
صبح 9:00 تا دوپہر 2:00 8 جون، 2009 • 

دی میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ
1000 Fifth Avenue at 82nd Street

کانفرنس کے لیے رجسٹر ہونے کے واسطے، رجسٹریشن فارم کو مکمل کرکے اپنے
والدین ربط دہندہ کو 22 مئی، 2009 تک واپس کردیں

دفتر برائے انگریزی زبان کے متعلمین، دفتر برائے فنون اور خاص پروجیکٹس
دفتر برائے خاندانی شمولیت و حمایت، عوام الناس اور اجتمائی امور کا دفتر 

اور تدریسی قائدین پیش کرتے ہیں 

ایک تدریسی اور تفریح کے موسِم گرما کی منصوبہ بندی کریں!
انگریزی زبان کے متعلمین )ELLs(  اور سابقہ ELLs کے والدین کے لیے ایک تقریب
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دفتر برائے انگریزی زبان کے متعلمین، دفتر برائے فنون اور خاص پروجیکٹس
دفتر برائے خاندانی شمولیت و حمایت، عوام الناس اور اجتمائی امور کا دفتر 

اور تدریسی قائدین پیش کرتے ہیں 

انگریزی زبان کے متعلمین )ELLs( اور سابقہ 
ELLs کے والدین کے لیے ایک تقریب

ایک تدریسی اور 
تفریح کے موسِم گرما 
کی منصوبہ بندی کریں!
دی میٹروپولیٹن میوزیم 

 آف آرٹ
جون، 2009  پیر، 8 

کانفرنس رجسٹریشن فارم
کانفرنس کے لیے رجسٹر کروانے کے واسطے رجسٹریشن فارم کو مکمل کرکے اپنے والدین ربط دہندہ کو 22 مئی، 2009 تک واپس کردیں۔

: )Parent/Guardian Name( سرپرست کا نام  والدین / 

 __________________________________________  :)Last( آخری   _______________________________________________   :)First( پہال

 ______________________  : )Borough( برو   ___________________  :)District( ضلع   ___________________________  :)School( اسکول

)Elementary School )K-6(( الیمنٹری اسکول  q     : )School Type( اسکول کی نوعیت 

 )Middle /Junior High( جونئیر ہائی  q  مڈل / 

 )High School( ہائی اسکول  q 

 )Other( دیگر  q

 _________________ :)Email( ای ۔ میل   ____________________  :)Parent/Guardian Telephone Number( سرپرست کا ٹیلیفون نمبر والدین / 

 ______________________________________________________________________________________  :)Home Address( گھر کا پتہ
)State( ریاست  )City( شہر  )Street( اسٹریٹ  

q   اگر آپ کو کانفرنس میں ترجمانی کی خدمات درکار ہیں تو برائے مہربانی اس خانہ پر نشان لگائیں۔

، وہیل چئیر میں مدد(:
ً
آپکی بہتر خدمت کے لیے، براِہ کرم اگر آپکی کوئی خاص ضروریات ہیں تو درج کریں )مثال

 _________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________ ل تعداد درج کریں: 
ُ
براِہ کرم شرکت کنندگان کی ک

 سفری ہدایات:
مین ہیٹن ایسٹ سائڈ سے: 4, 5,  یا 6 ٹرین لیں 86 اسٹریٹ تک اور تین بالک مغرب میں ففتھ ایونیو کی جانب چلیں۔

مین ہیٹن ویسٹ سائڈ سے: 1 ٹرین لیں 86 اسٹریٹ تک، پھر M86 کراس ٹاؤن بس سنٹرل پارک میں سے ففتھ ایونیو کی جانب لیں۔ یا C ٹرین 
81 اسٹریٹ تک لیں، پھر بس M79 سنٹرل پارک میں سے ففتھ ایونیو کی جانب لیں۔ 
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