
مڈل اسکول میں درخواست دیں! 

نیویارک شہر کے تمام گریڈ 5 کے طلبا )اور ان اسکولوں میں گریڈ 6 کے طلبا جن کا اختتام گریڈ 6 میں ہو ریا ہے( اس موسم سرما میں مڈل 

اسکول میں درخواست دے سکتے ہیں۔ مڈل اسکول کی درخواستوں کا آغاز 10 جنوری، 2022 کے ہفتے سے ہو رہا ہے، اور درخواست کی حتمی 

تاریخ 1 مارچ ہے۔ ذیل میں ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے! 

 2022 داخلوں کی جانچ فہرست

2021 دسمبر − اوائل جنوری 2022 

 اپنا استقبالیہ خط موصول کریں ڈاک میں، اپنے اسکول مشیر سے، یا ایک خاندانی استقبالیہ مرکز سے )ذیل میں دیکھیں( اس خط میں  	

آپکے بچے کا یگانہ مائی اسکولز اکاونٹ تخلیق کوڈ شامل ہوگا تاکہ آپ اپنے اکاونٹ اور انکی درخواست تک رسائی حاصل کرسکیں۔ 

  MySchools.nyc میں الگ ان کریں اپنے بچے کے مڈل اسکول انتخابات کی چھان بین کرنے، اپنا ضلع جاننے )32-1(، یہ جاننے کہ آیا  	

آپکے بچے کا کوئی زون مڈل اسکول ہے، اور پسندیدہ پروگراموں کو محفوظ کرنے کے لیے۔ 

 کسی ورچوئل یا خود موجودگی )In Person( کی تقریبات کے بارے میں جاننے کے لیے اسکولوں کی ویب سائٹس دیکھیں یا ان سے  	

رابطہ کریں۔ 

جنوری – 1مارچ، 2022 

 جب درخواست کا دورانیہ کھلے، مائی اسکولز میں الگ اِن ہوں اور اپنی درخواست میں پروگرامز شامل کریں۔  	

 اگر آپ کسی مخصوص فنون پروگراموں میں درخواست دے رہے ہیں، داخلوں کے ایک جز کے بطور ایک آڈیشن بھی مطلوب ہے—  	

schools.nyc.gov/MSAuditions پر مزید جانیں۔ 
 1 مارچ، 2022 تک مڈل اسکول میں درخواست دیں۔ اپنے بچے کی درخواست میں، 12 پروگراموں کو اپنی حقیقی ترجیح کی ترتیب  	

میں درج کریں، اپنے پہلے انتخاب کو #1 پر درج کریں۔ آپ ذیل کے کسی ایک طریقے سے درخواست دے سکتے ہیں: 

آن الئن MySchools.nyc کے ساتھ – تجویز کردہ!  	

بذات خود  	

پبلک محکمئہ تعلیم / چارٹر اسکول طلبا کے لیے: اپنے بچے کے اسکول مشیر کے ذریعے۔  	

نجی / مذہبی اسکول کے طلبا کے لیے: ایک خاندانی استقبالیہ مرکز کے ذریعے- ذیل میں دیکھیں۔  	

مئی 2022 

 اپنی ہائی اسکول کی پیشکش بشمول منتظرین کی فہرست کی معلومات حاصل کریں  	

 اپنے بچے کو منتظرین کی فہرستوں میں شامل کریں ) اختیاری(: اگر آپکے بچے کو ایک منتظرین کی فہرست سے پیشکشیں ملتی ہے،  	

پروگرام آپ سے براِہ راست رابطہ کریں گے۔ 

MySchools.nyc
داخلوں کے عمل کے تمام عرصے کے دوران، مڈل 

اسکولوں کے بارے میں جاننے کے لیے اس وسیلے 

کو استعمال کریں۔ جب درخواستوں کے دورانیہ 

کا آغاز ہو جائے، پسندیدہ پروگراموں کو محفوظ 

کرنے کے لیے اپنے اکاونٹ میں الگ اِن ہوں، اپنی 

درخواست تشکیل دیں، اور اسے جمع کروائیں۔ 

بعد میں، آپ اپنی پیشکش تک رسائی کرنے اور 

منتظرین کی فہرستوں کو منظم کرنے کے لیے 

اسہی اکاونٹ کو استعمال کریں گے۔ 

schools.nyc.gov/Middle
داخلوں کی تمام تازہ ترین معلومات دیکھیں۔ مڈل 

اسکول کے داخلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیوز 

مالحظہ کریں، بشمول کہ MySchools کیسے 

 استعمال کریں اور طلبا پیشکشیں کیسے حاصل 

کرتے ہیں۔ 

 ہم یہاں آپ کی مدد کرنے کے 
لیے موجود ہیں!

