کلک
کے معیار کو دیکھیں۔ ایک پروگرام کے انتخاب کے معیار کو دیکھنے کے لیے  +داخلہ
ِ
کریں۔
طریق کار والے پروگرامز کے لیے انتخاب کا معیار آپ کو یہ بتائیں گے کہ درخواست دہندگان کی درجہ بندی
چھان بین یا مجموعی اسکور داخلہ
ِ
کرنے اور اسکور دینے کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کیا استعمال کیا جاتا ہے:
JJ

چوتھے گریڈ کا حتمی رپورٹ کارڈ

JJ

گریڈ  4نیویارک ریاست  ELAاور ریاضی امتحانات کے اسکور

JJ

چوتھے گریڈ میں حاضری اور پابندی وقت

JJ

تعلیم اور ذاتی طرز عمل ،جو ذیل ہیں:
JJ

وقت کی منتظمی اور خودمختار طور پر اہداف حاصل کرنے کی کوشش کا مسلسل مظاہرہ

ایک منظم طریقے سے کام کرنا

JJ

JJ

مختلف حکمت عملیوں سے کام لیتے ہوئے کسی کام کو مکمل کرنے کی مسابقت میں ثابت قدمی

JJ

ضرورت پڑنے پر مدد مانگنا

اسکول کے قوائد کا احترام اور اسکولی برادری میں اچھی طرح کام کرنا

JJ

مڈل اسکول داخلہ جاتی کاروائی میں طلبا کی داخلے کے لیے تشخیص کرنے کے لیے چوتھے گریڈ کی معلومات کو استعمال کرتے ہیں۔ اسکول کے
عملے کو خاندانوں سے اضافی سالوں کے رپورٹ کارڈ یا اساتذہ کی جانب سے علیحدہ سفارشوں کی صورت میں اضافی معلومات کے لیے نہیں
پوچھنا چاہیئے۔ عموما ً تعلیم اور ذاتی طرز عمل چوتھے گریڈ کی رپورٹ کارڈ کا حصہ ہوتے ہیں۔ البتہ ،اگر آپ کے بچے کا اسکول ان کو رپورٹ
کارڈ کے حصے کے طور پر شامل نہیں کرتا ہے تو اسکول کے عملے سے ان معلومات کو فراہم کرنے کے لیے کہیں۔

امتحان کی سہولیات
اگر ایک طالب علم کا  IEPامتحان کی سہولیات کو ظاہر کرتا ہے تو سہولیات (بشرطیکہ سہولیات ان صالحیتوں اور مشموالت میں تبدیلی نہ کریں
جن کی پیمائش امتحان کرتا ہے) اس وقت فراہم کی جائیں گی جب طالب علم امتحان یا آڈیشن دے گا۔ اگر آپ کو کسی امتحان یا آڈیشن میں شرکت
کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو اپنے بچے کی ضروریات اور مطلوبہ اعانتوں سے مطلع کرنے اور مڈل اسکول کو حسب ضرورت دستاویزات
فراہم کرنے کے لیے براہ کرم اپنے بچے کے الیمنٹری اسکول کے ساتھ کام کریں۔ ہماری ویب سائٹ  schools.nyc.govپر مزید جانیں—
خاص تعلیم ( )Special Educationکو منتخب کریں اور امتحانی معاونتیں اور خدمات ( )Testing Supports and Servicesکے
مینو میں سہولیات ( )Accomodationsپر کلک کریں۔
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 5.0سرگرمیوں میں جائیں اور اسکولوں کا دورہ کریں
مڈل اسکول کی زیادہ تر داخلہ کارروائی موسم خزاں میں ستمبر اور دسمبر کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کتاب کے ابتدا میں عملی اقدامات کی جانچ کی
فہرست کو بطور حوالہ استعمال کرتے ہوئے اپنے بچے کے خزاں کے داخلے کے شیڈول کی منصوبہ بندی کریں۔ اپنے کیلنڈر میں ان پروگراموں
کے لیے مڈل اسکول میلوں ،اوپن ہاوسز ،اسکول کے دوروں کی تواریخ اور اوقات پر نشان لگائیں جو انٹرویو ،آڈیشن ،یا جائے وقوع پر ایک
تشخیص کا تقاضا کرتے ہیں۔

 5.1مڈل اسکول میلے
اس موسم خزاں میں مڈل اسکول میلے میں شرکت کریں! ان سرگرمیوں میں ،آپ مختلف اسکولوں کے نمائندگان کے ساتھ ایک ہی دن ایک ہی جگہ
مالقات کر سکتے ہیں۔ مختلف اضالع یا بروز کے لیے مڈل اسکول میلوں کا انعقاد اس خزاں میں مختلف تواریخ کو کیا جائے گا۔ ضلع کے مڈل
اسکول میلے کب اور کہاں منعقد کیے جائیں گے اس بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے  schools.nyc.gov/Middleپر جائیں۔

 5.2اسکول کے دورے
یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک اسکول آپ کے بچے کے لیے ایک اچھی جگہ ہے اسکول کا دورہ کرنا بہترین طریقہ ہے۔ یہ اسکول تک سفر کے وقت
کی جانچ کرنے اور یہ دیکھنے کا بھی ایک مددگار طریقہ ہے کہ گھر سے اسکول تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ اسکول کی خاص تقریبات
یا اوپن ہاؤس کی فہرست کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اسکولوں سے برا ِہ راست رابطہ کریں۔ ایک مخصوص اسکول کے اوپن ہاؤس یا
معلوماتی اجالس کی تواریخ کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ کو استعمال کریں —  schools.nyc.gov/Middleپر جائیں
تجویز
جب آپ اسکول کا دورہ کریں تو ہمیشہ سواالت پوچھیں۔ سرگرمی کو بطور رہنمائی استعمال کریں۔ اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرنے کے لیے سائن ان شیٹ پر
اپنی رابطے کے معلومات کو واضح طور پر لکھیں تاکہ اسکول آپ کے اہل خانہ کے ساتھ سرگرمیوں اور دیگر معلومات کے لیے بعد میں رابطہ کر سکے۔ یہ
خاص طور پر محدود چھان بین داخلہ طریق کار استعمال کرنے والےپروگراموں کے لیے اہم ہے۔
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سرگرمی

مڈل اسکول سرگرمیوں میں سواالت پوچھیں

مڈل اسکول میلے یا اوپن ہاوس میں جب آپ اسکول کے نمائندے کے ساتھ بات کریں تو ان سے سواالت پوچھنے کو یقینی بنائیں۔ ذیل میں کچھ سواالت ہیں
جو آپ کی اور آپ کے بچے کی دلچسپی والے اسکول کو مزید جاننے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہر ایک زمرے کے لیے اپنے
سواالت کو پُر کریں۔
تجویز
اس صفحے کو علیحدہ کریں اور جب آپ اور آپ کا بچہ اسکول کا دورہ کریں یا میلوں میں جائیں تو اس کو اپنے ساتھ الئیں۔

آپ کے سواالت
میرا بچہ ہوم ورک میں اضافی مدد کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟
اسکول کی ثقافت

آپ کے اسکول کو کیا چیز خاص بناتی ہے؟
کیا آپ کے اسکول میں طلبا محفوظ محسوس کرتے ہیں؟

چھٹے گریڈ کے
طلبا

چھٹے گریڈ کے طلبا کے لیے دن کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے؟
کیا صرف چھٹے گریڈ کے طلبا کے لیے سرگرمیاں ہیں؟ اگر ایسا ہے ،تو یہ
کونسی سرگرمیاں ہیں؟

آپکے سب سے مقبول کورسز کونسے ہیں؟
کیا چیز آپکے اسکول کے کورسز کو دوسرے اسکولوں کے کورسز سے
مختلف بناتی ہے؟
تعلیمات

کیا آپ کا اسکول کسی ایسے سرعتی کورسز کی پیشکش کرتا ہے جن کا
شمار ہائی اسکول کے کریڈٹس اور ریجنٹس امتحان کے مطلوبات میں کیا
جا سکے؟
آپ کے اسکول کا تعلیم دینے کا فلسفہ اور طریقہ کیا ہے؟
آپکی اسکول پیما گریڈ دینے کی کیا پالیسی ہے؟
آپ کے اسکول میں کالس کے سائز کتنے بڑے ہیں؟

آپ کے اسکول کے کلبز کی چند مثالیں کیا ہیں؟
سرگرمیاں

اسکول کے دن کے دوران طلبا ان سرگرمیوں میں کس وقت شرکت
کرسکتے ہیں؟
کیا آپ کی بیرونی تنظیموں کے ساتھ کوئی شراکت داریاں ہیں؟

داخلے

اس اسکول میں درخواست دینے کے لیے کیا ہمیں اسکو درخواست میں درج
کرنے کے عالوہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا اور
کب کرنا ہے؟
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 6.0مڈل اسکول میں درخواست دینا
پیر 2 ،دسمبر 2019 ،تک مڈل اسکول میں درخواست دیں۔ درخواست کس طرح دی جائے اس کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے
 schools.nyc.gov/Middleپر جائیں۔

 6.1درخواست کیسے دی جائے – نیو یارک شہر پبلک اسکول کے موجودہ طلبا
جب اکتوبر میں آپ کے بچے کی انفرادی مڈل اسکول درخواست دستیاب ہو جاتی ہے ،آپ کے بچے کا موجودہ اسکول آپ کو اس بارے میں واضح
ہدایات دے گا کہ اس تک رسائی کس طرح حاصل کی جائے۔ اس کے بعد آپ آن الئن  MySchoolsپر یا اپنے بچے کے اسکول کے مشیر کے
ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ ذیل میں درخواست دینے کا طریقہ ہے:

1

اپنے بچے کے ساتھ مڈل اسکول انتخابات پر بات کریں۔ دلچسپی والے پروگراموں کو محفوط کریں یا ان کی فہرست بنائیں۔

2

درخواست دینے سے پہلے اپنی درخواست کے انتخابات پر بات چیت کرنے اور ان کا جائزہ لینے کے لیے اپنے بچے کے موجودہ
اسکول مشیر سے وقت مالقات لیں۔

3

 2دسمبر ،کی آخری تاریخ تک مڈل اسکول میں درخواست دیں! آپ دو میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے
درخواست دے سکتے ہیں:
JJ

JJ

آن الئن  MySchoolsکے ساتھ ()C MySchools.nyc
درخواست دینے کے عرصے کے دوران ،یہ اختیار دن میں  24گھنٹے ،ہفتے میں  7دن ،عربی ،بنگالی/بنگلہ ،چینی ،انگریزی،
درخواست داخل کریں
بٹن کو کلک کرنا
فرانسیسی ،ہیشئن کریول ،کوریائی ،روسی ،ہسپانوی ،اور اُردو میں دستیاب ہو گا۔
نہ بھولیں!!
اپنے بچے کے موجودہ اسکول کے مشیر کے ذریعے
اس خزاں میں اسکول کے ذریعے ایک مڈل اسکول درخواست جمع کروانے کے بارے میں ایک اسکول مشیر کے ساتھ بات کریں

 6.2درخواست کیسے دی جائے  -نجی یا مذہبی اسکول کے طلبا
اگر آپ کا بچہ فی الوقت ایک نجی یا مذہبی اسکول میں شرکت کرتا ہے اور وہ پبلک اسکول میں درخواست دینا چاہتا ہے تو ہمارے خاندانی استقبالیہ
مرکز کا عملہ اس طریق کار میں آپ کی مدد کرے گا! ذیل میں درخواست دینے کا طریقہ ہے:

1

اپنے بچے کے ساتھ مڈل اسکول انتخابات پر بات کریں۔ دلچسپی والے پروگراموں کو محفوط کریں یا ان کی فہرست بنائیں۔

2

اپنے بچے کی درخواست کے انتخابات کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے بچے کے ساتھ ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں جائیں۔ ذیل پر
مقامات اور اوقات کار کو جانیں schools.nyc.gov/WelcomeCenters

3

 2دسمبر ،کی آخری تاریخ تک مڈل اسکول میں درخواست دیں! آپ دو میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے
درخواست دے سکتے ہیں:
JJ

JJ

آن الئن  MySchoolsکے ساتھ ()C MySchools.nyc
درخواست دینے کے عرصے کے دوران ،یہ اختیار دن میں  24گھنٹے ،ہفتے میں  7دن ،عربی ،بنگالی/بنگلہ ،چینی ،انگریزی،
درخواست داخل کریں
بٹن کو کلک کرنا نہ
فرانسیسی ،ہیشئن کریول ،کوریائی ،روسی ،ہسپانوی ،اور اُردو میں دستیاب ہو گا۔
بھولیں!!
ایک خاندانی استقبالیہ مرکز کے ذریعے
خاندانی استقبالیہ مرکز کا عملہ آپ کے بچے کی درخواست جمع کروانے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے دستیاب ہے۔ آپ ذاتی طور
پر  200سے زائد زبانوں میں درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ انگریزی کے عالوہ کوئی اور زبان بولتے ہیں تو ایک ترجمان کے
لیے گزارش کریں۔

کیا آپ نیو یارک شہر پبلک اسکولوں میں نئے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے کہ اندراج کس طرح کروایا جائے ،کہاں جانا ہے ،اور اپنے ساتھ کیا النا ہے
پورا سال schools.nyc.gov/NewStudents ،کے نئے طلبا کے صفحے پر جائیں۔
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 7.0اپنی مڈل اسکول پیشکش موصول کریں
 7.1پیشکش کے خطوط
اپریل میں آپ اپنے بچے کا مڈل اسکول پیشکش خط موصول کریں گے۔ اس خط میں تعلیمی سال  2020-2021کے لیے ایک  DOEپبلک مڈل
اسکول کی ایک پیشکش شامل ہو گی۔

 7.2اپیلیں
آپ کے مڈل اسکول کی پیشکش کے خط میں یہ معلومات بھی شامل ہوں گی کہ اگر آپ اپنے بچے کے مڈل اسکول میچ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو
ایک اپیل کس طرح جمع کروائی جائے۔ اپیلوں کی مزید معلومات کے لیے ،اپنے بچے کے الیمنٹری اسکول کے مشیر سے بات چیت کریں۔

