
20____،__________________ 
 تاریخ                     

 
حوالہ:                                                                                                                                                              بنام: 

                                                                                           بچہ کا نا                          م
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                نیو یارک شہر شناختی نمبر 
                                                                                                                                                                         

                                                                                                   پیدائشختاری 
 

 
  گھر میں بولی جانے والی مادری زبان  :                                                                                                

 

 جو اس سے متعلق ہو:
 

میں ایک ایسے بچہ کے والدین میں سے ہوں جو اس وقت آپکے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور خصوصی تعلیمی سہولیات حاصل کر رہا 
 بچہ کی تعلیم کو پوری طرح سمجھ سکوں اور اس ہے۔ میں ترجمہ اور وضاحت کی سہولیات کی گزارش کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے

کے اسکولوں کو مجھے ترجمہ  سکوں۔ مجھے یہ سہولیات تواتر کے ساتھ نہیں ملیں۔ قانون کے مطابق نیو  یارک شہرمیں شرکت کر 
ے بات چیت کر سلسلے میں آپ کے ساتھ بہتر طریقہ ساپنے بچہ کی تعلیم کے   کرنی چاہیئے تاکہ میں ولت مہیاہ وضاحت کی ساور

۔             سکوں  
 کا ترجمہ فراہم کریں، اور اب کے بعد تمام دستاویزات اور نوٹس بھی  حفاظتی تدابیرمجھےمیری گزارش ہے کہ آپ  کے نوٹس

 فوری طور ۔ میری خاص درخواست ہے کہ آپ) کے حتمی نوٹس اور جانچ کی اجازت کے نوٹسسفارشاتبشمول مالقات کے نوٹس، (
  تازہ ترین پر بچہ کی

 
(IEP)                                 □   3. رپورٹ کارڈ  □      1.   انفرادی تعلیمی پروگرام

 □      2. خصوصی تعلیمی جانچ کی رپورٹیں                           □   4. طالبعلم کی کارکردگی کی رپورٹ    
  ۔کے بھیج دیںکا ترجمہ کر

 

  مہربانی دوسری طرف دیکھئے۔اہِری زبان میں منتخب دستاویزات کے لئے برماد
 

میری یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اگلی تمام مالقاتوں میں مجھےوضاحت کی سہولیات مہیا کریں۔  
 

مخلص،  
 

                                                                           
والدہ کا نام               والد یا   

 
                                                                           

                      پتہ
 

                                                                           
                شہر، ریاست، زپ کوڈ

 
 

ربانی اس دستاویز کی ایک نقل اپنے پاس ریکارڈ کے لئے رکھیں۔ اگر اس گزارش کے نتیجہ میں برائے مہ:  والدین کے لئے نوٹ**  
(Office of Family Engagement and  خاندانی مصروفیت اور وکالت کے دفترآپ کو ترجمہ شدہ دستاویزات نہ ملیں تو  

0138-374-212    پر فیکس کر دیں۔  (Advocacy  کو 2323-374-212   پر فون کریں یا دستاویز کی ایک کاپی 
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__________________, 20____ 
                     Date 

 
 
TO: _________________________________ RE: _____________________________ 
                Name of Child 
 _________________________________        ______________________________ 
               NYC ID # 
 _________________________________        ______________________________ 
                          Date of Birth  
 
 
Primary Language Spoken at Home:  ________________________________ 
 
 
To Whom It May Concern: 
 
I am the parent of a child receiving special education services who currently attends your school.  
I write to request translation and interpretation services so that I can fully understand and 
participate in my child’s education. I have not consistently received such services.  The law 
requires that New York City schools provide me with translation and interpretation services to 
allow me to communicate effectively with you about my child’s education.  
 
I request that you provide me with a translation of the procedural safeguards notice, as well as all 
documents and notices (including meeting notices, final notices of recommendation, and notices 
of consent for evaluation) from this point forward.  I specifically request that you immediately 
provide me with a translation of my child’s most recent: 
 

□ 1. Individualized Education Program (IEP)  □ 3. Report card 
□ 2. Special education evaluation reports  □ 4. Student progress reports 

 
Please see reverse side for documents selected in the primary language. 
 
I also request that you provide me with interpretation services at all future meetings. 
 
 
Sincerely, 
 
____________________________________ 

Parent’s Name 
 

____________________________________ 
  Address  
 

____________________________________ 
City, State, Zip 

 

 
**Note to Parent: Please keep a copy of this letter for your records.  If you do not receive 
translated documents as a result of this request, please call the Office for Family Engagement 
and Advocacy at 212-374-2323 or fax a copy of this letter to them at 212-374-0138. 
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