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26 জুন, 2020 
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,  
  
এই অভূতপূবগ প্রিক্ষা বছি যখন সমাপ্রিি প্রিকে, তখন আপ্রম আপনাকে ও আপনাি সন্তানকে সু্কল ভবনগুকলা বন্ধ েিাি সুপাপ্রিকিি বাস্তবায়ন 
ও িূি থেকে প্রিক্ষাি সাকে মাপ্রনকয় চলায় আপনাকিি ধৈযগ, পপ্রিশ্রম ও অৈযবসাকয়ি জনয ৈনযবাি জানাকত চাই। এই পপ্রিপ্রিপ্রতপ্রি আপনাকিি 
জনয থয সমসযা ধতপ্রি েকিকছ এবং আমাকিি প্রিক্ষােগীকিি জনয থয নতুন নতুন জপ্রিলতা প্রনকয় একসকছ—প্রবকিষ েকি তাকিি থক্ষকে, যাকিি 
িকয়কছ ইপ্রিপ্রভজুয়ালাইজড এডুকেিন থিাগ্রাম (IEP), আপ্রম থসিা উপলপ্রি েিকত পাপ্রি। আপনাি সন্তানকে সহায়তা প্রিকত এবং এবং এই 
সমসযাসঙু্কল সমকয়ি সাকে খাপ খাইকয় প্রনকত আপনািা আমাকিি সাকে অংিীিাি প্রহকসকব যা েকিকছন, তাি সব প্রেছুি জনয আমিা 
আপনাকিি িপ্রত অতযন্ত েৃতজ্ঞ।  
  
আমিা যখন ভাচুগয়াল প্রিক্ষাপ্রনিগকিনা ও থিপ্রলকেিাপ্রপ থিাগ্রাকম প্রনকয়াপ্রজত আপ্রছ, আপনািাও তখন নিনাি থিপ্রক্ষকত সপ্র য় হকয় উকেকছন ও 
আপনাি সন্তাকনি সবকচকয় মূলযবান সহায়তাি উৎস প্রহকসকব োজ েিকছন। আপনাি সন্তাকনি চাপ্রহিা সবকচকয় ভালভাকব পূিকেি জনয 
থযসব সুকযার্-সুপ্রবৈা িকয়কছ, থসগুকলা থেকে থবকছ থনওয়াকত আমাকিি সহায়তািাকনি জনয আমিা আমাকিি সহকযার্ীতাি পেযাো জুকে 
িেৃত পপ্রিবতগন আনয়নোিী প্রসদ্ধান্ত গ্রহকেি লকক্ষয আপনাি সাকে থয িপ্রিিালী সম্পকেগি বন্ধন ধতপ্রি েকিপ্রছ, আমিা তাি উপি খুব 
থবপ্রি প্রনভগি েিকবা।  
  
সামাি-এি (গ্রীকেি) পিাপগনোকল সহায়তাি জনয বষগসমাপনী আলাপ-আকলাচনাি জনয আপনাি সন্তাকনি প্রিক্ষে আপনাি সাকে হয়কতা 
থযার্াকযার্ েকিকছন। আপনাি যপ্রি বােপ্রত তকেযি িকয়াজন হয়, অনুগ্রহ েকি আপনাি সন্তাকনি প্রিপ্রিপযাকলি সাকে সিাসপ্রি থযার্াকযার্ 
েরুন। আপনাকে সন্তাকনি IEP-এি লকক্ষয অপ্রজগত অগ্রর্প্রত সম্পকেগ িশ্ন েিাি, এবং িূি থেকে প্রিক্ষাোকল আপনাি সন্তাকনি থোন্ 
প্রিেপ্রিকত োজ েিা হকয়কছ বা হয়প্রন, তা প্রনকয় সুপাপ্রিি ও মতামত িিাকনি এবং সামাি-এ পিাপগকন সহায়তাি জনয তেযলাকভি অনুকিাৈ 
জানাকত আমিা আপনাকে পিামিগ প্রিপ্রি। এছাোও বােপ্রত িাপ্রতষ্ঠাপ্রনে সহায়তাি জনয সামাি সু্কল সম্পকেগ থয থোকনা সুপাপ্রিি িিাকনি 
জনয আমিা আপনাকে আপনাি সন্তাকনি প্রিক্ষে ও সু্কল িিাসেকিি সাকে েো বিাি পিামিগ প্রিপ্রি।  
  