 7.3اسکول کا جائے وقوع اور نقل و حمل
ہم ذیل کے معیارات کی بنیاد پر مڈل اسکول طلبا کو نقل و حمل فراہم کرتے ہیں:
چھٹے گریڈ کے طلبا کو پیلی بس خدمات یا ایک میٹرو کارڈ فراہم کیا جاتا ہے اگر یہ اسکول سے ایک میل یا زیادہ فاصلے پر رہتے ہیں؛
اگر یہ اس سےکم فاصلے پر رہتے ہیں لیکن یہ اسکول سے آدھے میل سے زیادہ کے فاصلے پر رہتے ہیں ،تو اسکول سے درخواست کرنے
پر ان کو نصف کرائے کا  MTAبس پاس مہیا کیا جا سکتا ہے۔ طلبا پیلی بس کی خدمات موصول کر سکتے ہیں اگر یہ اپنے اسکولی ضلع
کے ضلع میں رہائش پذیر ہیں اور اگر اسکول پیلی بس نقل و حمل کو استعمال کرتا ہے۔
JJ

ساتویں اور اس سے اونچے گریڈ کے طلبا کو میڑو کارڈ فراہم کیے جاتے ہیں اگر یہ اسکول سے ڈیڑھ میل یا اس سے زیادہ فاصلے پر
رہتے ہیں۔ اگر یہ اس سے نزدیک رہتے ہیں لیکن اسکول سے آدھے میل سے زیادہ فاصلے پر رہتے ہیں تو اسکول سے درخواست کرنے پر
ان کے لیے نصف کرائے کا  MTAبس کا پاس دستیاب ہو گا۔
JJ

جن طلبا کا  IEPمخصوص نقل و حمل خدمات کا تقاضا کرتا ہے ان کے اسکول سے آنے جانے کے لیے بس روٹ مقرر کیے جاتے ہیں۔
اس کے عالوہ ،والدین اپنے بچے کی خاص ضروریات کی بنیاد پر اضافی طبی سہولیات کی درخواست کر سکتے ہیں جو اس گاڑی کی قسم
یا روٹ کو متاثر کر سکتی ہیں جو طالب علم کے لیے تفویض کی گئی ہے۔

JJ

نقل و حمل کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہم سے  718‑392‑8855پر رابطہ کریں یا schools.nyc.gov/school-life/
 transportation/bus-eligibilityپر جائیں۔

 8.0نیو یارک شہر  DOEپبلک مڈل اسکول
ذیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے حصوں کو کس طرح استعمال کیا جائے:
اپنے اسکولی ضلع کے لیے ضلعی پروگراموں کو تالش کریں۔ ضلع نقشے میں اپنے ضلع کے مڈل اسکول پروگراموں پر ایک نظر ڈالیں
اور اگلی فہرست میں ضلعی مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں جانیں۔ ہر پروگرام کی اہلیت کی جانچ کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ
آپ کا بچہ اس میں درخواست دے سکتا ہے۔

JJ

تجویز
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ داخل کر کے یا  311پر رابطہ کر کے اپنے ضلع اور زون اسکول (اسکولز) تالش کریں۔ یہ معلومات
آپ کے انفرادی  MySchoolsاکاؤنٹ پر بھی دستیاب ہیں۔

اگلے حصے میں برو پیما پروگراموں اور  /یا شہر پیما پروگراموں کے اضافی انتخابات کی تحقیق کریں۔ اضافی نقشہ یا نقشے ان اہلیت
والے پروگراموں کو ظاہر کرتی ہیں۔
JJ

درخواست کے دورانیے میں آپ آن الئن MySchools.nyc

پر ان میں سے کسی بھی اسکول کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔

27

ضلعی پروگرامز | ضلع  7معلومات اور نقشہ
ضلع  7کے طلبا اور مکین اس حصے میں شامل مڈل اسکول پروگرامز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ضلع  7میں کچھ مڈل اسکول پروگرامز برونکس کے تمام طلبا اور مکینوں کے لیے کھلے ہیں ۔— یہ پروگرام اس رہنما کتابچے کے برو پیما
پروگراموں کے حصے میں شامل ہیں۔
ضلع  7میں زون شدہ مڈل اسکول نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ضلع  7کے تمام طلبا اور مکینوں کو ضلع  7پروگراموں کے لیے یکساں طور پر زیر غور الیا جاتا ہے،
ان کے گھر کے پتے سے قطع نظر۔
تجویز
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ داخل کر کے یا  311پر رابطہ کر کے اپنے ضلع اور زون اسکول (اسکولز) تالش کریں۔ یہ معلومات آپ کے انفرادی
 MySchoolsاکاؤنٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔
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ضلع  7پروگرامز

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | PK-8 :طلبا729 :
564 Jackson Avenue, Bronx, NY 10455 | 718-292-2683

P.S. 5 Port Morris | 07X005
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  7کے طلبا اور
ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
The Port Morris School of Community
کھال
مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
)X005U | Leadership (P.S./M.S. 5
 73% 73+27طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  79% 79+21طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | PK-8 :طلبا795 :
758 Courtlandt Avenue, Bronx, NY 10451 | 718-292-3785

P.S./M.S. 029 Melrose School | 07X029
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  7کے طلبا اور
ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
) X029U | The Melrose School (P.S./M.S. 29کھال
مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 80% 80+20طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  84% 84+16طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | PK-8 :طلباb | 716 :
250 East 156 Street, Bronx, NY 10451 | 718-292-4397

P.S./M.S. 031 The William Lloyd Garrison | 07X031
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  7کے طلبا اور
ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
) | The William Lloyd Garrison (P.S./M.S. 31
کھال
مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
X031U
 79% 79+21طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  87% 87+13طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 230 :
250 East 156 Street, Bronx, NY 10451 | 718-292-0260

J.H.S. 151 Lou Gehrig | 07X151
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
کھال
)X151U | Lou Gehrig Academy (M.S. 151
کے لیے کھال ہے
 86% 86+14طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  79% 79+21طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | South Bronx Preparatory: A College Board School
07X221
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلبا657 :
360 East 145 Street, Bronx, NY 10454 | 718-292-2211

داخلہ ترجیحات

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
South Bronx Preparatory:
چھان بین
کے لیے کھال ہے
X221S | A College Board School
 91% 91+9طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  96% 96+4طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

The Laboratory School of Finance
and Technology: X223 | 07X223
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

گریڈز | 6-12 :طلبا662 :
360 East 145 Street, Bronx, NY 10454 | 718-585-8202

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
The Laboratory School of Finance
کھال
کے لیے کھال ہے
X223U | and Technology: X223
یہ اسکول ایک برو پیما پروگرام بھی پیش کرتا ہے— اس رہنمائی کے برو پیما پروگرامز کے حصے میں مزید جانیں۔
 92% 92+8طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  7پروگرامز

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے

Science School for Exploration and Discovery
(M.S. 224) | 07X224
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا328 :
345 Brook Avenue, Bronx, NY 10454 | 718-665-9804

داخلہ ترجیحات

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
Science School for Exploration and
کھال
کے لیے کھال ہے
)X224U | Discovery (M.S. 224
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  62% 62+38طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

South Bronx Academy for Applied Media | 07X296
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلباb | 231 :
778 Forest Avenue, Bronx, NY 10456 | 718-401-0059

داخلہ ترجیحات

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
 | South Bronx Academy for Applied Media
کھال
کے لیے کھال ہے
X296U
 88% 88+12طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  78% 78+22طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 266 :
778 Forest Avenue, Bronx, NY 10456 | 718-665-8866

Academy of Public Relations | 07X298
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
چھان بین :زبان
X298M | Spanish Bilingual Program
کے لیے کھال ہے
ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
 X298U | The Academy of Public Relationsکھال
کے لیے کھال ہے
 98% 98+2طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  81% 81+19طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

Academy of Applied Mathematics and
Technology | 07X343
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

گریڈز | 6-8 :طلبا307 :
345 Brook Avenue, Bronx, NY 10454 | 718-292-3883

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
& Academy of Applied Mathematics
کھال
کے لیے کھال ہے
)X343U | Technology (AAMT
 96% 96+4طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  93% 93+7طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

Hostos-Lincoln Academy of Science | 07X500
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباb | 547 :
600 Saint Ann’s Avenue, Bronx, NY 10455 | 718-402-5640

داخلہ ترجیحات

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
 | Hostos-Lincoln Academy of Science
چھان بین
کے لیے کھال ہے
X500M
 85% 85+15طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  89% 89+11طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | The Urban Assembly Bronx Academy of Letters
07X551
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباb | 587 :
339 Morris Avenue, Bronx, NY 10451 | 718-401-4891

داخلہ ترجیحات

 1ضلع  7کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
محدود بغیر چھان ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
The Urban Assembly Bronx Academy of
بین
کریں  2اس کے بعد ضلع  7کے طلبا اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
X551L | Letters
 83% 83+17طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  84% 84+16طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  7پروگرامز

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | 6-8 :طلباb | 247 :
600 Saint Ann’s Avenue, Bronx, NY 10455 | 718-742-2900

I.S. 584 | 07X584
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  7کے طلبا اور مکینوں
کھال
X584U | I.S. 584 STEAM Program
کے لیے کھال ہے
یہ اسکول ایک برو پیما پروگرام بھی پیش کرتا ہے— اس رہنمائی کے برو پیما پروگرامز کے حصے میں مزید جانیں۔
 70% 70+30طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  72% 72+28طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
32

نوٹس

33

ضلعی پروگرامز | ضلع  8معلومات اور نقشہ
ضلع  8کے طلبا اور مکین اس حصے میں شامل مڈل اسکول پروگرامز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ضلع  8میں کچھ مڈل اسکول پروگرامز برونکس کے تمام طلبا اور مکینوں کے لیے کھلے ہیں ۔— یہ پروگرام اس رہنما کتابچے کے برو پیما
پروگراموں کے حصے میں شامل ہیں۔
ضلع  8کے زون شدہ تمام خاندانوں کا کم سے کم ایک زون شدہ مڈل اسکول ہے ،اور کچھ خاندانوں کے دو ہیں۔ اپنے بچے کی درخواست میں ان کے زون شدہ اسکول کو
شامل کرنا ایک اچھا خیال ہے — اور اگر آپ کے دو زون شدہ اسکول ہیں تو دونوں کو شامل کرنے کو زیر غور الئیں۔ البتہ ،آپ کے لیے زون شدہ اسکول کو اپنے پہلے
انتخاب کے طور پر درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بچے کے لیے ان کے زون اسکول (یا ان کے کسی ایک زون اسکول) میں شرکت کرنے کی ترجیح ایسی
ہی رہے گی چاہے آپ اس کو ان کی درخواست میں پہلے انتخاب پر درج کریں یا بارھویں ۔
تجویز
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ داخل کر کے یا  311پر رابطہ کر کے اپنے ضلع اور زون اسکول (اسکولز) تالش کریں۔ یہ معلومات آپ کے انفرادی
 MySchoolsاکاؤنٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔

34

S
EB
W

RD

EG
UN

5
:

WHITE PLAINS RD

EF
OR
DH
AM

10

RD

9

11

HI
LL

12

RD

RD

K
AR
SP

E

AV

E
HR
BU
PL

ELLIS

AVE

Y

AVE

W
IE
DV
UN
SO

ST

LL AVE
RAND A

AVE

BE AVE

LACOM

E
AV

LA
AL
ND
A
R

VE

M.S. X101 Edward
R. Byrne | 08X101

DING
HA R E
AV

PRO
SPE
CT A

VE

TE
LAFAYET

E
AV

6
:

RIVER PKWY

STOR

Y
FA
LA

HUTCHINSON

D

The Antonia Pantoja
Preparatory Academy:
A College Board
School | 08X376

TE
ET

E
AV

V
ER BL

8
STATE 2 7
INTER

T

N
BRUCK

Mott Hall Community
School | 08X467
The Urban Institute of
Mathematics | 08X371
ON
M
RE
ET

6
:

Bronx Studio School
for Writers and
Artists | 08X269

E 16
1ST

Blueprint Middle
School | 08X562

RD

BRUCKNER
BLVD

6
:

S

M.S. 301 Paul L.
Dunbar | 08X301

The Hunts Point
School | 08X424

J.H.S. 131 Albert Einstein
| 08X131

M.S. 302 Luisa Dessus Cruz
| 08X302
Archimedes Academy for Math, Science
and Technology Applications | 08X367

Soundview Academy for Culture and
Scholarship | 08X448

The Bronx Mathematics Preparatory
School | 08X375

A

TH

V

E

ST

34

11TH

"

P.S. 071 Rose E.
Scala | 08X071

E
AV

OW N
MIDDLET

The School for Inquiry
and Social Justice
| 08X337

#

متعدد اسکول
ضلعی حدود

WATE
R

2
:

برو پیما اسکول

B R O N X A ND
PEL H AM PKWY

I
RR
MO

5
:

!

