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26 জুন, 2020  
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,  
  
এই অভাপ্রবতপূবগ প্রিক্ষা বছি যখন সমাপ্রিি প্রিকে, তখন আপ্রম আপনাকে ও আপনাি সন্তানকে সু্কল ভবনগুকলা বন্ধ েিাি ও 
িূি থেকে প্রিক্ষাি সাকে মাপ্রনকয় চলায় আপনাকিি ধৈযগ, পপ্রিশ্রম ও অৈযবসাকয়ি জনয ৈনযবাি জানাকত চাই। থেউ েখনও এ 
ৈিকনি প্রবঘ্ন সৃপ্রিোিী ও ক্ষপ্রতেি মহামািীি েল্পনাই েিকত পাকিপ্রন। এপ্রি আপনাকিি জনয থয সমসযা ধতপ্রি েকিকছ এবং 
আমাকিি প্রিক্ষােগীকিি জনয থয নতুন নতুন জপ্রিলতা প্রনকয় একসকছ—প্রবকিষ েকি তাকিি থক্ষকে, যািা ইংকিপ্রজকত তাকিি িক্ষতা 
র্কে তুলকছ, আপ্রম থসিা উপলপ্রি েিপ্রছ।  
  
আপ্রম প্রেন্ডাির্াকিগন শুরু েকিপ্রছলাম ইংকিপ্রজকত এেপ্রি িব্দ না জানা অবস্থা থেকে, সুতিাং আপ্রম বযপ্রির্তভাকব জাপ্রন আপপ্রন 
ও আপনাি সন্তানকে এমন প্রে স্বাভাপ্রবে পপ্রিপ্রস্থপ্রতকতও থেমন সমসযা থমাোপ্রবলা েিকত হয়। এজনযই আমিা DOE-এি সবাই 
আপনাকিি বাপ্রেি ভাষা, বাপ্রেি সংসৃ্কপ্রত, এবং ঐপ্রতহয—থযসব প্রবষয় আপনাকে ও আপনাি সন্তানকে এেপ্রি স্বতন্ত্র পপ্রিপ্রচপ্রত 
থিয়, তাি সবপ্রেছুকে আমিা মূলযায়ন েপ্রি। আমিা আপনাি সন্তাকনি প্রিক্ষার্ত অপ্রভজ্ঞতাকে প্রনিাপি, আন্তপ্রিে, ও সহায়ে 
প্রহকসকব পপ্রিণত েিাি জনয প্রনকবপ্রিত। আমাকিি সু্কল ভবনগুকলাকত এবং যখন আমিা িূি থেকে প্রিক্ষািান েপ্রি, তখনও থসপ্রি 
সতয।  
  
সামাি (গ্রীষ্ম) জুকে এবং ফল (কহমন্ত) অপ্রভমুকখ অগ্রসি হওয়াি সময় আমিা আমাকিি প্রিক্ষােগীকিি থসসব জ্ঞান ও উপেিকণি 
থজার্ান প্রিকত িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ, আপনাি সন্তাকনি থগ্রড পযগাকয়ি পাঠ্য প্রবষয় আয়ত্ত েিা প্রনপ্রিত েিকত ভাষার্ত সহায়তালাকভ যা 
িকয়াজন। সামাি জুকে সন্তাকনি ভাষার্ত উন্নপ্রতি জনয থোন্ থিাগ্রাম, তেয-উপেিণ এবং থেৌিল আপপ্রন বযবহাি েিকত 
পাকিন, থসিা জানাি জনয আপপ্রন যপ্রি ইকতামকৈয আপনাি প্রিক্ষকেি সাকে থযার্াকযার্ না েকি োকেন, তাহকল তা েিাি জনয 
আপ্রম আপনাকে উৎসাপ্রহত েিপ্রছ। সামাি (গ্রীষ্ম) জুকে আপনাি সন্তাকনি প্রিক্ষা িপ্রিয়ায় সহায়তািান আমাকিি সেকলি জনয 
এেপ্রি অগ্রপ্রবকবচয প্রবষয়।  
  
এেই সমকয়, অনুগ্রহ েকি এি পািাপাপ্রি আপনাি সন্তাকনি সাকে বাপ্রেি ভাষায় োজ েরুন! আপপ্রন থয ভাষা বযবহাি েকিন, 
থস ভাষায় প্রিপ্রডং, িাইপ্রিং (পাঠ্ েিা, প্রলখা) এবং িশ্ন েিা প্রিখাকল থসিা তাকে উভয় ভাষায় িাপ্রতষ্ঠাপ্রনে সাফকলযি প্রিকে 
এপ্রর্কয় থিকব।   
  
আমিা ফল-এি (কহমকন্তি) প্রিকে তাপ্রেকয় আপ্রছ এবং সম্ভাবয সবকচকয় প্রনিাপত্তাি সাকে সু্কল ভবনগুকলা পুনিায় থখালাি বযাপাকি 
গুরুত্বপূণগ প্রসদ্ধান্ত প্রনপ্রি। আপপ্রন যপ্রি ইকতামকৈয না েকি োকেন, তাহকল অনুকিাৈ েিপ্রছ, অনুগ্রহ েকি িপ্রিয়াপ্রিকে সপ্রঠ্ে 
পকে পপ্রিচালনায় আমাকিি সহায়তা প্রিকত আমাকিি প্রিিানগ িু সু্কল সাকভগ (সু্ককল পুনিায় প্রফকি আসা সংিান্ত জপ্রিপ) 30 জুকনি 
মকৈয schools.nyc.gov/returntoschool2020 ওকয়বপকজ পূিণ েরুন।   
  
সন্তাকনি প্রিক্ষায় আপনাকিি সহায়তাি জনয েৃতজ্ঞ এবং আপনাি সামাি উপকভার্য হকব বকল িতযািা েিপ্রছ।    
প্রবনীত,  

       
প্রিচাডগ এ. োিানজা (Richard A. Carranza)       
চযাকেলি        
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