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14فروری2017 ،
عزیزی والدین،
ہم آپ کے ساتھ نیو یارک شہر پبلک اسکول کے بارے میں آج ایک خوش خبری بانٹنے کے لیے تحریر کر رہے ہیں۔
گذشتہ ہفتے ہم نے یہ اعالن کیا تھا کہ ہائی اسکول کی سندیافتگی کی شرح اعلی ترین سطح پر ہے اور اسکول ترک کرنے
کی شرح کم ترین سطح پر ہے۔ ہر ایک برو میں ،سندیافتگی کی سطح میں اضافہ ہوا ہے اور اسکول ترک کرنے کی شرح
میں کمی ہوئی ہے۔
یہ ایک زبردست حصولیابی ہے ،اور ہمیں ہمارے طلبا اور اساتذہ اور اسکولی عملے کی انتھک محنت کی خوشی منانی
چاہیئے۔ ہمیں علم ہے کہ یہ آپ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا ،ہمارے پبلک اسکول کے والدین ،اور ہم ایسے عمدہ نوجوان افراد
کی پرورش کرنے میں آپ کی قربانیوں کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے نیو یارک شہر کا مستقبل
روشن دکھائی دے رہا ہے۔
جبکہ ہم اپنے طلبا کی حصولیابی کا تہوار منا رہے ہیں ،ہم جانتے ہیں ابھی بہت کام رہتا ہے۔ ہم اپنی مساوات اور عمدگی
تمام اصالح کے ذریعے ہر ایک مضافاتی عالقے میں ہر ایک اسکول کو بہتر بنانے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ انتھک
محنت کر رہے ہیں۔
ہم پر ایک الیمنٹری اسکول میں مطالعے کے کوچ سے لے کر ہر ایک برو کے ہر ایک ہائی اسکول میں کمپیوٹر سائنس کی
اے پی کالسوں کی فراہمی کے لیے ہر ایک چار سالہ بچے کے لیے ہمارے اسکولی نظام کے پری کنڈر گارٹن میں بے
نظیر سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔  2026تک ،ہمارے  80فیصد طلبا وقت پر سندیافتہ ہوں گے ،ایک تہائی کالج کے لیے تیار
ہوں گے ،اور گریڈ  2کے اختتام پر ہمارے تمام طلبا گریڈ کی سطح پر مطالعہ کریں گے۔
ہم پیش رفت کرنا جاری رکھیں گے ،ہم پبلک اسکولوں کی کامیابی کے لیے پر عظم ہیں۔ ہمیں اپنے پبلک اسکولوں پر ہمیشہ
اعتماد ہے۔ ہم نیو یارک شہر کے طلبا ،ہمارے خاندانوں اور ہمارے اساتذہ پر یقین رکھتے ہیں۔
اپنے بچوں اور ہمارے شہر کے لیے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سب کے لیے آپ کا شکریہ ،اور ہم نیو یارک شہر کی
تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتطر ہیں۔
اس عمدہ حصولیابی کے لیے مبارک باد!
مخلص،
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