 میل0.69 =  انچ1

B
:

J.H.S. 123 James M.
Kieran | 08X123

ضلعی اسکول

8

7

E
IDG
LIAMS B R
WIL

CO
NC
OU
RS
E

:

GR
AN
D

N

5
:

D

8 ضلع

BO
ST
O

AV
E

2
:

TE

R

4
:

BRONX

20TH AVE

35

ضلع  8پروگرامز

ضلع  8کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | K-8 :طلبا1567 :
3040 Roberts Avenue, Bronx, NY 10461 | 718-822-5351

P.S. 071 Rose E. Scala | 08X071
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد الیمنٹری اسکول زون
ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
کھال
)X071U | Rose E. Scala (P.S. 71
کے مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  8کے طلبا اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 92% 92+8طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  78% 78+22طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 545 :
2750 Lafayette Avenue, Bronx, NY 10465 | 718-829-6372

M.S. X101 Edward R. Byrne | 08X101
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ
The Edward R. Byrne School (M.S. 101) G&T
X101A | Program

داخلے کا
طریق کار
ِ
مجموعی اسکور

داخلہ ترجیحات

اہلیت
ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
کے لیے کھال ہے

 PS 14, PS 71, PS 72 1یا  PS 304میں شرکت کرنے والے یا ان کے
ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
)The Edward R. Byrne School (M.S. 101
کھال
زون میں رہنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
کے لیے کھال ہے
X101U | Academic Program
کو
 97% 97+3طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  94% 94+6طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا479 :
885 Bolton Avenue, Bronx, NY 10473 | 718-991-7490

J.H.S. 131 Albert Einstein | 08X131
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  8کے طلبا اور
ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
) | The Albert Einstein School (J.H.S. 131
کھال
مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
X131U
 83% 83+17طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  72% 72+28طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | Bronx Studio School for Writers and Artists
08X269
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلبا645 :
928 Simpson Street, Bronx, NY 10459 | 718-893-5158

داخلہ ترجیحات

ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
Bronx Studio School for Writers and
کھال
کے لیے کھال ہے
X269U | Artists
 68% 68+32طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  77% 77+23طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا482 :
681 Kelly Street, Bronx, NY 10455 | 718-901-3520

M.S. 302 Luisa Dessus Cruz | 08X302
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

Luisa Dessus Cruz Middle School
زون کردہ
)X302Z | (M.S. 302
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  91% 91+9طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
زون میں رہنے والے طلبا
کے لیے کھال ہے

 | The School for Inquiry and Social Justice
08X337
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا503 :
1025 Morrison Avenue, Bronx, NY 10472 | 718-860-4181

داخلہ ترجیحات

ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
 | The School for Inquiry and Social Justice
کھال
کے لیے کھال ہے
X337U
 92% 92+8طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  89% 89+11طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  8پروگرامز

ضلع  8کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے

Archimedes Academy for Math, Science and
Technology Applications | 08X367
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباb | 659 :
456 White Plains Road, Bronx, NY 10473 | 718-617-5046

داخلہ ترجیحات

 1ضلع  8کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
محدود بغیر چھان ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
Archimedes Academy for Math, Science
بین
کریں  2اس کے بعد ضلع  8کے طلبا اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
X367L | and Technology Applications
 93% 93+7طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  77% 77+23طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

Urban Institute of Mathematics | 08X371
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلباb | 378 :
650 Hollywood Avenue, Bronx, NY 10465 | 718-823-6042

داخلہ ترجیحات

 | The Urban Institute of Mathematics
کھال
X371U
 76% 76+24طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  87% 87+13طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
زون میں رہنے والے طلبا
کے لیے کھال ہے

Antonia Pantoja Preparatory Academy:
A College Board School | 08X376
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

گریڈز | 6-12 :طلباb | 446 :
1980 Lafayette Avenue, Bronx, NY 10473 | 718-824-3152

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1ضلع  8کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
 The Antonia Pantoja Preparatory Academy:محدود بغیر چھان ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
بین
کریں  2اس کے بعد ضلع  8کے طلبا اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
X376L | A College Board School
 88% 88+12طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  79% 79+21طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | Soundview Academy for Culture and Scholarship
08X448
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا392 :
885 Bolton Avenue, Bronx, NY 10473 | 718-991-4027

داخلہ ترجیحات

 1مڈل اسکول زون کے ان مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع 8
محدود بغیر چھان ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
Soundview Academy for Culture and
بین
کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  4اس کے بعد
کے لیے کھال ہے
X448L | Scholarship
ضلع  8کے طلبا اور مکینوں کو
 86% 86+14طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  85% 85+15طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 341 :
650 Hollywood Avenue, Bronx, NY 10465 | 718-829-3254

Mott Hall Community School | 08X467
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
Mott Hall Community School Science
چھان بین
کے لیے کھال ہے
X467S | Program
 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  8کے طلبا اور
ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
کھال
X467U | Mott Hall Community School
مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 90% 90+10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  85% 85+15طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا667 :
1111 Pugsley Avenue, Bronx, NY 10472 | 718-822-2780

Blueprint Middle School | 08X562
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  8کے طلبا اور
ضلع  8کے طلبا اور مکینوں
کھال
 562U | Blueprint Middle School
X
مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  82% 82+18طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلعی پروگرامز | ضلع  9معلومات اور نقشہ
ضلع  9کے طلبا اور مکین اس حصے میں شامل مڈل اسکول پروگرامز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ضلع  9اور  10مڈل اسکول داخلہ طریق کار میں شرکا ہیں۔ ضلع  10میں واقع کئی مڈل اسکول پروگرام ضلع  9کے طلبا کے لیے بھی کھلے ہیں یہ
پروگرام آنے والے ضلع  10حصہ میں شامل ہیں۔
ضلع  9میں کچھ مڈل اسکول پروگرامز برونکس کے تمام طلبا اور مکینوں کے لیے کھلے ہیں ۔— یہ پروگرام اس رہنما کتابچے کے برو پیما
پروگراموں کے حصے میں شامل ہیں۔
ضلع  9کے زون شدہ تمام خاندانوں کا کم سے کم ایک زون شدہ مڈل اسکول ہے ،اور کچھ خاندانوں کے دو ہیں۔ اپنے بچے کی درخواست میں ان کے زون شدہ اسکول کو
شامل کرنا ایک اچھا خیال ہے — اور اگر آپ کے دو زون شدہ اسکول ہیں تو دونوں کو شامل کرنے کو زیر غور الئیں۔ البتہ ،آپ کے لیے زون شدہ اسکول کو اپنے پہلے
انتخاب کے طور پر درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بچے کے لیے ان کے زون اسکول (یا ان کے کسی ایک زون اسکول) میں شرکت کرنے کی ترجیح ایسی
ہی رہے گی چاہے آپ اس کو ان کی درخواست میں پہلے انتخاب پر درج کریں یا بارھویں ۔
تجویز
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ داخل کر کے یا  311پر رابطہ کر کے اپنے ضلع اور زون اسکول (اسکولز) تالش کریں۔ یہ معلومات آپ کے انفرادی
 MySchoolsاکاؤنٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔
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ضلع  9پروگرامز

ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | PK-8 :طلبا549 :
1701 Fulton Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-583-6655

P.S./M.S. 004 Crotona Park West | 09X004
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

تعلیم جاری رکھنے والے 5th
 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے
زون کردہ
گریڈ کے طلبا اور زون میں رہنے
)X004Z | Crotona Park West (P.S./M.S. 4
مکینوں کو
والے طلبا کے لیے کھال ہے
 82% 82+18طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  98% 98+2طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا353 :
580 Crotona Park South, Bronx, NY 10456 | 718-842-6138

Mott Hall III | 09X128
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  10کے طلبا
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
چھان بین
X128S | Mott Hall III
اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
 96% 96+4طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  91% 91+9طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا329 :
3630 Third Avenue, Bronx, NY 10456 | 718-590-5455

Kappa | 09X215
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  10کے طلبا
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
چھان بین
X215S | KAPPA
اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
 91% 91+9طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  82% 82+18طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

P.S./I.S. 218 Rafael Hernandez Dual Language
Magnet School | 09X218
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

گریڈز | K-8 :طلباa | 1036 :
1220 Gerard Avenue, Bronx, NY 10452 | 718-410-7230

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد الیمنٹری اسکول زون
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
P.S./I.S. 218 Spanish Dual Language
کے مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
چھان بین :زبان
مکینوں کے لیے کھال ہے
X218S | Magnet Program
ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو
 94% 94+6طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  91% 91+9طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 243 :
275 Harlem River Park Bridge, Bronx, NY 10453 | 718-583-6266

I.S. 229 Roland Patterson | 09X229
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

داخلہ ترجیحات

ضلع  9اور  10کے طلبا اور
مکینوں کے لیے کھال ہے
زون میں رہنے والے طلبا
کے لیے کھال ہے

 1ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  10کے طلبا
اور مکینوں کو

) | Dr. Roland N. Patterson School (I.S. 229
X229U
Dr. Roland N. Patterson School
زون کردہ
X229Z | (I.S. 229)-Zoned Program
 76% 76+24طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  84% 84+16طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
کھال

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | 6-8 :طلباa | 511 :
1700 Macombs Road, Bronx, NY 10453 | 718-583-7007

I.S. 232 | 09X232
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
 | The Alexander Macomb School I.S. 232
کھال
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
X232U
 80% 80+20طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  79% 79+21طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

Urban Assembly School for Applied Math and
Science, The | 09X241
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباa | 606 :
1595 Bathgate Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-466-7800

داخلہ ترجیحات

 1ضلع  9کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد ضلع  10کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں
محدود بغیر چھان ضلع  9اور  10کے طلبا اور
The Urban Assembly School for Applied
بین
سائن اِن کریں  3اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
مکینوں کے لیے کھال ہے
X241L | Math and Science
ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو
 76% 76+24طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  84% 84+16طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | I.S. X303 Leadership & Community Service
09X303
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلباa | 318 :
1700 Macombs Road, Bronx, NY 10453 | 718-583-5466

داخلہ ترجیحات

The Leadership & Community Service
کھال
X303U | Academy
 99% 99+1طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  95% 95+5طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
زون میں رہنے والے طلبا
کے لیے کھال ہے

گریڈز | 6-8 :طلبا401 :
270 East 167 Street, Bronx, NY 10456 | 718-293-9048

Bronx Writing Academy | 09X323
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
کھال
X323U | Bronx Writing Academy
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
 81% 81+19طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  75% 75+25طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | Comprehensive Model School Project M.S. 327
09X327
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباa | 735 :
1501 Jerome Avenue, Bronx, NY 10452 | 718-294-8111

داخلہ ترجیحات

 1ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  10کے طلبا
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
 | Comprehensive Model School Project
کھال
اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
X327U
 91% 91+9طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  89% 89+11طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباa | 378 :
200 West 167th Street, Bronx, NY 10452 | 718-410-5770

The Highbridge Green School | 09X361
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 PS 11, PS 73, PS 114 1یا  PS 126میں شرکت کرنے والے یا ان کے
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
کھال
زون میں رہنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور مکینوں
X361U | The Highbridge Green School
مکینوں کے لیے کھال ہے
کو  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو
 100% 100+0طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  89% 89+11طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے

Bronx High School for Medical Science | 09X413
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباb | 419 :
240 East 172 Street, Bronx, NY 10457 | 718-410-4040

داخلہ ترجیحات

 1ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  10کے طلبا
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
 X413S | Bronx School For Medical Scienceچھان بین
اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  80% 80+20طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

Science and Technology Academy:
A Mott Hall School | 09X454
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

گریڈز | 6-8 :طلبا450 :
250 East 164 Street, Bronx, NY 10456 | 718-293-4017

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے ان مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع 9
کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  4اس کے بعد
 Science and Technology Academy: A Mottمحدود بغیر چھان ضلع  9اور  10کے طلبا اور
بین
ضلع  10کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں
مکینوں کے لیے کھال ہے
X454L | Hall School
 5اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو  6اس کے بعد ضلع  10کے
طلبا اور مکینوں کو
 98% 98+2طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  95% 95+5طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | Bronx School for Law, Government and Justice
09X505
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباa | 751 :
244 East 163 Street, Bronx, NY 10451 | 718-410-3430

داخلہ ترجیحات

 1ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  10کے طلبا
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
Bronx School for Law, Government and
چھان بین
اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
X505S | Justice
 92% 92+8طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  82% 82+18طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا197 :
1000 Teller Avenue, Bronx, NY 10456 | 718-588-8349

New Pathways Academy | 09X594
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
کھال
X594U | New Pathways Academy
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
 %N/Aطلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  %N/Aطلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلعی پروگرامز | ضلع  10معلومات اور نقشہ
ضلع  10کے طلبا اور مکین اس حصے میں شامل مڈل اسکول پروگرامز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ضلع  9اور  10مڈل اسکول داخلہ طریق کار میں شرکا ہیں۔ ضلع  9میں واقع کئی مڈل اسکول پروگرام ضلع  10کے طلبا کے لیے بھی کھلے ہیں ۔—
یہ پروگرام اس حصے سے پچھلے ضلع  9حصے میں شامل ہیں۔
ضلع  10میں کچھ مڈل اسکول پروگرامز برونکس کے تمام طلبا اور مکینوں کے لیے کھلے ہیں ۔— یہ پروگرام اس رہنما کتابچے کے برو پیما
پروگراموں کے حصے میں شامل ہیں۔
ضلع  10کے زون شدہ تمام خاندانوں کا کم سے کم ایک زون شدہ مڈل اسکول ہے ،اور کچھ خاندانوں کے ایک سے زائد ہیں۔ اپنے بچے کی درخواست میں ان کے زون
شدہ اسکول کو شامل کرنا ایک اچھا خیال ہے — اور اگر آپ کے متعدد زون شدہ اسکول ہیں تو ان دونوں یا سب کو شامل کرنے کو زیر غور الئیں۔ البتہ ،آپ کے لیے
زون شدہ اسکول کو اپنے پہلے انتخاب کے طور پر درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بچے کے لیے ان کے زون اسکول (یا ان کے کسی بھی زون اسکول) میں
شرکت کرنے کی ترجیح ایسی ہی رہے گی چاہے آپ اس کو ان کی درخواست میں پہلے انتخاب پر درج کریں یا بارھویں ۔

E RD
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تجویز
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ داخل کر کے یا  311پر رابطہ کر کے اپنے ضلع اور زون اسکول (اسکولز) تالش کریں۔ یہ معلومات آپ کے انفرادی
 MySchoolsاکاؤنٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔
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ضلع  10پروگرامز

ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | PK-8 :طلباa | 321 :
2100 Lafontaine Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-584-1899

P.S. 3 Raul Julia Micro Society | 10X003
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  9اور  10کے
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
کھال
)X003U | Raul Julia (P.S./M.S. 3
طلبا اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
 84% 84+16طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  88% 88+12طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | P.S. X015 Institute for Environmental Learning
10X015
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | K-8 :طلباa | 475 :
2195 Andrews Avenue, Bronx, NY 10453 | 718-563-0473

داخلہ ترجیحات

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  10کے طلبا
ضلع  10کے طلبا اور مکینوں
 | The Institute for Environmental Learning
کھال
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
X015U
 92% 92+8طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  89% 89+11طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

