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 2020ستمبر   

 
 کے مکرمی اہِل خانہ: 20ضلع 

 
عبوری قائم مقام اجتمائی مہتمم کے اپنا تعارف کروانا  20ہے اور بطور ضلع  Dr. Joseph O’Brienمیرا نام 

میرے لیے انتہائی اعزاز اور باعث امتیاز ہے۔ میں آپ کے ساتھ ضلعی دفتر، ہمارے اسکولوں اور ہمارے 
 خاندانوں کی عمده برادریوں کے مابین شمولیت کو فروغ دینے کے لیے شراکت کا متمنی ہوں۔ 

 
تا ہوں کہ ہم میں سے متعدد گھبراہٹ محسوس کررہے ہیں، ہمارے پرنسپل، نائب پرنسپل، اساتذه اور میں جان 

کو بلینڈڈ شیڈول والے  2020ستمبر،  21کو ریموٹ طلبا کے لیے اور  2020ستمبر،  16اسکول کے عملے نے 
 انتھک محنت کی ہے۔ طلبا کے لیے اسکول کھلنے والے دن کو محفوظ، پُرمعنی اور کامیاب بنانے کے لیے 

 
پ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کام کرنے اور ابالغ کے نئے راستے تعمیر کرنے کا متمنی آمیں آنے والے دنوں میں 

 ہوں، تاکہ ہم اپنے تمام طلبا کی بہبود کے لیے ملکر کام کرسکیں۔
 

کو  2020، ستمبر 30مساوات کمیڻی تشکیل دے رہے ہیں جو  20برائے مہربانی توجہ کریں، ہم ضلع 
بجے مالقات کرے گی، میں آپ کو شامل ہونے کے لیے خوش آمدید کرتا ہوں تاکہ ہم تمام طلبا، بشمول 1دوپہر

 کم نمائندگی کرده آبادیوں والے طلبا کی مدد کرنے کے طریقوں پر نظر ڈال سکیں۔  
 

اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہونے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو براه مہربانی مجھے 
jobrien17@schools.nyc.gov  کے نام اور  )بچوں(پر ای میل کریں بمع اپنے نام، اپنے بچےD20  کا
 اسکول جس میں وه جاتے ہیں۔    

 
سوں ) کے اجالCECمزید، میں آپ کو ہماری نقل وطن والدین مشاورتی کونسل اور اجتمائی تعلیمی کونسل ( 

میں اس سال ہمارے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ ہمارے اسکول گھر اور ہمارے خاندانوں کے مابین 
کے ہنرمند اساتذه، نائب پرنسپل حضرات اور  D20تعلق ایک اہم تعلق ہے اور میں آپ میں سے ہر ایک کو 

 ر زور دیتا ہوں۔پرنسپل حضرات کے ساتھ آج ایک بہتر کل تعمیر کرنے کے لیے شامل ہونے پ
 

 بہت بہت شکریہ اور میں گفتگو جاری رکھنے کا متمنی ہوں۔ا آپ ک 
 

 ای میل کے ذریعے ہمیشہ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ jobrien17@gmail.comمجھ سے 
 

 بہترین تمناؤں کے ساتھ،
 

 
 Joseph O’Brien, Ed.D. 
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