اس عمل کے تمام عرصے کے دوران اپنے بچے کے موجودہ 

اسکول مشیر سے بات کریں۔ 

 schools.nyc.gov/FWC
 آپ ایک خاندانی استقبالیہ مرکز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں 

یا انفرادی معاونت کے لیے ہمیں 2009-935-718 پر کال کریں۔ 

ہم آپ کو آپ کے مڈل اسکول کے انتخابات کی تحقیق کرنے، 

مائی اسکولز اکاونٹ تک رسائی، اور درخواست دینے میں مدد 

دے سکتے ہیں۔ 

T&I 33570 )Urdu(



درخواست دہی کی تجاویز

1. اپنے انتخابات کی تحقیق کریں 

 جب آپ اپنے MySchools.nyc میں الگ اِن ہوں، آپ کی انفرادی ڈائریکٹری وہ تمام )اور صرف( انتخابات دکھائے گی جہاں آپ کا بچہ درخواست دے 

سکتا ہے۔ ان پروگراموں میں اہلیت کے مختلف مطلوبات ہیں۔ 

ضلعی پروگرامز صرف ان طلبا کے لیے کھلے ہو سکتے ہیں جو 
اسی ضلع میں رہتے یا اسکول جاتے ہوں؛ یا ایک بہت ہی خاص 

عالقے یا زون کے طلبا کے لیے۔ آپ کا بچہ اپنے مڈل اسکول ضلع 

کے پروگراموں میں درخواست دے سکتا ہے اور ایسے ضلع میں 

جہاں وہ الیمینٹری اسکول جاتے ہیں، اگر یہ مختلف ہے۔ 

برو پیما پروگرامز ان طلبا کے لیے کھلے ہیں جو اسی برو 
میں رہتے ہیں اور / یا اسی ضلع کے اسکول میں جاتے 

ہیں جس میں یہ اسکول واقع ہے۔ اگر، مثال کے طور پر، 

آپ کا بچہ بروکلن میں رہتا ہے، وہ بروکلن میں برو پیما 

پروگراموں میں درخواست دینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ 

شہر پیما پروگرامز ان 
تمام طلبا کے لیے کھلے 

ہیں جو نیو یارک شہر میں 

رہتے ہیں۔

2. اپنے امکانات کو جانیئے 

تجدید |چھان بین میں تعطل جیسا کہ ہم نے خزاں 2021 میں مڈل اسکول میں داخل ہونے والے طلبا کے لیے کیا تھا، محکمئہ تعلیم ان درخواست دہندگان 
کے لیے چھان بین میں تعطل جاری رکھے گا جو خزاں 2022 میں مڈل اسکول جانے کے لیے درخواست دے رہے ہیں۔ اسکا مطلب ہے کہ کوئی بھی طالب علم مڈل 

اسکول میں انکے تعلیمی ریکارڈ کی بنیاد پر داخل نِہیں کیا جائے گا۔ اسکے بجائے، سابقہ چھان بین کردہ یا مجموعی اسکور پروگراموں کے لیے پیشکشیں اسہی 

طرح کی جائیں گی جیسے کہ پچھلے سال، ان عناصر پر مبنی جو زیادہ تر نیویارک شہر مڈل اسکولوں کے ذریعے استعمال کی جاتی ہیں )ذیل میں درج(۔ چھان 

بین میں تعطل کیا گیا ہے کیونکہ درخواست دہندگان کی تشخیص کرنے کے مساوی پیمانے دوبارہ غیردستیاب ہیں۔ 

داخلوں کے یہ چار عناصر ہر پروگرام میں آپ کے بچے کے امکانات کو بہتر سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ 

آپکے انتخابات 
آپ اپنی درخواست میں 

پروگراموں کے جتنے انتخابات 

درج کریں گے اور آپ ان کو 

جس ترتیب سے درج کریں 

گے اس سے فرق پڑتا ہے! 

 پسندیدہ پروگراموں کو درج کرنے کے بعد، اپنی درخواست میں مزید انتخابات کے بارے میں جاننے اور اضافہ کرنے پر غور  	

 کریں۔ مزید پروگراموں میں درخواست دینے سے آپ کے بچے کے اولین انتخاب سے میچ کے امکانات پر کوئی اثر نہیں 

پڑے گا۔ 

 پروگراموں کو اصلی، صحیح ترجیحی ترتیب میں رکھنے سے بہتر اور کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ اسکولوں کو یہ معلوم  	

نہیں ہوگا آیا وہ آپکا پہال انتخاب تھے یا آخری ۔ آپکو ہمیشہ سب سے پہلے آپ کے پہلے انتخاب کے لیے زیر غور الیا جائے گا؛ 

 اگر آپکو وہاں پیشکش نہ ملے، آپکو آپکے دوسرے انتخاب کے لیے زیر غور الیا جائے گا جیسے کہ یہ آپکا پہال انتخاب تھا، 