PS/MS 20 P.O.George J. Werdann, III | 10X020
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | PK-8 :طلباa | 988 :
3050 Webster Avenue, Bronx, NY 10467 | 718-515-9370

داخلہ ترجیحات

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد الیمنٹری اسکول زون
ضلع  10کے طلبا اور مکینوں
Police Officer George J. Werdann, III
کھال
کے مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
)X020U | (P.S./M.S. 20
 88% 88+12طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  73% 73+27طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

P.S. X037 - Multiple Intelligence School | 10X037
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | K-8 :طلباa | 630 :
360 West 230 Street, Bronx, NY 10463 | 718-796-0360

داخلہ ترجیحات

تعلیم جاری رکھنے والے 5th
گریڈ کے طلبا اور الیمنٹری اسکول  1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد الیمنٹری اسکول زون
) | The Multiple Intelligences School (P.S. 37
زون کردہ
کے مکینوں کو
کے زون میں رہنے والے طلبا
X037Z
کے لیے کھال ہے
 70% 70+30طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  79% 79+21طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

Thomas C. Giordano Middle School 45 | 10X045
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

 X045M | Giordano Prep/Aurora Academyچھان بین

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا709 :
2502 Lorillard Place, Bronx, NY 10458 | 718-584-1660

داخلہ ترجیحات

ضلع  9اور  10کے طلبا اور
مکینوں کے لیے کھال ہے
زون میں رہنے والے طلبا
کے لیے کھال ہے

Thomas C. Giordano Middle School
X045Z | (M.S. 45) Zoned Program
 97% 97+3طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  71% 71+29طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
زون کردہ

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | K-8 :طلبا1230 :
3961 Hillman Avenue, Bronx, NY 10463 | 718-796-9200

P.S. 095 Sheila Mencher | 10X095
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

تعلیم جاری رکھنے والے 5th
 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے
The Sheila Mencher Van Cortlandt School
زون کردہ
گریڈ کے طلبا اور زون میں رہنے
مکینوں کو
)X095Z | (P.S/M.S. 95
والے طلبا کے لیے کھال ہے
 94% 94+6طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  84% 84+16طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا1105 :
577 East 179 Street, Bronx, NY 10457 | 718-584-2330

J.H.S. 118 William W. Niles | 10X118
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  9اور  10کے طلبا اور
 X118M | Honors Program: PACE Academyچھان بین
مکینوں کے لیے کھال ہے
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
چھان بین
X118N | Honors Program: Spectrum
مکینوں کے لیے کھال ہے
زون میں رہنے والے طلبا
زون کردہ
X118Z | Academy of Excellence
کے لیے کھال ہے
 94% 94+6طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  69% 69+31طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

Riverdale / Kingsbridge Academy
(Middle School / High School 141) | 10X141
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباb | 1513 :
660 West 237 Street, Bronx, NY 10463 | 718-796-8516

داخلہ ترجیحات

 10X41کے زون میں رہنے والے
( Honors Programصرف  10X141کو زون کردہ
چھان بین
طلبا کے لیے کھال ہے
طلبا کے لیے) | X141M
 10X368کے زون میں رہنے
( Application Programصرف  10X368کو زون
کھال
والے طلبا کے لیے کھال ہے
کردہ طلبا کے لیے) | X141U
 10X41کے زون میں رہنے والے
( Zoned Programصرف  10X141کو زون کردہ
زون کردہ
طلبا کے لیے کھال ہے
طلبا کے لیے) | X141Z
 94% 94+6طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  80% 80+20طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا229 :
2280 Aqueduct Avenue, Bronx, NY 10468 | 718-584-1570

I.S. 206 Ann Mersereau | 10X206
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ
)X206L | Ann Mersereau (I.S. 206B

داخلے کا
طریق کار
ِ
محدود بغیر چھان
بین

اہلیت

داخلہ ترجیحات

ضلع  9اور  10کے طلبا اور
مکینوں کے لیے کھال ہے

 1ضلع  10کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد ضلع  9کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں
سائن اِن کریں  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو

Ann Mersereau (I.S. 206B) Zoned
X206Z | Program
 82% 82+18طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  92% 92+8طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
زون کردہ

کلید

زون میں رہنے والے طلبا
کے لیے کھال ہے

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | 6-8 :طلباb | 270 :
400 East Fordham Road, Bronx, NY 10458 | 718-365-2502

Jonas Bronck Academy | 10X228
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  9اور  10کے طلبا اور
چھان بین
X228M | Jonas Bronck Academy
مکینوں کے لیے کھال ہے
 96% 96+4طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  96% 96+4طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

West Bronx Academy for the Future | 10X243
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

گریڈز | 6-12 :طلباa | 609 :
500 East Fordham Road, Bronx, NY 10458 | 718-563-7139

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1ضلع  10کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد ضلع  9کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں
محدود بغیر چھان ضلع  9اور  10کے طلبا اور
 | West Bronx Academy for the Future
بین
سائن اِن کریں  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
مکینوں کے لیے کھال ہے
X243L
ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو
 90% 90+10طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  75% 75+25طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | The New School for Leadership and Journalism
10X244
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا748 :
120 West 231 Street, Bronx, NY 10463 | 718-601-2869

داخلہ ترجیحات

محدود بغیر چھان زون میں رہنے والے طلبا
(The Arts Academyصرف زون کردہ
کے لیے کھال ہے
بین
طلبا کے لیے) | X244L
زون میں رہنے والے طلبا
زون کردہ
X244Z | The Academy of the Sciences
کے لیے کھال ہے
 97% 97+3طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  88% 88+12طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 1مڈل اسکول زون کے ان مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے مکینوں کو

گریڈز | 6-8 :طلباb | 493 :
2452 Washington Avenue, Bronx, NY 10458 | 718-220-8700

I.S. 254 | 10X254
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ
X254L | I.S. 254 Application Program

داخلے کا
طریق کار
ِ
محدود بغیر چھان
بین

اہلیت

داخلہ ترجیحات

ضلع  9اور  10کے طلبا اور
مکینوں کے لیے کھال ہے

 1ضلع  10کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد ضلع  9کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں
سائن اِن کریں  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو

زون میں رہنے والے طلبا
زون کردہ
X254Z | I.S. 254 Zoned Program
کے لیے کھال ہے
 85% 85+15طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  69% 69+31طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

P.S. 279 Captain Manuel Rivera, Jr. | 10X279
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | K-8 :طلباa | 1031 :
2100 Walton Avenue, Bronx, NY 10453 | 718-584-6004

داخلہ ترجیحات

تعلیم جاری رکھنے والے 5th
 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے
The Captain Manuel Rivera, Jr. School
زون کردہ
گریڈ کے طلبا اور زون میں رہنے
مکینوں کو
)X279Z | (P.S. 279
والے طلبا کے لیے کھال ہے
 94% 94+6طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  84% 84+16طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
48

ضلع  10پروگرامز

ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | K-8 :طلباb | 816 :
3202 Steuben Avenue, Bronx, NY 10467 | 718-405-6360

P.S./M.S. 280 Mosholu Parkway | 10X280
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

تعلیم جاری رکھنے والے 5th
 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے
زون کردہ
گریڈ کے طلبا اور زون میں رہنے
X280Z | P.S./M.S. 280
مکینوں کو
والے طلبا کے لیے کھال ہے
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  89% 89+11طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | K-8 :طلبا230 :
2865 Claflin Avenue, Bronx, NY 10468 | 929-237-7750

P.S. 315 Lab School | 10X315
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  9اور  10کے
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
چھان بین
) 315M | The Lab School (P.S. 315
X
طلبا اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
 96% 96+4طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  89% 89+11طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

International School for Liberal Arts | 10X342
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباa | 518 :
2780 Reservoir Avenue, Bronx, NY 10468 | 718-329-8570

داخلہ ترجیحات

ضلع  9اور  10کے ان طلبا اور
مکینوں کے لیے کھال ہے جن کی
چھان بین :زبان
X342M | Spanish Newcomers Program
گھریلو زبان ہسپانوی ہے۔
 93% 93+7طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  87% 87+13طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | Academy For Personal Leadership and Excellence
10X363
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا582 :
120 East 184 Street, Bronx, NY 10468 | 718-220-3139

داخلہ ترجیحات

زون میں رہنے والے طلبا
کھال
X363U | Zoned Program
کے لیے کھال ہے
یہ اسکول ایک برو پیما پروگرام بھی پیش کرتا ہے— اس رہنمائی کے برو پیما پروگرامز کے حصے میں مزید جانیں۔
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

In-Tech Academy (M.S. / High School 368) | 10X368
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباa | 1022 :
2975 Tibbett Avenue, Bronx, NY 10463 | 718-432-4300

داخلہ ترجیحات

 10X368کے زون میں رہنے
( Honors Programصرف  10X368کو زون کردہ
چھان بین
والے طلبا کے لیے کھال ہے
طلبا کے لیے) | X368M
 10X41کے زون میں رہنے والے
( Application Programصرف  10X141کو زون
کھال
طلبا کے لیے کھال ہے
کردہ طلبا کے لیے) | X368U
 10X368کے زون میں رہنے
( Zoned Programصرف  10X368کو زون کردہ
زون کردہ
والے طلبا کے لیے کھال ہے
طلبا کے لیے) | X368Z
 84% 84+16طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  85% 85+15طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
49

ضلع  10پروگرامز

ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | 6-8 :طلبا539 :
1930 Andrews Avenue, Bronx, NY 10453 | 718-583-5501

M.S. 390 | 10X390
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ
Excel Academy - Honors/Regents
X390L | Programs

داخلے کا
طریق کار
ِ
محدود بغیر چھان
بین

اہلیت

داخلہ ترجیحات

ضلع  9اور  10کے طلبا اور
مکینوں کے لیے کھال ہے

 1ضلع  10کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد ضلع  9کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں
سائن اِن کریں  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو

زون میں رہنے والے طلبا
زون کردہ
X390Z | M.S. 390 Zoned Program
کے لیے کھال ہے
یہ اسکول ایک برو پیما پروگرام بھی پیش کرتا ہے— اس رہنمائی کے برو پیما پروگرامز کے حصے میں مزید جانیں۔
 79% 79+21طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  68% 68+32طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 475 :
2225 Webster Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-584-1295

The Angelo Patri Middle School | 10X391
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

زون میں رہنے والے طلبا
زون کردہ
X391Z | Zoned Program
کے لیے کھال ہے
یہ اسکول ایک برو پیما پروگرام بھی پیش کرتا ہے— اس رہنمائی کے برو پیما پروگرامز کے حصے میں مزید جانیں۔
 68% 68+32طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  71% 71+29طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 459 :
125 East 181 Street, Bronx, NY 10453 | 718-367-5035

Creston Academy | 10X447
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  9اور  10کے طلبا اور
چھان بین :زبان
X447M | Spanish Bilingual Program
مکینوں کے لیے کھال ہے
 1زون میں رہائش پذیر طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور
ضلع  9اور  10کے طلبا اور
کھال
The Creston Academy | X447U
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو
مکینوں کے لیے کھال ہے
 99% 99+1طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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نوٹس
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ضلعی پروگرامز | ضلع  11معلومات اور نقشہ
ضلع  11کے طلبا اور مکین اس حصے میں شامل مڈل اسکول پروگرامز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ضلع  11میں کچھ مڈل اسکول پروگرامز برونکس کے تمام طلبا اور مکینوں کے لیے کھلے ہیں ۔— یہ پروگرام اس رہنما کتابچے کے برو پیما
پروگراموں کے حصے میں شامل ہیں۔
ضلع  11کے زون شدہ تمام خاندانوں کا کم سے کم ایک زون شدہ مڈل اسکول ہے ،اور کچھ خاندانوں کے ایک سے زائد ہیں۔ اپنے بچے کی درخواست میں ان کے زون
شدہ اسکول کو شامل کرنا ایک اچھا خیال ہے — اور اگر آپ کے متعدد زون شدہ اسکول ہیں تو ان دونوں یا سب کو شامل کرنے کو زیر غور الئیں۔ البتہ ،آپ کے لیے
زون شدہ اسکول کو اپنے پہلے انتخاب کے طور پر درج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے بچے کے لیے ان کے زون اسکول (یا ان کے کسی بھی زون اسکول) میں
شرکت کرنے کی ترجیح ایسی ہی رہے گی چاہے آپ اس کو ان کی درخواست میں پہلے انتخاب پر درج کریں یا بارھویں ۔
تجویز
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ داخل کر کے یا  311پر رابطہ کر کے اپنے ضلع اور زون اسکول (اسکولز) تالش کریں۔ یہ معلومات آپ کے انفرادی
 MySchoolsاکاؤنٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔
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ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | K-8 :طلبا520 :
4318 Katonah Avenue, Bronx, NY 10470 | 718-324-1924

P.S. 019 Judith K. Weiss | 11X019
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
The Judith K. Weiss Woodlawn School
کھال
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
)X019U | (P.S. 19
 98% 98+2طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  85% 85+15طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | K-8 :طلباb | 1648 :
950 Rhinelander Avenue, Bronx, NY 10462 | 718-863-1993

P.S./M.S. 083 Donald Hertz | 11X083
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
) X083U | The Donald Hertz School (P.S. 83کھال
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 94% 94+6طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  80% 80+20طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | PK-8 :طلبا1550 :
980 Mace Avenue, Bronx, NY 10469 | 718-653-0835

P.S. /M.S. 089 Bronx | 11X089
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1ضلع  11کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کو

محدود بغیر چھان ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
X089L | Application Program
بین
کے لیے کھال ہے
تعلیم جاری رکھنے والے 5th
 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے
زون کردہ
گریڈ کے طلبا اور زون میں رہنے
X089Z | Zoned Program
مکینوں کو
والے طلبا کے لیے کھال ہے
 88% 88+12طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا850 :
1560 Purdy Street, Bronx, NY 10462 | 718-892-8600

J.H.S. 127 The Castle Hill | 11X127
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
مجموعی اسکور
X127A | Gifted and Talented Program
کے لیے کھال ہے
 1ضلع  11کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
محدود بغیر چھان ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
X127L | Application Program
بین
کریں  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
Castle Hill Middle School 127 Zoned
زون کردہ
کے لیے کھال ہے
X127Z | Program
 96% 96+4طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  83% 83+17طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | 6-8 :طلباb | 485 :
2545 Gunther Avenue, Bronx, NY 10469 | 718-794-9749

