
The New York State Technical and Educational

Assistance Center for Homeless Students

(بے گھر طلباء کے لیے نیویارک ریاست کا تکنیکی اور

تعلیمی امدادی مرکز)

وں کے ر لوک�  ر﮶س﮴�ہ داروں، دوس﮴�وں، ﮵�ا د﮵�ک�
سا�﮴ھ ک﮵�و�﮲کہ آپ �﮲ے ا﮹�﮲�ى رہا�ٔش کھو دی

ى کى و﮳حہ سے؟ ہے ﮵�ا مالى �﮲﮴�ک�
ہ م﮵�ں؟ کسى ﮶س﮵�لؕ�ر ﮵�ع﮲�ى ﮹�﮲�اہ ��

کسى مو�ؕل ﮵�ا ہو�ؕل م﮵�ں ک﮵�وں کہ آپ کے
﮲�﮳حا�ٔش �﮲ہ﮵�ں ہے؟ ﮹�اس کہ﮵�ں ﮳حا�﮲ے کى ک�

﮲ع﮵�رموزوں رہا�ٔش م﮵�ں؟

ک﮵�ا آپ رہ رہے/ ہى ہ﮵�ں...
ک﮵�ا آپ کسى

 عار﮲صى ﮹�﮴�ہ ﮹�ر

رہ﮴�ے/ رہ﮴�ى ہ﮵�ں؟

﮲
 اسى اسکول م﮵�ں رہ﮲�ے، ﮳�﮶سمول ﮹�ری-کے اور م﮲�ت �ؕرا�﮲س﮹�ور�﮵ؕ�﮶سں

 ر﮵��رڈز کے ﮳�﮲ع﮵�ر (اسکولى ر﮵��رڈز، ط﮳�ى ر﮵��رڈز، �﮵ؕ�کہ �ری کے ر﮵��رڈز، رہا�﮶ٔسى

ر طالب  اسکول م﮵�ں ﮲�ورا ﮲حصوصى �﮴عل﮵�مى ﮲حدمات حاصل کر�﮲ے � اک�

﮲
رم﮵�وں م﮵�ں ﮶سر﮵�ک ہو�﮲ے �، ﮳حں  مکمل طور ﮹�ر اسکول کى کسى ﮳�ھى سرک�

 معاو�﮴﮲�ى ﮲حدمات اور �ؕا�ؕٔ�ل I کے �﮴وسط سے اسکول کے س﮹�ال�﮵ٔ�﮲ر ﮳ح﮵�سى ﮹ح﮵�﮲روں م﮵�ں مدد حاصل کر�﮲ے �؛
 کو�ٔى در﮲حواست ﮳�ھرے ﮳�﮲ع﮵�ر اسکول م﮵�ں م﮲�ت کھا�﮲ا حاصل کر�﮲ے �؛

    (Early Intervention)  راموں، اور ا﮳�﮴�دا�ٔى مدا﮲حلت ر ﮹�ری اسکول ﮹�روک�  ﮹�رے-کے، ہ﮵�ڈ اسؕ�ارٹ  (Head Start)  د﮵�ک�

 �لح� کے ل﮵�ے �﮵﮴�اری کر�﮲ے اور در﮲حواست د﮵�﮲�ے م﮵�ں مدد حاصل کر�﮲ے �۔

       حاصل کر�﮲ے � ﮲حواہ ﮵�ہ ڈسؕ�رکٹ کى حدود سے ﮳�اہر ہو؛

        �﮳﮶�وت) اسکول م﮵�ں ﮲�وری طور ﮹�ر دا﮲حلہ ل﮵�﮲�ے �؛

رام         علم ﮲�ى الحال ا�﮲﮲�رادی �﮴عل﮵�مى ﮹�روک�
        (Individualized Education Program, IEP)  � حامل ہے؛

رم﮵�اں ﮶سامل ہ﮵�ں؛        م﮵�ں اسکول سے ﮹�ہلے اور ﮳�عد کى سرک�

       حاصل کر�﮲ے �؛ اور

 
۔

آپ کو 

اہم اسکولى ح﮴�وق

حاصل ہ﮵�ں! 

ا﮹�﮲�ے م﮵�ک ک﮵�﮲�ى-و﮵�﮲�ؕ�و ل﮵�ٔ�﮲رن سے مدد طلب کر﮵�ں!

﮴�و ا﮵�سى صورت م﮵�ں م﮵�ک ک﮵�﮲�ى-و﮵�﮲�ؕ�و ا﮵�کٹ
 (McKinney-Vento Act)  کے ﮴�حت آپ کو ﮴�ح﮲�ظ

﮲�راہم ک﮵�ا ﮳حاسک﮴�ا ہے۔

عار﮲صى رہأ�ش م﮵�ں م﮴�﮵�م ﮳�﮹حے اور ﮲�و﮳حوا﮲�وں کو درج ذ﮵�ل ح﮴�وق حاصل ہ﮵�ں:

ر ﮲حالى ہو �﮴و، ل﮵�ٔ�﮲رن کى معلومات کے ل﮵�ے 388-2014- ااک�
 سے را﮳�طہ کر﮵�ں ﮵�ا  NYS-TEACHS  800 ﮹�ر

www.nysteachs.com/liaisons  مالحظہ کر﮵�ں

  ک﮵�ا آپ کى رہأ�ش ﮲ع﮵�ر﮵�﮴�﮵�﮲�ى ہے؟

ک﮵�ا آپ ﮳حا﮲�﮴�ے/ ﮳حا﮲�﮴�ى ہ﮵�ں؟
  

 م﮵�ک ک﮵�﮲�ى-و﮵�﮲�ؕ�و ل﮵�ٔ�﮲رن

ععار﮲صى رہأ�ش م﮵�ں م﮴�﮵�م طل﮳�ہ کى مدد کے
ل﮵�ے ہر اسکولى ڈسؕ�رکٹ کے ﮹�اس م﮵�ک

ک﮵�﮲�ى-و﮵�﮲�ؕ�و ل﮵�ٔ�﮲رن ہو﮲�ا الزمى ہے۔
 

 مدد کے ل﮵�ے:
ھر کے ل﮵�ے �﮴عل﮵�م کے  ﮳�ے ک�

New) واسطے �﮵﮲�و﮵�ارک ر﮵�است کى را﮳�طہ �ر
York State Coordinator for Homeless

Education
(Melanie Faby) م﮵�ل﮲�ى ﮲�﮵�﮳�ى

melanie.faby@nysed.gov :ا ای م﮵�ل 
:و﮵�ب

 www.p12.nysed.gov/  
       accountability/homeless

م﮲ر﮵�د معلومات کے ل﮵�ے، NYS-TEACHS 800-388-2014 کو �ل کر﮵�ں

www.nysteachs.org

Urdu