اور اسہی طرح۔ 

ہر پروگرام کی نشست 
کی دستیابی 

مختلف پروگراموں میں 

دستیاب نشستوں کی تعداد 

مختلف ہوتی ہے۔ 

 صرف داخلوں کےمقاصد کے لیے، تمام پروگرامز دو زمروں میں طلبا کے لیے نشستیں علحیدہ کرتے ہیں اور داخل کرتے ہیں:  	

عام تعلیم طلبا )GE( اور معذوری کے حامل طلبا )SWD(۔ آپکی درخواست GE یا SWD کی نشاندہی کرے گی۔ 

 ایک پروگرام میں فی نشست درخواست گزاروں کی تعداد ) MySchools میں دیکھائی گئی ہے( یہ بتانے میں مدد  	

دیتی ہے کہ ایک پروگرام پچھلے سال کتنا مطلوب یا مشہور تھا۔ اعلٰی مطلوبہ پروگرامز میں دستیاب نشستوں سے کہیں 

زیادہ درخواست گزار ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایک پیشکش موصول ہونے کا کم امکان۔ آگر آپ اعلٰی مطلوبہ پروگراموں 

 میں درخواست دے رہے ہیں، ان پروگراموں میں بھی درخواست دیں جن میں فی نشست کم درخواست 

گزار ہیں۔ 

ہر پروگرام کے ترجیح 
گروپس 

کچھ پروگرامز داخلے کی 

ترجیحات استعمال کرتے 

ہیں، اسکا مطلب ہے کہ 

وہ درخواست دہندگان کے 

خاص گروپس کو دوسروں 

کے مقابلے میں پہلے داخل 

کرتے ہیں۔ 

 اگر کسی پروگرام میں دستیاب نشستوں سے زائد درخواست گزار ہوں گے، درخواست گزاروں کو ترجیحی گروہ کی ترتیب  	

میں داخل کیا جائے گا: ترجیحی گروہ 1 کے تمام درخواست گزاروں کو ترجیحی گروہ 2 کے درخواست گزاروں سے قبل 

پیشکشیں کی جائیں گی، اور اسہی طرح۔ 

 کچھ مڈل اسکول داخلے میں تنوع کی ترجیح استعمال کرتے ہیں: نشستوں کے کچھ حصوں کے لیے، وہ درخواست گزاروں  	

کے مخصوص گروہوں کو ترجیح دیتے ہیں، جیسے کم آمدنی والے خاندانوں کے طلبا، جو عارضی رہائشگاہوں میں رہتے ہیں، 

یا جو انگریزی زبان کے متعلمین ہیں۔ 

 کسی پروگرام کے ترجیحی گروہوں کو اسکے MySchools صفحے پر تالش کریں۔ یہ دیکھنے کے لیے الگ اِن کریں کہ ہر  	

پروگرام کے لیے آپکا بچہ داخلوں کے کس ترجیحی گروپ میں ہے۔ کچھ ایسے پروگراموں میں درخواست دیں جہاں آپکا بچہ 

ترجیحی گروپ 1 میں ہے: آپ چاہے کسی پروگرام کو پہلے یا آخر میں درج کریں، آپ کا بچہ اس میں جانے کی وہی ترجیح 

برقرار رکھے گا۔ 

ہر پروگرام کے داخلے کے 
طریِقئہ کار 

کچھ پروگرامز مختلف 

طریقوں سے پیشکشیں 

کرتے ہیں۔ تمام پروگراموں 

کے لیے، ہر درخواست گزار کو 

الٹری کی طرز پر، کمپیوٹر 

کے ذریعے ایک بال ترتیب 

عدد تفویض کردیا جاتا ہے۔

مڈل اسکول پروگرامز داخلے کے ذیل طریقوں میں سے کسی ایک کو استعمال کرتے ہیں: 

 کھال جب کسی پروگرام میں نشستوں سے زائد درخواست گزار ہوں، ان بالترتیب اعداد کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے استعمال  	
کیا جاتا ہے )ترجیحی گروہوں کے مابین( کہ کس کو ایک پروگرام میں پہلے پیشکشیں موصول ہونگی، اور کس ترتیب میں۔ 

 زون یا جاری تعلیم والے کچھ پروگراموں کے لیے، طلبا کو پہلے اس مڈل اسکول کے زون میں رہنے کی یا ایک جاری  	
)موجودہ( طالب علم کی بنیاد پر داخل کیا جاتا ہے۔ 

 تجدید | آڈیشن اس سال، فنون پر مبنی پروگراموں کو درخوااست دہندگان کا ورچوئلی آڈیشن لینے کی اجازت ہوگی۔  	
چھان بین میں معطلی سے مطابقت رکھتے ہوئے، کسی تعلیمی معلومات یا امتحانات کو طلبا کو ان پروگراموں میں داخلے 

کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ 