J.H.S. 144 Michelangelo | 11X144
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
اور مکینوں کو
 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
اور مکینوں کو
 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
اور مکینوں کو

ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
 X144U | Academy of Law and Journalismکھال
کے لیے کھال ہے
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
 | Academy of Performing & Visual Arts
کھال
کے لیے کھال ہے
X144V
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
کھال
X144W | Academy of Math and Science
کے لیے کھال ہے
زون میں رہنے والے طلبا
زون کردہ
X144Z | Zoned Program
کے لیے کھال ہے
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  87% 87+13طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

گریڈز | K-8 :طلبا312 :
200 City Island Avenue, Bronx, NY 10464 | 718-885-1093

P.S./M.S. 175 City Island | 11X175
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
کھال
)X175U | City Island School (P.S. 175
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 97% 97+3طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

M.S. 180 Dr. Daniel Hale Williams | 11X180
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلباb | 1016 :
700 Baychester Avenue, Bronx, NY 10475 | 718-904-5650

داخلہ ترجیحات

ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
چھان بین
X180M | Pre-Engineering and Math
کے لیے کھال ہے
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
چھان بین
X180N | School for the Arts
کے لیے کھال ہے
 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
) X180U | Dr. Daniel Hale Williams (I.S. 180کھال
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 98% 98+2طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  83% 83+17طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 890 :
800 Baychester Avenue, Bronx, NY 10475 | 718-904-5600

I.S. 181 Pablo Casals | 11X181
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

محدود بغیر چھان ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
X181L | Community Service Academy
بین
کے لیے کھال ہے
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
چھان بین
X181M | Honors Program
کے لیے کھال ہے
زون میں رہنے والے طلبا
زون کردہ
)X181Z | Pablo Casals (I.S. 181
کے لیے کھال ہے
 96% 96+4طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  83% 83+17طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

 1ضلع  11کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کو

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | K-8 :طلباa | 1292 :
2365 Waterbury Avenue, Bronx, NY 10462 | 718-892-5270

P.S./M.S. 194 | 11X194
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
کھال
X194U | P.S./M.S. 194
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 89% 89+11طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  89% 89+11طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

North Bronx School of Empowerment | 11X287
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلباb | 563 :
3710 Barnes Avenue, Bronx, NY 10467 | 718-652-0519

داخلہ ترجیحات

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
 | North Bronx School of Empowerment
کھال
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
X287U
 69% 69+31طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  65% 65+35طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا407 :
2441 Wallace Avenue, Bronx, NY 10467 | 718-325-6593

Bronx Green Middle School | 11X326
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
کھال
X326U | Bronx Green Middle School
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 93% 93+7طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  86% 86+14طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا300 :
3750 Baychester Avenue, Bronx, NY 10466 | 718-652-2060

Bronx Alliance Middle School | 11X355
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
کھال
X355U | Bronx Alliance Middle School
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 93% 93+7طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  75% 75+25طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

Cornerstone Academy for Social Action
Middle School (CASA) | 11X462
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

گریڈز | 6-8 :طلباa | 257 :
3441 Steenwick Avenue, Bronx, NY 10475 | 718-794-7970

داخلہ ترجیحات

اہلیت

Cornerstone Academy for Social Action Elementary 1
 Schoolمیں شرکت کرنے والے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد
محدود بغیر چھان ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
Cornerstone Academy for Social Action
بین
ضلع  11کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں
کے لیے کھال ہے
X462L | Middle School
 3اس کے بعد ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کو
 89% 89+11طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  91% 91+9طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

Pelham Academy of Academics and Community
Engagement | 11X468
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا332 :
2441 Wallace Avenue, Bronx, NY 10467 | 718-881-3136

داخلہ ترجیحات

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
Pelham Academy of Academics and
کھال
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
X468U | Community Engagement
 94% 94+6طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  11کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے

P.S./M.S. 11X498 - Van Nest Academy | 11X498
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | K-8 :طلباa | 652 :
1640 Bronxdale Ave, Bronx, NY 10462 | 718-409-3001

داخلہ ترجیحات

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد PS 83, PS 105
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
) X498U | Van Nest Academy (P.S./M.S. 498کھال
یا  PS 108الیمنٹری اسکول زون کے مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  11کے
کے لیے کھال ہے
طلبا اور مکینوں کو
 94% 94+6طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  97% 97+3طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

One World Middle School at Edenwald | 11X529
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا344 :
3750 Baychester Avenue, Bronx, NY 10466 | 718-515-6780

داخلہ ترجیحات

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
 | One World Middle School at Edenwald
کھال
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
X529U
 96% 96+4طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  88% 88+12طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا281 :
3750 Baychester Avenue, Bronx, NY 10466 | 718-547-1890

Baychester Middle School | 11X532
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
کھال
X532U | Baychester Middle School
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 84% 84+16طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  81% 81+19طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا405 :
2441 Wallace Avenue, Bronx, NY 10467 | 718-652-6090

Bronx Park Middle School | 11X556
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
کھال
X556U | Bronx Park Middle School
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 97% 97+3طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 474 :
2545 Gunther Avenue, Bronx, NY 10469 | 718-794-9750

Pelham Gardens Middle School | 11X566
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
ضلع  11کے طلبا اور مکینوں
 X566U | Pelham Gardens Middle Schoolکھال
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 93% 93+7طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  91% 91+9طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلعی پروگرامز | ضلع  12معلومات اور نقشہ
ضلع  12کے طلبا اور مکین اس حصے میں شامل مڈل اسکول پروگرامز کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

ضلع  12میں کچھ مڈل اسکول پروگرامز برونکس کے تمام طلبا اور مکینوں کے لیے کھلے ہیں ۔— یہ پروگرام اس رہنما کتابچے کے برو پیما
پروگراموں کے حصے میں شامل ہیں۔
ضلع  12میں اب زون شدہ مڈل اسکول نہیں رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ضلع  12کے تمام طلبا اور مکینوں کو ضلع  12اسکولوں کے لیے یکساں طور پر زیر غور
الیا جاتا ہے ،ان کے گھر کے پتے سے قطع نظر۔

RIS

تجویز
 schools.nyc.gov/Find-a-Schoolپر اپنا پتہ داخل کر کے یا  311پر رابطہ کر کے اپنے ضلع اور زون اسکول (اسکولز) تالش کریں۔ یہ معلومات آپ کے انفرادی
 MySchoolsاکاؤنٹ پر بھی دستیاب ہوگی۔
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ضلع  12کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | 6-8 :طلبا266 :
1619 Boston Road, Bronx, NY 10460 | 718-589-8200

J.H.S. 098 Herman Ridder | 12X098
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  12کے طلبا
ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کھال
) 098U | Herman Ridder (J.H.S. 98
X
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 88% 88+12طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  68% 68+32طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

M.S. 129 Academy for Independent Learning
and Leadership | 12X129
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلباb | 541 :
2055 Mapes Avenue, Bronx, NY 10460 | 718-933-5976

داخلہ ترجیحات

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  12کے طلبا
ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
& The Academy For Independent Learning
کھال
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
)X129U | Leadership (M.S. 129
 94% 94+6طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  87% 87+13طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا276 :
1550 Crotona Park East, Bronx, NY 10460 | 718-620-9423

E.S.M.T- I.S. 190 | 12X190
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  12کے طلبا
ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کھال
X190U | ESMT - I.S. 190
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 85% 85+15طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  84% 84+16طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | PK-8 :طلباb | 571 :
1919 Prospect Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-901-0436

P.S. 211 | 12X211
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  12کے طلبا
ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کھال
X211U | P.S./M.S. X211
اور مکینوں کو
کے لیے کھال ہے
 89% 89+11طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  73% 73+27طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | PK-8 :طلباb | 1097 :
1970 West Farms Road, Bronx, NY 10460 | 718-589-6728

P.S. 214 | 12X214
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے
ان مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  3اس کے بعد مڈل اسکول
محدود بغیر چھان ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
زون کے مکینوں کو  4اس کے بعد ضلع  12کے ان طلبا اور مکینوں کو جو
X214L | P.S. 214
بین
کے لیے کھال ہے
ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  5اس کے بعد ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کو
 97% 97+3طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  74% 74+26طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-12 :طلباa | 672 :
1551 East 172nd Street, Bronx, NY 10472 | 718-620-8160

Mott Hall V | 12X242
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کھال
X242U | Mott Hall V
کے لیے کھال ہے
 86% 86+14طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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ضلع  12پروگرامز

ضلع  12کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | 6-12 :طلباa | 580 :
800 Home Street, Bronx, NY 10456 | 718-991-6349

Bronx Latin | 12X267
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کھال
X267U | Bronx Latin
کے لیے کھال ہے
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  89% 89+11طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

East Bronx Academy for the Future | 12X271
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

گریڈز | 6-12 :طلباa | 668 :
1716 Southern Boulevard, Bronx, NY 10460 | 718-861-8641

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
 | East Bronx Academy for the Future
کھال
کے لیے کھال ہے
X271U
 85% 85+15طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  79% 79+21طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | Frederick Douglass Academy V. Middle School
12X273
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا220 :
2111 Crotona Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-561-1617

داخلہ ترجیحات

ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کھال
X273U | Frederick Douglass Academy V
کے لیے کھال ہے
 89% 89+11طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  78% 78+22طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 387 :
2055 Mapes Avenue, Bronx, NY 10460 | 718-561-3580

Kappa III | 12X316
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کھال
X316U | KAPPA III
کے لیے کھال ہے
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  87% 87+13طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

I.S. X318 Math, Science & Technology
Through Arts | 12X318
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

گریڈز | 6-8 :طلباb | 252 :
1919 Prospect Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-294-8504

داخلہ ترجیحات

اہلیت

The School of Mathematics, Science, and
) | Technology Through Arts (I.S. 318
X318U
 91% 91+9طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  78% 78+22طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
کھال

ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کے لیے کھال ہے

گریڈز | 6-8 :طلبا395 :
977 Fox Street, Bronx, NY 10459 | 718-378-1649

ACCION Academy | 12X341
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  12کے طلبا
اور مکینوں کو

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کھال
X341U | ACCION Academy
کے لیے کھال ہے
 91% 91+9طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  71% 71+29طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 328 :
1970 West Farms Road, Bronx, NY 10460 | 718-842-2670

Emolior Academy | 12X383
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

ضلع  12کے طلبا اور مکینوں
کھال
X383U | Emolior Academy
کے لیے کھال ہے
 80% 80+20طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  79% 79+21طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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نوٹس

62

برو پیما
پروگرامز
برونکس کے تمام طلبا اور مکین اس حصے میں شامل مڈل اسکول پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

برونکس کے کچھ مڈل اسکولوں کے ایسے پروگرامز ہیں جو صرف ضلع  7 ,8 ,9 ,10 ,11یا  12کے
طلبا اور مکینوں کے لیے کھلے ہیں — یہ پروگرام اس رہنمائی کے ضلعی پروگرامز کے مماثل حصے
میں شامل ہیں۔
اپنے بچے کی درخواست میں مڈل اسکول پروگراموں کو اپنی ترجیح کی حقیقی ترتیب میں درج کرنے کو یقینی بنائیں ،اس بات
سے قطع نظر کہ پروگرام ضلعی ،بروپیما یا شہر پیما ہیں۔ اگر ایک بروپیما پروگرام مجموعی طور پر آپ کا تیسرا انتخاب ہے،
آپ کے لیے اس کو اپنی درخواست میں تیسرے درجے پر درج کرنا چاہیئے۔ کسی بھی پروگرام کے اوپر کسی بھی قسم کے
پروگرام کو درج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تاوقتیکہ آپ اس مخصوص پروگرام کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر طالب علم کو ان کے
درخواست کردہ ہر مڈل اسکول کے لیے زیر غور الیا جائے گا ،اس کا آغاز ان کے پہلے انتخاب سے کیا جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ
اپنے پہلے انتخاب کے لیے ایک پیشکش موصول نہیں کرتا ہے تو ان کو ان کے دوسرے انتخاب کے لیے زیر غور الیا جائے
گا جیسے کہ یہ ان کا پہال انتخاب تھا ،اور اسی طرح ،اس نزولی ترتیب میں جیسے آپ نے ان کی درخواست میں پروگراموں کو
درج کیا ہے۔

63

B l vd
Bro
nx

19t

on
ia A
L ac

om

E2

Ave

Jer

E2
22n
dS
t

ter
h es

eA
ve

ve

Bayc

Bronx Dance Academy
School | 10X308

hS
t

1
5
:

Leaders of Tomorrow | 11X370
E

Gu

nH
ill R
d

Orchard

Bo
st

on

Rd

r
ste
che
Bay

1
2
:

Ave

Sh
ore
Rd

Pkwy S
olu
Mosh

J.H.S. 080 The Mosholu
Parkway | 10X080

Ely

Pelham Pkw

Rd

nd R
d

yS

Bro
nx
d

1
5
:

Bronx R

Ave
ale

kE

11 ضلع

Hut chin
son River P
kwy

Pl

x Par
Bron

iver Pkwy

Is la

h

Ave

Thwaites

Cit
y

Be
ac

Middlet o w

nR

d

nt Ave
remo
ET

1
6
:

rsta

5

5
69
te

12 ضلع

te 9

sta

Inte

d St

er
Int

E 172n

Long
Island
Sound

r Blvd
Bruckne

J.H.S. 123 James M. Kieran | 08X123
d
un
So

vie

Thr
ogs
Nec
kE

w

e
Av

8 ضلع
Bronx
River

Ave
Rand all
The Bronx Mathematics
Preparatory School | 08X375

East River

64

xpy

BRONX

1  میل3 = انچ
8
1
:

M

ur

s

e

4
:

an
dC
o

10 ضلع

er

o
nc

eb
st
er

Av
e

Gr

B
:
B
:
D
1
:

W

Academy For Personal
Leadership And
Excellence | 10X363

EF

or
d

ha

m

Rd

The Angelo Patri Middle
School | 10X391
Theatre Arts
Production Company
School | 10X225

M.S. 390 | 10X390

The Bronx School
of Young Leaders
| 10X331

Young Women's Leadership
School of the Bronx | 09X568
I.S. 117 Joseph H. Wade | 09X117

Interstate 95

9 ضلع

B
1
:

Eagle Academy for
Young Men | 09X231
I.S. 313 School of Leadership
Development | 09X313
I.S. 339 | 09X339

1
4
:

New Directions
Secondary School | 09X350
I.S. 219 New Venture
School | 09X219
Bronx Early College
Academy for Teaching
& Learning | 09X324

J.H.S. 022 Jordan
L. Mott | 09X022

t St

ve
Av
e

South Bronx International
Middle School | 09X593
1
4
:
1
5
:

Fannie Lou Hamer
Middle School | 12X286

M.S. 301 Paul L.
Dunbar | 08X301

is A

New Millennium
Business Academy
Middle School | 09X328

1
5
:

E1
6 9t
hS
t

Will

E1
61s

1
2
:

3r
d

7

12

"

ضلعی حدود

Riv

9

11

#

متعدد اسکول

Hu
dso
n

10

برو پیما اسکول

I.S. 584 | 07X584

School of Performing
Arts | 12X217

The Hunts Point
School | 08X424

7 ضلع
65
1
6
:

1
6
:

برو پیما پروگرامز

برونکس کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے

The Laboratory School of Finance
and Technology: X223 | 07X223
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

گریڈز | 6-12 :طلبا662 :
360 East 145 Street, Bronx, NY 10454 | 718-585-8202

داخلہ ترجیحات

اہلیت

برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1ضلع  7کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح
 X223M | Spanish Dual Language Programچھان بین :زبان
کے لیے کھال ہے
 2پھر برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 92% 92+8طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 247 :
600 Saint Ann’s Avenue, Bronx, NY 10455 | 718-742-2900

I.S. 584 | 07X584
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 | I.S. 584 Spanish Dual Language Program
چھان بین :زبان
X584M
 70% 70+30طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  72% 72+28طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
برونکس کے طلبا اور مکینوں
کے لیے کھال ہے

گریڈز | 6-8 :طلبا418 :
1025 Morrison Avenue, Bronx, NY 10472 | 718-328-2105

J.H.S. 123 James M. Kieran | 08X123
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  8کے طلبا اور
The Bronx Urban Community Magnet
کھال
کے لیے کھال ہے
مکینوں کو  3اس کے بعد برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
X123U | School
 93% 93+7طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  76% 76+24طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا242 :
890 Cauldwell Avenue, Bronx, NY 10456 | 718-585-2950

M.S. 301 Paul L. Dunbar | 08X301
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  8کے طلبا اور
The Paul L. Dunbar Middle School
کھال
کے لیے کھال ہے
مکینوں کو  3اس کے بعد برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
)X301U | (M.S. 301
 74% 74+26طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  63% 63+37طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | The Bronx Mathematics Preparatory School
08X375
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلباb | 222 :
456 White Plains Road, Bronx, NY 10473 | 718-542-5063

داخلہ ترجیحات

 1مڈل اسکول زون کے ان مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع 8
محدود بغیر چھان برونکس کے طلبا اور مکینوں
کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  4اس کے بعد
The Bronx Mathematics Preparatory
کے لیے کھال ہے
بین
ضلع  8کے طلبا اور مکینوں کو  5اس کے بعد برونکس کے ان طلبا اور
X375L | School
مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  6اس کے بعد برونکس کے
طلبا اور مکینوں کو
 68% 68+32طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  71% 71+29طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباa | 300 :
730 Bryant Avenue, Bronx, NY 10474 | 718-328-1972

The Hunts Point School | 08X424
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  8کے طلبا اور
کھال
X424U | The Hunts Point School
کے لیے کھال ہے
مکینوں کو  3اس کے بعد برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 93% 93+7طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  79% 79+21طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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گریڈز | 6-8 :طلبا420 :
270 East 167 Street, Bronx, NY 10456 | 718-681-6850

J.H.S. 022 Jordan L. Mott | 09X022
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور
برونکس کے طلبا اور مکینوں
کھال
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
)X022U | Jordan L. Mott (M.S. 22
کے لیے کھال ہے
برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 51% 51+49طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  81% 81+19طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا488 :
1865 Morris Avenue, Bronx, NY 10453 | 718-583-7750

I.S. 117 Joseph H. Wade | 09X117
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور
برونکس کے طلبا اور مکینوں
) | Joseph H. Wade Academies (M.S. 117
کھال
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
کے لیے کھال ہے
X117U
برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 91% 91+9طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  72% 72+28طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا344 :
3630 Third Avenue, Bronx, NY 10456 | 718-681-7093

I.S. 219 New Venture School | 09X219
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور
برونکس کے طلبا اور مکینوں
کھال
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
X219U | M.S. 219
کے لیے کھال ہے
برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 88% 88+12طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  79% 79+21طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-12 :طلبا527 :
4143 Third Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-466-8000

Eagle Academy for Young Men | 09X231
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

صرف لڑکوں کا اسکول؛ برونکس
محدود بغیر چھان
 1برونکس کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
 | The Eagle Academy for Young Men
کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال
بین
کریں  2اس کے بعد برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
X231L
ہے
 92% 92+8طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  75% 75+25طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | I.S. 313 School of Leadership Development
09X313
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلباb | 302 :
1600 Webster Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-583-1736

داخلہ ترجیحات

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور
برونکس کے طلبا اور مکینوں
School of Leadership Development
کھال
مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
کے لیے کھال ہے
)X313U | (I.S. 313
برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 87% 87+13طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  72% 72+28طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
67

برو پیما پروگرامز

برونکس کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے

& Bronx Early College Academy for Teaching
Learning | 09X324
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلبا510 :
250 East 164 Street, Bronx, NY 10456 | 718-681-8287

داخلہ ترجیحات

 1ضلع  9کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد ضلع  10کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں
محدود بغیر چھان برونکس کے طلبا اور مکینوں
سائن اِن کریں  3اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
X324L | Bronx Early College Academy
کے لیے کھال ہے
بین
ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو  5اس کے بعد برونکس کے ان طلبا اور
مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  6اس کے بعد برونکس کے
طلبا اور مکینوں کو
 86% 86+14طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  80% 80+20طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | New Millennium Bronx Academy of the Arts
09X328
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا319 :
1000 Teller Avenue, Bronx, NY 10456 | 718-588-8308

داخلہ ترجیحات

 1مڈل اسکول زون کے ان مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع 9
کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  4اس کے بعد
محدود بغیر چھان برونکس کے طلبا اور مکینوں
New Millennium Business Academy
ضلع  10کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں
کے لیے کھال ہے
بین
X328L | Middle School
 5اس کے بعد ضلع  9اور  10کے طلبا اور مکینوں کو  6اس کے بعد برونکس
کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  7اس کے بعد
برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 81% 81+19طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 477 :
1600 Webster Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-583-6767

I.S. 339 | 09X339
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1مڈل اسکول زون کے ان مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد مڈل اسکول زون کے مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع 9
کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  4اس کے بعد
محدود بغیر چھان برونکس کے طلبا اور مکینوں
School of Communication Technology
ضلع  10کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں
کے لیے کھال ہے
بین
)X339L | (M.S. 339
 5اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو  6اس کے بعد ضلع  10کے
طلبا اور مکینوں کو  7اس کے بعد برونکس کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک
سرگرمی میں سائن اِن کریں
 86% 86+14طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  78% 78+22طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

New Directions Secondary School | 09X350
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباb | 228 :
240 East 172 Street, Bronx, NY 10457 | 718-410-4343

داخلہ ترجیحات

برونکس کے ان طلبا اور مکینوں
کے لیے کھال ہے جو اپنے تقرر
کردہ گریڈ کی سطح کے لیے ایک  1ضلع  7 ,9اور  10کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی
محدود بغیر چھان یا زیادہ سال (سالوں) سے بڑی
میں سائن اِن کریں  2اس کے بعد برونکس کے ان طلبا اور مکینوں کو جو
X350L | New Directions Secondary School
عمر کے ہیں اور چوتھے گریڈ
بین
ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  3اس کے بعد ضلع  7 ,9اور  10کے طلبا یا
کے  ELAاور ریاضی امتحانات مکینوں کو  4اس کے بعد برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
میں ان کا مجموعی اسکور 630
سے کم ہے
 62% 62+38طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  99% 99+1طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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 | Young Women’s Leadership School of the Bronx
09X568
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلبا536 :
1865 Morris Avenue, Bronx, NY 10453 | 718-731-2590

داخلہ ترجیحات

صرف لڑکیوں کا اسکول؛
Young Women’s Leadership School of the
برونکس کی طالبات اور مکینوں
چھان بین
X568M | Bronx
کے لیے کھال ہے
 93% 93+7طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  88% 88+12طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

South Bronx International Middle School | 09X593
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-7 :طلبا45 :
1000 Teller Avenue, Bronx, NY 10456 | 718-588-0341

داخلہ ترجیحات

برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد برونکس کے طلبا اور
چھان بین :زبان
X593M | MS 593
کے لیے کھال ہے
مکینوں کو
 %N/Aطلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  %N/Aطلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

J.H.S. 080 The Mosholu Parkway | 10X080
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

)J.H.S. 80 The Mosholu Parkway (M.S. 80
چھان بین :زبان
X080M | Spanish Dual Language Program

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلباb | 652 :
149 East Mosholu Pkwy N, Bronx, NY 10467 | 718-405-6300

داخلہ ترجیحات

برونکس کے طلبا اور مکینوں
کے لیے کھال ہے

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  10کے طلبا
برونکس کے طلبا اور مکینوں
) | JHS 80 The Mosholu Parkway (M.S. 80
کھال
اور مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
کے لیے کھال ہے
X080U
برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 92% 92+8طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  83% 83+17طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | Theatre Arts Production Company School
10X225
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-12 :طلباb | 540 :
2225 Webster Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-584-0832

داخلہ ترجیحات

برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1ضلع  9اور  10کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد برونکس کے
Theatre Arts Production Company
چھان بین
کے لیے کھال ہے
طلبا اور مکینوں کو
)X225M | (TAPCo
 94% 94+6طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  77% 77+23طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 271 :
3617 Bainbridge Avenue, Bronx, NY 10467 | 718-515-0410

Bronx Dance Academy School | 10X308
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1ضلع  9اور  10کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد برونکس کے
چھان بین
)X308M | Dance (Performing Arts
کے لیے کھال ہے
طلبا اور مکینوں کو
برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1ضلع  9اور  10کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد برونکس کے
) X308N | Visual Arts (Visual Art & Designچھان بین
کے لیے کھال ہے
طلبا اور مکینوں کو
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  83% 83+17طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

The Bronx School of Young Leaders | 10X331
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلباa | 434 :
40 West Tremont Avenue, Bronx, NY 10453 | 718-583-4146

داخلہ ترجیحات

 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  10کے طلبا
برونکس کے طلبا اور مکینوں
 | The Bronx School of Young Leaders
کھال
اور مکینوں کو  3اس کے بعد ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
کے لیے کھال ہے
X331U
برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 76% 76+24طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  80% 80+20طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
69

برو پیما پروگرامز

برونکس کے طلبا اور مکینوں کے لیے کھال ہے

 | Academy For Personal Leadership and Excellence
10X363
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا582 :
120 East 184 Street, Bronx, NY 10468 | 718-220-3139

داخلہ ترجیحات

 1ضلع  9اور  10کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی
محدود بغیر چھان برونکس کے طلبا اور مکینوں
میں سائن اِن کریں  2اس کے بعد ضلع  9اور  10کے طلبا اور مکینوں کو
X363L | Application Program
کے لیے کھال ہے
بین
 3اس کے بعد برونکس کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن
اِن کریں  4اس کے بعد برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 95% 95+5طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلبا539 :
1930 Andrews Avenue, Bronx, NY 10453 | 718-583-5501

M.S. 390 | 10X390
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

M.S. 390 Spanish Dual Language
چھان بین :زبان
X390M | Program
 79% 79+21طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  68% 68+32طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
برونکس کے طلبا اور مکینوں
کے لیے کھال ہے

گریڈز | 6-8 :طلباb | 475 :
2225 Webster Avenue, Bronx, NY 10457 | 718-584-1295

The Angelo Patri Middle School | 10X391
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 1ضلع  10کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن اِن
کریں  2اس کے بعد ضلع  9کے ان طلبا اور مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں
محدود بغیر چھان برونکس کے طلبا اور مکینوں
سائن اِن کریں  3اس کے بعد ضلع  10کے طلبا اور مکینوں کو  4اس کے بعد
X391L | Application Program
کے لیے کھال ہے
بین
ضلع  9کے طلبا اور مکینوں کو  5اس کے بعد برونکس کے ان طلبا اور
مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  6اس کے بعد برونکس کے
طلبا اور مکینوں کو
 68% 68+32طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  71% 71+29طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 429 :
3710 Barnes Avenue, Bronx, NY 10467 | 718-994-1028

Leaders of Tomorrow | 11X370
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  11کے طلبا
کھال
X370U | Leaders of Tomorrow
کے لیے کھال ہے
اور مکینوں کو  3اس کے بعد برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 84% 84+16طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  80% 80+20طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | 6-8 :طلباb | 339 :
977 Fox Street, Bronx, NY 10459 | 718-589-4844

School of Performing Arts | 12X217
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1مڈل اسکول زون کے مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد ضلع  12کے طلبا
کھال
X217U | School of Performing Arts
کے لیے کھال ہے
اور مکینوں کو  3اس کے بعد برونکس کے طلبا اور مکینوں کو
 83% 83+17طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  63% 63+37طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

Fannie Lou Hamer Middle School | 12X286
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

