 2015ہائی اسکول اپیل فارم
 1طالب علم سے متعلق معلومات
تاریخ پیدائش

طالب علم کا شناختی #

طالب علم کا نام

موجودہ گریڈ

موجودہ اسکول

موجودہ پیشکش کا انتخاب

موجودہ ہائی اسکول پروگرام پیشکش

جنس

	اپیل کی وجہ
2

براہ مہربانی یہ حصہ مکمل کرنے سے پہلے اس فارم کی پشت پر ہدایات پڑھیں۔ .صرف ایک وجہ پر نشان لگائیں۔
ِ

❑ طالب علم کے لیے سفری دشواری

❑ خاص تعلیم یا ELLمطلوبات

قابل رسائی سائٹ کے مطلوبات()
❑
ِ

❑ طبی مسائل (دستاویز درکار ہیں)

❑ حفظاتی مسائل (دستاویز درکار ہیں)

❑ اعداد وشمار درج کرنے میں غلطی (دستاویز درکار ہیں)

❑ زون اسکول

❑ موجودہ اسکول میں رہنا

❑ نئے دوہری زبان ہسپانوی پروگرام کی درخواست کی گئی ہے

	اپیل کے لیے وجہ کو بیان کریں
3

براہ کرم تبصرات کو ذیل میں فراہم کی گئی جگہ تک محدود رکھیں.

	میں درخواست کرتا ہوں کہ میرے بچے کو مندرجہ ذیل پروگراموں میں ایک دیا جائے
 4براہ کرم اپنی ترجیح کی ترتیب میں تین پروگراموں تک درج کریں .
پہال انتخاب

پروگرام /اسکول کا نام

دوسرا انتخاب

پروگرام /اسکول کا نام

تیسرا انتخاب

پروگرام /اسکول کا نام

اگر اپیل منظور کر لی جاتی ہے لیکن مذکورہ باال انتخابات میں نشست دستیاب نہیں ہے تو میں مندرجہ ذیل کی درخواست کرتا ہوں:
❑ میرا بچہ وہی پروگرام رکھے جسکے لیے اسے فی الحال میچ کیا گیا ہے۔
❑میرا بچہ وہ پروگرام چھوڑ دے جس کے لیے وہ فی الحال میچ کیا گیا ہے اور اسے دستیاب نشستوں کے ساتھ کوئی بھی پروگرام تفویض کردیا جائے جو اوپر
درج نہیں۔ ان پروگراموں کو زیر غور الیا جائے گا جو آپکے بچے کی درخواست پر کبھی درج نہیں ہوئے۔
طالب علم کے دستخط __________________________________________________________________________________________________________
ِ

تاریخ ____________

والدین  /سرپرست کے دستخط _________________________________

تاریخ ____________

رہنما مشیر کے دستخط _________________________________________________________________________________________________________