প্রবর্ত প্রতন মাস যাবত আমিা পপ্রিবাি সংপ্রিষ্টতা ও ক্ষমতায়ন প্রবষয়প্রি থয েী হকত পাকি, থস বযাপাকি আমাকিি িৃপ্রষ্টকে সম্প্রসাপ্রিত 
েকিপ্রছ। প্রবপ্রভন্ন েমগিালা ও থ ািাকম আমিা আপনাকিি থছকলকমকয়ি প্রিক্ষা িপ্র য়া সম্পকেগ আপনাি মকতা প্রপতামাতা ও পপ্রিবাকিি 
মতামত, উত্থাপ্রপত িশ্ন, উকের্ এবং সুপাপ্রিি শুকনপ্রছ। আমিা আপনাকিি অকনকেি োছ থেকে শুকনপ্রছ থয, িপ্রতবপ্রন্ধতাযুি থছকলকমকয়কিি 
পপ্রিবাকিি জনয অনলাইন প্রিক্ষামূলে েমগিালা 'প্রবয়ি অযােকসস', সাকে সাকে পপ্রিবাকিি জনয থিওয়া অপ্র কসি সময় মূলযবান তেয 
জুপ্রর্কয়কছ যা সাকে সাকে বযবহাি েিা থযকত পাকি। আমিা তেয-উপেিে, েমগিালা এবং পপ্রিবাকিি জনয অপ্রৈকবিসমূহ অবযাহত িাখকবা 
যাকত আপনাকে থসকেম্বকি ও পিবপ্রতগ সমকয়ি জনয িস্তুপ্রতত হকত আপনাকে সহায়তা থিওয়া যায়।    
  
আমিা যখন  ল-এি (কহমকন্তি) প্রিকে িৃপ্রষ্টপাত েিপ্রছ ও সম্ভাবয সবকচকয় প্রনিাপিভাকব সু্কল ভবনগুকলা পূনিায় খুকল থিয়াি বযাপাকি 
গুরুত্বপূেগ প্রসদ্ধান্ত গ্রহে েিপ্রছ, আমিা তখন থোন্ প্রবষয়প্রি আপনাি ও আপনাি সন্তাকনি জনয সবকচকয় ভাকলা োজ েিকব, থস বযাপাকি 
আমিা আপনাকিি থিয়া মতামকতি উপি অবযাহতভাকব প্রনভগি েিকবা। আপপ্রন যপ্রি ইকতামকৈয না েকি োকেন, তাহকল অনুকিাৈ েিপ্রছ, 
অনুগ্রহ েকি িপ্র য়াপ্রিকে সপ্রেে পকে পপ্রিচালনায় আমাকিি সহায়তা প্রিকত আমাকিি প্রিিানগ িু সু্কল সাকভগ (সু্ককল পুনিায় প্র কি আসা 
সং ান্ত জপ্রিপ) 30 জুকনি মকৈয schools.nyc.gov/returntoschool2020 ওকয়বপকজ পূিে েরুন।   
  
আমাকিি সেল IEP-যুি প্রিক্ষােগীকে পপ্রিকষবা এবং তাকিি জনয অতযন্ত উন্নত প্রিক্ষাি সুকযার্ িাকনি জনয আমিা DOE-এি পক্ষ থেকে 
িৃঢ়তাি সাকে িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ।   
  
সন্তাকনি প্রিক্ষায় আপনাকিি সহায়তাি জনয েৃতজ্ঞ এবং আপনাি সামাি উপকভার্য হকব বকল িতযািা েিপ্রছ।   
প্রবনীত,  

       
প্রিচাডগ এ. োিানজা (Richard A. Carranza)       
চযাকিলি        
প্রনউ ইয়েগ প্রসপ্রি প্রডপািগকমন্ট অভ এডুকেিন
 