داخلے کا
طریق کار
ِ

اہلیت

گریڈز | 6-8 :طلبا280 :
1001 Jennings Street, Bronx, NY 10460 | 718-319-7270

داخلہ ترجیحات

برونکس کے طلبا اور مکینوں
 1ضلع  12کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد برونکس کے طلبا
 X286U | Fannie Lou Hamer Middle Schoolکھال
کے لیے کھال ہے
اور مکینوں کو
 27% 27+73طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  77% 77+23طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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شہر پیما پروگرامز
نیو یارک شہر کے تمام مکین اس حصے میں شامل مڈل اسکول پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
اپنے بچے کی درخواست میں مڈل اسکول پروگراموں کو اپنی ترجیح کی حقیقی ترتیب میں درج کرنے کو یقینی بنائیں ،اس بات
کے قطع نظر کہ پروگرام ضلعی ،بروپیما یا شہر پیما ہیں۔ اگر ایک بروپیما پروگرام مجموعی طور پر آپ کا تیسرا انتخاب ہے ،آپ
کے لیے اس کو اپنی درخواست میں تیسرے درجے پر درج کرنا چاہیئے۔ کسی بھی پروگرام کے اوپر کسی بھی قسم کے پروگرام
کو درج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تاوقتیکہ آپ اس مخصوص پروگرام کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر طالب علم کو ان کے درخواست
کردہ ہر مڈل اسکول کے لیے زیر غور الیا جائے گا ،اس کا آغاز ان کے پہلے انتخاب سے کیا جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ اپنے پہلے
انتخاب کے لیے ایک پیشکش موصول نہیں کرتا ہے تو ان کو ان کے دوسرے انتخاب کے لیے زیر غور الیا جائے گا جیسے کہ
یہ ان کا پہال انتخاب تھا ،اور اسی طرح ،اس نزولی ترتیب میں جیسے آپ نے ان کی درخواست میں پروگراموں کو درج کیا ہے۔
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شہر پیما اسکول
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School | 17K590
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The Lenox Academy | 18K235
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Brooklyn School of Inquiry | 20K686
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STATEN ISLAND
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Scholars' Academy | 27Q323
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نیویارک شہر کے مکینوں کے لیے کھال ہے

& New Explorations into Science, Technology
)01M539 | Math (NEST+m
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

گریڈز | K-12 :طلبا1754 :
212-677-5190 | 111 Columbia Street, New York, NY 10002

داخلہ ترجیحات

اہلیت

نیویارک شہر کے مکینوں  1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد نیویارک شہر
New Explorations into Science,
چھان بین
کے لیے کھال ہے
کے مکینوں کو
)M539M | Technology & Math (NEST+m
 99% 99+1طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  90% 90+10طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | PK-8 :طلباb | 324 :
212-717-8809 | 317 East 67 Street, New York, NY 10065

02M225 | Ella Baker School
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

نیویارک شہر کے مکینوں  1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد نیویارک شہر
کھال
M225U | The Ella Baker School
کے لیے کھال ہے
کے مکینوں کو
 42% 42+58طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  83% 83+17طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

& The 47 American Sign Language
02M347 | English Lower School
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

گریڈز | PK-8 :طلباb | 193 :
917-326-6609 | 223 East 23 Street, New York, NY 10010

داخلہ ترجیحات

اہلیت

نیویارک شہر کے مکینوں  1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد نیویارک شہر
 | American Sign Language Program
چھان بین
کے لیے کھال ہے
کے مکینوں کو
M347M
 97% 97+3طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  88% 88+12طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

02M407 | Institute for Collaborative Education
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

گریڈز | 6-12 :طلباb | 486 :
212-475-7972 | 345 East 15th Street, New York, NY 10003

داخلہ ترجیحات

اہلیت

The Institute For Collaborative
چھان بین
M407M | Education
 100% 100+0طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  91% 91+9طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
نیویارک شہر کے مکینوں
کے لیے کھال ہے

02M408 | Professional Performing Arts School
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

گریڈز | 6-12 :طلبا558 :
212-247-8652 | 328 West 48 Street, New York, NY 10036

داخلہ ترجیحات

اہلیت

 | Professional Performing Arts School
چھان بین
M408M
 98% 98+2طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  93% 93+7طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
نیویارک شہر کے مکینوں
کے لیے کھال ہے

گریڈز | 6-12 :طلباb | 545 :
212-488-3645 | 351 West 18 Street, New York, NY 10011

02M422 | Quest to Learn
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

اہلیت

داخلہ ترجیحات

 1ضلع  2کے ان طلبا اور مکینوں کو ترجیح جو ایک سرگرمی میں سائن
نیویارک شہر کے مکینوں اِن کریں  2اس کے بعد ضلع  2کے طلبا اور مکینوں کو  3اس کے بعد نیو
محدود بغیر چھان بین
M422L | Quest To Learn
کے لیے کھال ہے
یارک شہر کے ان مکینوں کو جو ایک سرگرمی میں سائن اِن کریں  4اس
کے بعد نیو یارک شہر کے مکینوں کو
 98% 98+2طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  69% 69+31طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

02M442 | Ballet Tech, NYC Public School for Dance
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

اہلیت

گریڈز | 4-8 :طلباb | 142 :
212-254-1803 | 890 Broadway, New York, NY 10003

داخلہ ترجیحات

صرف تعلیم جاری رکھنے
والے  5thگریڈ کے طلبا
چھان بین
M442C | Ballet Tech
کے لیے کھال ہے
 100% 100+0طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  100% 100+0طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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نیویارک شہر کے مکینوں کے لیے کھال ہے
گریڈز | K-8 :طلباb | 522 :
212-595-7193 | 100 West 77 Street, New York, NY 10024

03M334 | The Anderson School
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

نیویارک شہر کے مکینوں  1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد نیویارک شہر
The Anderson School P.S. 334
چھان بین
کے لیے کھال ہے
کے مکینوں کو
M334M | Middle School
 100% 100+0طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  96% 96+4طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | K-12 :طلباb | 314 :
212-501-3318 | 129 West 67 Street, New York, NY 10023

03M859 | Special Music School
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

نیویارک شہر کے مکینوں  1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد نیویارک شہر
چھان بین
M859M | Special Music School
کے لیے کھال ہے
کے مکینوں کو
 99% 99+1طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  87% 87+13طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | K-8 :طلباb | 601 :
212-860-6003 | 240 East 109 Street, New York, NY 10029

04M012 | Tag Young Scholars
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

داخلہ ترجیحات

اہلیت

نیویارک شہر کے مکینوں  1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد نیویارک شہر
Talented and Gifted School for Young
چھان بین
کے لیے کھال ہے
کے مکینوں کو
M012M | Scholars
 99% 99+1طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  92% 92+8طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

M.S. 224 Manhattan East School for
04M224 | Arts & Academics
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

گریڈز | 6-8 :طلبا185 :
212-860-6047 | 410 East 100 Street, New York, NY 10029

داخلہ ترجیحات

اہلیت

نیویارک شہر کے مکینوں  1ضلع  4کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد نیویارک شہر کے
& Manhattan East School for Arts
چھان بین
کے لیے کھال ہے
مکینوں کو
)M224M | Academics (M.S. 224
 93% 93+7طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  88% 88+12طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | Medgar Evers College Preparatory School
17K590
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

گریڈز | 6-12 :طلباa | 1332 :
718-703-5400 | 1186 Carroll Street, Brooklyn, NY 11225

داخلہ ترجیحات

اہلیت

Medgar Evers College Preparatory
K590M | School
 85% 85+15طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  75% 75+25طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
چھان بین

نیویارک شہر کے مکینوں
کے لیے کھال ہے

گریڈز | PK-8 :طلباb | 1220 :
718-773-4869 | 755 East 100th Street, Brooklyn NY 11236

18K235 | The Lenox Academy
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

اہلیت

داخلہ ترجیحات

نیو یارک شہر کے مکینوں  1ضلع  18کے طلبا اور مکینوں کو ترجیح  2اس کے بعد نیویارک شہر
چھان بین
K235M | The Lenox Academy
کے لیے کھال ہے
کے مکینوں کو
 100% 100+0طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  77% 77+23طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔
گریڈز | K-8 :طلبا534 :
718-621-5730 | 50 Avenue P, Brooklyn, NY 11204

20K686 | Brooklyn School of Inquiry
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

اہلیت

داخلہ ترجیحات

نیویارک شہر کے مکینوں  1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد نیویارک شہر
مجموعی اسکور
 686A | Brooklyn School of Inquiry
K
کے لیے کھال ہے
کے مکینوں کو
 100% 100+0طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  88% 88+12طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
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شہر پیما پروگرامز

نیویارک شہر کے مکینوں کے لیے کھال ہے

 | Mark Twain I.S. 239 for the Gifted & Talented
21K239
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

گریڈز | 6-8 :طلبا1336 :
718-266-0814 | 2401 Neptune Avenue, Brooklyn, NY 11224

داخلہ ترجیحات

اہلیت

نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239AR | Art
کے لیے کھال ہے
نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239AT | Athletics
کے لیے کھال ہے
نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239CM | Computer/Math
کے لیے کھال ہے
نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239DA | Dance
کے لیے کھال ہے
نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239DR | Drama
کے لیے کھال ہے
نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239JO | Creative Writing/Journalism
کے لیے کھال ہے
نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239ME | Media
کے لیے کھال ہے
نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239SC | Science
کے لیے کھال ہے
نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239ST | String Instruments
کے لیے کھال ہے
نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239VO | Vocal
کے لیے کھال ہے
نیویارک شہر کے مکینوں
قابلیت کا امتحان
K239WI | Wind Instruments
کے لیے کھال ہے
 100% 100+0طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  88% 88+12طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

مارک ٹوئین میں کیسے درخواست دی جائے اس بارے میں جاننے کے لیے براہ کرم اگال صفحہ مالحظہ کریں۔
گریڈز | 6-12 :طلباa | 1351 :
718-474-6918 | 320 Beach 104th Street, Queens, NY 11694

27Q323 | Scholars’ Academy
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

اہلیت

داخلہ ترجیحات

نیویارک شہر کے مکینوں
چھان بین
Q323M | Scholars’ Academy
کے لیے کھال ہے
 100% 100+0طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  95% 95+5طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

)30Q300 | The 30th Avenue School (G&T Citywide
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

اہلیت

گریڈز | K-8 :طلبا524 :
718-726-0501 | 28-37 29 Street, Queens, NY 11102

داخلہ ترجیحات

نیویارک شہر کے مکینوں  1تعلیم جاری رکھنے والے طلبا کو ترجیح  2اس کے بعد نیویارک شہر
مجموعی اسکور
Q300A | Q300
کے لیے کھال ہے
کے مکینوں کو
 98% 98+2طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  83% 83+17طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

 | Baccalaureate School for Global Education
30Q580
پیش کردہ پروگرامز | پروگرام کوڈ

طریق کار
داخلے کا
ِ

اہلیت

گریڈز | 7-12 :طلباa | 534 :
718-361-5275 | 34-12 36 Avenue, Queens, NY 11106

داخلہ ترجیحات

فی الوقت  6thگریڈ کے نیو
یارک شہر کے مکینوں کے
Baccalaureate School for Global
چھان بین
لیے کھال ہے۔ طلبا صرف
Q580M | Education
 7thگریڈ میں داخلے کی
درخواست دے سکتے ہیں۔
 100% 100+0طلبا نے بنیادی مضامین کو پاس کیا تھا |  91% 91+9طلبا راہداریوں ،بیت الخالؤں ،الکر رومز ،اور کیفے ٹیریا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔

کلید

قابل رسائی
قابل رسائی |  = aمکمل طور پر ِ
 = bجزوی ِ

اپنے مڈل اسکول انتخابات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے  ( C MySchools.nyc) MySchoolsکو استعمال کریں ،اپنی درخواست تیار کریں ،اور درخواست دیں!
76

مارک ٹوئین گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ کے لیے کس طرح درخواست دی جائے | 21K239
مارک ٹوئین ( )Mark Twainگفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ ( )I.S. 239کونی آئلینڈ بروکلین میں واقع ایک شہر پیما اسکول ہے جو گریڈز  6-8کو خدمات فراہم
کرتا ہے۔ طلبا اس خزاں میں آن الئن مڈل اسکول درخواست کی کاروائی کے دوران درخواست اور امتحان یا آڈیشن دینے کے اہل ہیں۔ ذیل میں
درخواست دینے کا طریقہ ہے:
1.1قابلیت کے دو ایسے شعبوں کو منتخب کریں جن کے لیے آپ اپنے بچے کو امتحان دلوانا چاہتے ہیں۔ قابلیت کے شعبوں میں ذیل شامل ہیں:
Art

JJ

Dance

Media

Athletics

JJ

Drama

Science

Computer/Math

Instrumental: Strings

Vocal Music

Creative Writing/Journalism

Instrumental: Winds

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

2.2ان دو پروگراموں کو اپنے بچے کی درخواست میں شامل کرنا یقینی بنائیں اور ان کو اپنی حقیقی ترجیح کی ترتیب میں درج کریں۔ اپنے بچے کی
درخواست کو  2دسمبر 2019 ،کی آخری تک جمع کروائیں۔
 3.3جنوری  2020میں رجسٹر ہوئے طلبا اپنے امتحان کی مقررہ تاریخ اور وقت کے ساتھ امتحان کے ٹکٹ موصول کریں گے۔ درخواست دہندگان کا
ان کے قابلیت کے دونوں شعبوں میں سے ہر ایک کے لیے امتحان لیا جائے گا۔ امتحان کا انعقاد 2401 Neptune Avenue, Brooklyn,
 NY 11224پر واقع مارک ٹوئین میں ذیل تواریخ کو کیا جائے گا :سنیچر 11 ،جنوری | اتوار 12 ،جنوری | سنیچر 25 ،جنوری |
اتوار  26جنوری | سنیچر 1 ،فروری | اتوار 2 ،فروری | سنیچر 8 ،فروری | اتوار 9 ،فروری