تاریخ ____________

والدین  /سرپرست کے نام ( جلی حروف میں) _____________________________

میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ فارم مناسب دستاویزات کے ساتھ مکمل ہے۔
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 2015ہائی اسکول اپیل ہدایات
براہ مہربانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے بچے کے ہائی اسکول میچ سے متعلقہ کسی بھی معاملے پر اسکے رہنما مشیر سے بات کریں۔ Iگر آپ پھر
ِ
بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں یہ مکمل شدہ فارم اپنے رہنما مشیر کو بدھ 20 ،مئی 2015 ،تک پہنچا دیں۔ اپیل کے نتائج کو رہنما مشیروں کو جون میں تقسیم کیا
جائے گا۔
اپیل کے لیے اہم معلومات
صرف وہی طلبا اپیل دائر کرسکتے ہیں جنہیں ایک پیشکش موصول ہو گئی ہو۔ اگر آپکے پاس فی الحال ایک پیشکش نہیں ہے تو اپنے رہنما مشیر سے بات
کریں۔
ایک طالب علم صرف ایک اپیل فارم دائر کرسکتا ہے ،اور فارم کے تمام جز مکمل کیے جانے الزمی ہیں۔
ہم بہن بھائی کے اسکول کی تقرری کی تبدیلی کے لیے ایک اپیل کو زیر غور نہیں الئیں گے۔
اپیلوں کو محدود تعداد صورت حال کے لیے زیر غور الیا جائے گا۔ آپکے بچے کی اپیل کا جائزہ لیا جائے گا اور ہر مناسب بدل پیش کیا جائے گا۔ ذیل میں
اپیل دائر کرنے کی وجوہات ہیں:
طالب علم کے لیے سفر میں دشواری
وقوع تبدیل ہوگیا ہے اور اسکول تک سفر
جائے
کا
اسکول
ہائی
کردہ
پیشکش
بعد
کے
کرنے
پیشکش
یا
پتہ
کا
گھر
آپکے
اگر
ہے
ایک اپیل کی اجازت دی جاسکتی
ً
کرنے کا وقت  75منٹ یا اس سے زیادہ ہوگیا ہے۔ بصورت دیگر یہ عوامی نقل و حمل کے ذریعے قابل رسائی نہیں ہے ( مثال تین سے زائد تبدیلیاں).
اگر آپکے گھر کا پتہ تبدیل ہوگیا ہے تو اس سے اپنے موجودہ اسکول کو مطلع کریں۔ پبلک اسکول طلبا کے لیے ،آپ کے موجودہ اسکول کے لیے آپ کے نئے
پتے کو نیویارک شہر محکمئہ تعلیم کے آٹومیٹ دی اسکول ( )ATSسسٹم میں داخل کرنا الزمی ہے۔
 MTA کی ویب سائٹ  www.mta.infoکو اپنی رہائش گاہ سے پیشکش کردہ ہائی اسکول تک کے سفر کے وقت کا تعین کرنے کے لیے استعمال کریں اور اسے
اس فارم کے جز  3میں شامل کریں۔ .
خاص تعلیم یا  ELLمطلوبات
ایک اپیل کی اجازت دی جاسکتی ہے اگر آپکے بچے کی خاص تعلیم ضروریات پیش کردہ ہائی اسکول میں پوری نہیں کی جاسکتیں کیونکہ آپکا بچہ ایسی خاص
تعلیم خدمات کے لیے اہل ہے یا اس کے لیے ان کی تجویز کی گئی ہے جو اس اسکول میں دستیاب نہیں ہے۔ طلبا ذیل کر سکتے ہیں ASD :نیسٹ ASD ،ہورائزن،
عقلی معذوری رکھنے والے طلبا کے لیے تعلیم ،طرز معاش اور مفید صالحیتوں ( )ACESکے پروگراموں IEP ،کے تقاضے کے تحت دولسانی خاص تعلیم ()BSE؛
یا ضلع  75کے متخصص اسکول میں خاص تعلیم معاونتیں اور خدمات موصول کرنے کی سفارش کی اہلیت کا تعین۔ اگر آپکا بچہ انگریزی زبان کا متعلم ()ELL
ہے اور حال ہی میں نیویارک شہر آیا ہے تو یہ ایک  ELLپروگرام رکھنے والے اسکول یا دستیاب نشستوں کے ساتھ نئے نقل وطنوں کے اسکول میں تقرری کا اہل
ہوسکتا ہے۔
قابل رسائی جائے وقوع مطلوبات
ِ
ایک اپیل کو منظور کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا بچہ تصدیق شدہ حرکت کی محدود استعداد ،طبی مسائل رکھتا ہے ،اور  /یا وہیل چیئر یا حرکت کرنے کے لیے
ایسے دیگر آالت استعمال کرتا ہے جن کے لیے قابل رسائی جائے وقوع درکار ہے ،اور آپ کے بچے کا تقرر کردہ ہائی اسکول قابل رسائی نہیں ہے۔
طبی مسائل
براہ مہربانی تمام مناسب طبی
صورت حال ہے جو اسکی ہائی اسکول تقرری کی تبدیلی کا تقاضہ کرتی ہے۔
آپکے بچے کی ایک دستاویزی ثبوت کے ساتھ طبی
ِ
ِ
قابل قبول دستاویزات کی مثالیں ایک ڈاکٹر کا نوٹ یا ایک معالجی سہولت کی جانب سے ایک خط ہے۔
دستاویز فراہم کرنے کے لیے تیار رہیں۔
ِ
تحفظاتی مسائل
ایک اپیل کی اجازت دی جاسکتی ہے اگر آپکا بچہ ذاتی تحفظ کے مسئلے کے باعث اپنے میچ کردہ اسکول میں نہیں جاسکتا ہے۔ الزامات کی حمایت میں مناسب
دستاویز طلب کرنے پر دستیاب ہونے چاہیئں ،جیسے پولیس رپورٹ ،ایک عدالت کا حکم ،محافظت کے احکامات یا آپکے وکیل کے جانب سے ایک خط۔
اعداد وشمار داخل کرنے میں غلطی
ایک اپیل کی منظوری دی جاسکتی ہے اگر ہائی اسکول درخواست سے اعداد وشمار ( SEMSطالبانہ اندراج کا انتظامی نظام) میں غلط داخل کیے گئے تھے۔
درخواست کرنے پر الزامات کی حمایت میں مناسب دستاویز دستیاب ہونے چاہییں۔
زون اسکول
ایک اپیل کی اجازت دی جاسکتی ہے اگر آپکے بچے نے ایک پیشکش موصول کی تھی لیکن اب وہ ستمبر کے لیے اپنے زون اسکول میں شرکت کرنا چاہتا /چاہتی
ہے۔
اپنے موجودہ اسکول ہی میں رہنا
ایک اپیل کی اجازت دی جاسکتی ہے اگر آپکے بچے نے ایک پیشکش موصول کی تھی لیکن اب وہ ستمبر کے لیے اپنے موجودہ اسکول میں رہنا چاہتا /چاہتی ہے۔
نئے دوہری زبان ہسپانوی پروگرام کی درخواست کی گئی ہے
ایک اپیل کی اجازت دی جاسکتی ہے اگر آپکا بچہ ستمبر  2015میں کھلنے والے تین نئے دوہری زبان ( )DLہسپانوی پروگرام میں شرکت کرنے میں دلچسپی رکھتا
ہے۔  DLپروگرام تمام طلبا کے لیے تدریس اور تعلیمی مشموالت کو دو زبانوں میں فراہم کرتے ہیں اور یہ دولسانیت اور دوہری تدریس ،گریڈ کی سطح کی تعلیمی
حصولیابی اور سب کے لیے کثیر ثقافتی قابلیت کو پروان چڑھاتے ہیں۔  DLپروگراموں کی آبادی انگریزی زبان میں مہارت رکھنے والے یا ایسے  ELLطلبا پر مشتمل
ہوتی ہے جو اہدافی زبانوں میں مشموالت میں مہارت رکھنے کے خواہاں ہیں۔
Bronx Aerospace High School (X30B( 

Long Island City High School (Q29S( 

A. Philip Randolph Campus High School (M19L( 
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