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عزیزی والدین،
ث خوشی ہے۔ میں والدین اور خاندانوں کے ساتھ
آپ کے اسکولوں کے چانسلر کے بطور خدمات انجام دینا میرے لیے باع ِ
ملنے کا اور اپنے بچوں اور اسکولوں کے لیے آپکی توقعات سننے کا مشتاق ہوں۔
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میں اپنی زندگی اور کرئیر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے  Tucson, Arizonaمیں پرورش پائی  ،ایک دھات
شیٹ کا کام کرنے والے اور ہئیر ڈریسر کا بیٹا۔ میرے جدی والدین میکسیکو کے نقل وطن تھے اور میں نے کنڈرگارٹن تک
انگریزی نہیں سیکھی تھی۔ حاالنکہ میرے والدین کبھی کالج نہیں گئے ،وہ جانتے تھے کہ میرے جڑواں بھائی اور میرے
لیے پیش رفت کی راہوں میں تعلیم شامل ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ کی خواہش رکھتے تھے— ایک کالج کی ڈگری
اور پُرم قصد کام۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی مواقع چاہتے ہیں۔
میں نے اپنی پوری زندگی عوامی تعلیم کے لیے وقف کی ہے کیونکہ یہ بہترین تحفہ ہے جو مجھے مال ہے۔ میں نے تقریباً
 30سال قبل تعلیم دینے کا آغاز اسہی پبلک ہائی اسکول سے کیا تھا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ میں نے بطور
دولسانی معاشرتی علوم اور موسیقی کے استاد کے آغاز کیا تھا ،اور اسکے بعد  Tucsonمیں ہائی اسکول پرنسپل بنا تھا۔
اسکے بعد میں  Las Vegasمیں عالقائی مہتم بنا ،اور  San Franciscoمیں مہتم اور حال ہی میں  Houstonمیں۔
بطور چانسلر کے ،میں ہمارے طلبا ،معلمین ،اسکولوں اور خاندانوں کے ذریعے پہلے سے کیے جانے والے مستحکم کام
کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں خاص طور پر میئر کے سب کے لیے مساوات اور عمدگی ( )E&Eالئحہ عمل پر توجہ کا
حامل ہوں۔  E&Eوہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم ہر چار سالہ بچے کو ایک مفتُ ،کل دنٰ ،
اعلی معیار کی پری کنڈرگارٹن
فار آل نشست فراہم کررہے ہیں ،اور  3-Kفار آل کو توسیع دے رہے ہیں تاکہ یہ نشو و نما کی اس سطح پر ہر بچے تک
پہنچ سکے۔ ہمارے عالمی خواندگی آغازکار کے ذریعے ،ہم تمام طلبا کو اپنی گریڈ سطح پر مطالعہ کرنے کے قابل بنا رہے
ہیں۔ ہمارے طلبا کے ابتدائی سالوں سے باال تر ،ہم کالج ایکسس فار آل اور  APفار آل کے ذریعے یقینی بنارہے ہیں کہ
ہمارے تمام سند یافتگان کالج اور طرز معاش کے لیے مستعد ہیں۔ آپ اس اہم کام میں شراکت دار ہیں ،اور ہم ملکر یہ یقینی
بنانا جاری رکھیں گے کہ آپ کے بچے اسکول میں ہیں اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے پابن ِد عہد ہیں۔
میرا یہ بھی یقین ہے کہ اسکول صرف ایسی جگہوں سے زیادہ ہیں جہاں طلبا تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں۔ یہ ہماری
برادریوں کے قلب ہیں— اور طلبا اور انکے خاندان وں کے لیے مواقع ،اعانت اور بہبود کے لیے ایک وسیلہ ہیں۔ عمدہ تعلیم
اگلی نسل کو بااختیار بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔
میں آپ کے ساتھ اس سفر پر چلنے میں پُر جوش ہوں ،اور آنے والے مہینوں میں آپ میں سے متعدد سے ملنے کا متمنی
ہوں۔ آپ کے بچے نیویارک شہر کے مستقبل کے ڈاکٹرز ،ٹیک قائدین ،اساتذہ اور میئر ہیں۔ میں ان میں سے ہر ایک کی مدد
کرنے ،حمایت کرنے اور حفاظت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔
مخلص،

Richard A. Carranza
چانسلر
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