جنوری
اتوار

29
5

12

19

26

پیر

30
6
13
20
27

2020
منگل

31
7
14
21
28

بدھ جمعرات جمعہ

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

فروری

ہفتہ

اتوار

11

2

4

18

25

1

26
9

16
23

پیر

27
3
10
17
24

2020
منگل

28
4
11
18
25

بدھ جمعرات جمعہ

29
5
12
19
26

30
6
13
20
27

31
7
14
21
28

ہفتہ
1

8

15
22
29

4.4ضروریات کی بنیاد پر امتحان کی اضافی تواریخ تقرر کی جا سکتی ہیں۔ طلبا کو پیشکش کرنے کے لیے اس بات کی بنیاد پر زیر غور الیا جائے
گا کہ یہ قابلیت کے امتحان میں دیگر درخواست دہندگان کے مقابلے میں کتنی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں۔

پروفیشنل پرفارمنگ آرٹس اسکول کے لیے کس طرح درخواست دی جائے | 02M408
پروفیشنل پرفارمنگ آرٹس اسکول ( )PPASمڈ ٹاؤن مین ہیٹن میں ایک شہر پیما اسکول ہے جو گریڈ  12-6کو خدمات فراہم کرتا ہے۔  PPASمڈل
اسکول تھیئٹریکل آرٹس پروگرام میں ان میدانوں میں پیشہ وران کے ذریعے اداکاری ،گانا گانا ،اور ڈانس کی تدریس شامل ہے ،ایک سرعتی تعلیمی
پروگرام کے ساتھ۔ اہل طلبا کے لیے درخواست دینے کے وقت نیو یارک شہر کا مکین ہونا الزمی ہے۔ ذیل میں  PPASکے لیے درخواست دینے کا
طریقہ ہے:
1.1اپنے بچے کی درخواست میں  PPASپروگرام کو درج کریں۔  2دسمبر کی آخری تاریخ تک اپنی درخواست جمع کروائیں۔  PPASکو اپنی
درخواست میں درج کرنے والے تمام طلبا کو ایک آڈیشن کے لیے مدعو کیا جائے گا۔
2.2اپنے بچے کی ان کے  PPASآڈیشن دینے کی تیاری میں مدد کریں۔ ذیل پر یہ جانیں کہ کیا تیاری کی جائے اور آڈیشن کا انعقاد کہاں کیا جائے گا
.www.ppasnyc.org
3.3اپنے بچے کو ذیل میں درج آخری نام کے مطابق آڈیشن کے لیے الئیں — کسی ٹکٹ یا تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ داخلے کے لیے زیر غور
الئے جانے کے لیے طلبا کو ذیل تواریخ میں سے کسی ایک کو آڈیشن دینا الزمی ہے:
آپ کا آخری نام

تاریخ

وقت

A-F

سنیچر 11 ،جنوری

صبح  8بجے

G-M

سنیچر 11 ،جنوری

 12بجے (دوپہر)

N-R

اتوار 12 ،جنوری

صبح  8بجے

S-Z

اتوار 12 ،جنوری

 12بجے (دوپہر)

طلبا کو پیشکشوں کے لیے ان کی تعلیمی کارکردگی اور آڈیشن کی بنیاد پر زیر غور الیا جائے گا۔
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برونکس چارٹر مڈل اسکول
داخلوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اسکولوں سے براہ راست رابطہ کریں
 کے دوران چھٹہ گریڈ پیش کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ تمام چارٹر2019-2020 یہ نیو یارک شہر کے ایسے چارٹر مڈل اسکولوں کی فہرست ہے جن سے تعلیمی سال
:اسکول چھٹے گریڈ میں نئے طلبا کی درخواستوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ داخلے کی تازہ ترین معلومات کے لیے ہر ایک اسکول سے براہ راست رابطہ کریں۔ مزید جانیں
schools.nyc.gov/Charters | نیویارک شہر کے چارٹر اسکولوں میں اندراج کس طرح کروایا جائے
| )DOE( نیو یارک شہر محکمئہ تعلیم کے چانسلر کے منظور کردہ چارٹر اسکول
infohub.nyced.org/reports-and-policies/school-quality/charter-school-renewal-reports
| )SUNY( اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیویارک کے ٹرسٹیز کی جانب سے منظور شدہ چارٹر اسکول
newyorkcharters.org/progress/school-performance-reports
p12.nysed.gov/psc/csdirectory/CSLaunchPage.html | )SED( نیو یارک ریاست محکمئہ تعلیم

84X491 | Academic Leadership Charter School

7 ضلع

www.alcsbronx.org | 718-585-4215 | K-8 :گریڈز

84X471 | American Dream Charter School (The)

www.theamericandreamschool.org | 718-585-3071 | 6-12 :گریڈز

84X387 | Brilla College Preparatory Charter School

www.brillacollegeprep.org | 347-273-8439 | K-8 :گریڈز

84X389 | Bronx Global Learning Institute for Girls Charter School, The Shirley...

www.bgligschool.org | 718-993-1740 | K-8 :گریڈز

84X612 | Creo College Preparatory Charter School

https://www.creoprep.org/ | 347-216-9246 | 5-6 :گریڈز

84X606 | Emblaze Academy Charter School

https://emblazeacademy.org/ | 929-388-0011 | 5-7 :گریڈز

84X233 | Family Life Academy Charter School II

flacs2nyc.com | 718-665-2805 | K-8 :گریڈز

84X704 | KIPP Academy Charter School

https://www.kippnyc.org/schools/ | 212-991-2626 | K-12 :گریڈز

84X585 | Legacy College Preparatory Charter School

/legacycollegeprep.org | 347-746-1558 | 6-9 :گریڈز

84X394 | Mott Haven Academy Charter School

www.havenacademy.org | 718-292-7015 | PK-8 :گریڈز

84X309 | South Bronx Charter School for International Cultures and the Arts

718-292-5737 | K-8 :گریڈز

84X364 | South Bronx Classical Charter School II

www.classicalcharterschools.org | 718-292-9526 | K-8 :گریڈز

84X615 | Universtity Prep Charter Middle School

http://upchs.ss6.sharpschool.com/contact_school/university_prep_middle_school | 718-292-6543 | 5-7 :گریڈز

84X465 | Boys Preparatory Charter School of New York

www.boysprep.org | 718-860-8774 | PK-7 :گریڈز

84X730 | Bronx Charter School for the Arts

www.bronxarts.net | 718-893-1042 | K-8 :گریڈز

84X487 | Girls Preparatory Charter School of the Bronx

www.publicprep.org | 718-292-2113 | PK-8 :گریڈز

84X165 | Grand Concourse Academy Charter School

www.gcacs.org | 718-684-6505 | K-8 :گریڈز

84X345 | Hyde Leadership Charter School

www.hydebronxny.org | 718-991-5500 | K-12 :گریڈز

84X362 | Icahn Charter School 7

www.icahncharterschool7.org | 718-328-5480 | K-8 :گریڈز

84X492 | South Bronx Early College Academy Charter School

sbecacs.org | 929-291-7700 | 6-8 :گریڈز
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8 ضلع

برونکس چارٹر مڈل اسکول
داخلوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اسکولوں سے براہ راست رابطہ کریں
84X419 | Bronx Academy of Promise Charter School

9 ضلع

bronxacademyofpromise.com | 718-293-6950 | K-8 :گریڈز

84X703 | Bronx Preparatory Charter School

bphs.democracyprep.org | 718-294-0841 | 6-12 :گریڈز

84X706 | Harriet Tubman Charter School

www.HTCSBronx.org | 718-537-9912 | K-8 :گریڈز

84X717 | Icahn Charter School

icahncharterschool1.org | 718-716-8105 | K-8 :گریڈز

84X461 | Metropolitan Lighthouse Charter School

www.lighthouse-academies.org/schools/metropolitan/ | 718-893-0640 | K-12 :گریڈز

84X177 | Mott Hall Charter School

www.motthallcharterschool.org | 718-991-9139 | 6-8 :گریڈز

84X380 | Success Academy Charter School - Bronx 3

www.successacademies.org | 646-597-4641 | K-8 :گریڈز

84X460 | Atmosphere Academy Public Charter School

10 ضلع

www.atmosphereacademy.org | 718-696-0493 | 6-8 :گریڈز

84X398 | Bronx Community Charter School

www.bronxcommunity.org | 718-944-1400 | K-8 :گریڈز

84X617 | KIPP ALL Charter School

https://www.kippnyc.org/schools/ | 212-991-2626 | 5-7 :گریڈز

84X598 | KIPP Freedom Charter School

https://www.kippnyc.org/schools/ | 212-991-2626 | K-2,5-7 :گریڈز

84X484 | Bronx Charter School for Better Learning II

11 ضلع

bronxbetterlearning.org | 718-655-6660 | PK-5 :گریڈز

84X255 | Bronx Charter School for Excellence

www.bronxexcellence.org | 718-828-7301 | K-8 :گریڈز

84X488 | Equality Charter School

www.equalitycharterschool.org | 718-459-9597 | 6-12 :گریڈز

84X378 | Icahn Charter School 2

www.icahncharterschool2.org | 718-828-6107 | K-8 :گریڈز

84X422 | Icahn Charter School 3

www.icahncharterschool3.org | 718-828-0034 | K-8 :گریڈز

84X496 | Icahn Charter School 4

www.icahncharterschool4.org | 718-828-0034 | K-8 :گریڈز

84X538 | Icahn Charter School 5

www.icahncharterschool5.org | 718-828-0034 | K-8 :گریڈز

84X185 | Bronx Lighthouse Charter School

www.lighthouse-academies.org/schools/bronx/ | 646-915-0030 | K-12 :گریڈز

84X124 | Children’s Aid College Prep Charter School

www.childrensaidcollegeprep.org | 347-871-9002 | K-8 :گریڈز

84X482 | Dr. Richard Izquierdo Health and Science Charter School

www.healthscienceschool.org | 718-378-0490 | 6-12 :گریڈز

84X133 | Icahn Charter School 6

www.icahncharterschool6.org | 718-294-1706 | K-8 :گریڈز

84X587 | New York Center for Autism Charter School Bronx

www.nycautismcharterschool.org/ | 718-860-5910 | Ungraded :گریڈز

84X346 | South Bronx Classical Charter School

www.classicalcharterschools.org | 718-860-4340 | K-8 :گریڈز

79

12 ضلع

نوٹس
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ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں تشریﻒ الئیں

خاندانی استقبالیہ مراکز کب کھلتے ہیں اور کون سے مراکز ہر ضلع سے قریب ترین ہیں یہ جاننے کے لیے
 پر جائیں۔schools.nyc.gov/WelcomeCenters

 پر رابطہ کر کے اپنا اسکولی ضلع معلوم کریں۔311 ( پر ایک اکاؤنٹ بنا کر یا

MySchools.nyc) MySchools

برونکس کے خاندانی استقبالیہ مراکز
1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458§

1

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462§

2

میﻦ ہیﭩﻦ کے خاندانی استقبالیہ مراکز
George Washington Educational Campus | 549 Audubon Avenue, New York, NY 10040§
388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027§
333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001§
 کو خدمات فراہم کرتا ہے۱  | ضلع166 Essex Street New York, NY 10002§

3

4

5

6

BRONX

کوئنز کے خاندانی استقبالیہ مراکز
28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101§
30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354§
90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435§

7

2

8

9

4

Beach Channel Educational Campus | 100-00 Beach Channel Drive,§ 10
 | راکاویز کو خدمات فراہم کرتا ہےRockaway Park, NY 11694
بروکلﻦ کے خاندانی استقبالیہ مراکز
29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217§ 11

1

3

MANHATTAN

8

7

5

QUEENS

1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233§ 12
1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230§ 13

6

415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209§ 14

9
11

اسﭩیﭩﻦ آئلینڈ کے خاندانی استقبالیہ مراکز

12

715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, NY 10301§ 15

BROOKLYN

15

14

13

STATEN ISLAND
10

داخلہ کاروائی میں
سرگرم عمل رہیں

§|§schools.nyc.gov/Connectداخلہ تجاویز اور اہم تواریخ
کی یاد دہانیاں حاصل کرنے کے لیے مڈل اسکول داخلہ جات کی ای میل
فہرست کے لیے سائن اپ کریں۔
§|§schools.nyc.gov/Middleمڈل اسکول داخلوں کے متعلق
جانیں ،بشمول یہ کہ پیشکشیں کیسے کی جاتی ہیں۔ تازہ ترین خبریں ،اور
تقریبات کی معلومات حاصل کریں۔ مختلف اضالع کے لیے مڈل اسکول
میلے خزاں میں مختلف تواریخ پر منعقد ہوتے ہیں—میلے کی تواریخ،
اوقات ،اور مقامات ہماری ویب سائٹ پر تالش کریں۔
0

موسﻢ خزاں میں مڈل اسکول کے میلوں میں جائیں۔
ِ

اسکول تﻼش کریں اور
درخواست دیں
 MySchools§|§ MySchools.nycآپ کے بچے کے مڈل
اسکول کے انتخابات کی ایک آن الئن ڈائریکٹری اور ان کی انفرادی
طور پر بنائی گئی درخواست ،دونوں ہے۔ اپنے کمپیوٹر یا فون سے ،مڈل
اسکولوں کی چھان بین کریں ،اپنے بچے کی درخواست کے لیے پروگرام
منتخب کریں ،اور مڈل اسکول میں درخواست دیں—سب کچھ ایک ہی
جگہ پر!
0

پیر 2 ،دسمبر  2019تک مڈل اسکول میں درخواست دیں۔

2019

دسمبر
اتوار

1
8
15
22
29

پیر

2
9
16
23
30

منگل

3
10
17
24
31

بدھ جمعرات جمعہ

4
11
18
25
1

5
12
19
26
2

6
13
20
27
3

ہفتہ

7
14
21
28
4

ہم مدد کرنے کے لیے موجود ہیں!
مڈل اسکول داخلوں کے متعلق سواالت؟
§بچے کے اسکول کے مشیر سے بات کریں۔
§ہم سے  718-935-2009پر رابطہ کریں۔
§ایک خاندانی استقبالیہ مرکز میں تشریف الئیں — مقامات
اس رہنمائی کے پچھلے سرورق کی اندرونی جانب درج ہیں۔
ت کار
 schools.nyc.gov/WelcomeCentersپر اوقا ِ
اور تازہ ترین معلومات تالش کریں۔

