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িপৰ্য় পিরবারবগর্, 

েশখা অবয্াহত রাখা আর ক�নােক সুদুর পৰ্সারী করার জনয্ গৰ্ী�কালীন িরিডং অতয্� গুরুত্বপূণর্! আমরা DOE 
পিরবােরর সকল বয়সীেদর জনয্ এই গৰ্ীে� আেরা অিধক সংখয্ক ই-বুকস্  এবং অিডওবুকস্  িদেত েপের আমরা 
অতয্� আনি�ত, এবং এগুেলা এখন হােত পাওয়া অতয্� সহজ। অনুগৰ্হ কের আেরা তেথয্র জনয্ বািক অংশটুকু 
পড়ুন, এবং েসামবার, 29 জুন েয অিতির� তথয্ পৰ্কািশত হেব তা েদখেত 
schools.nyc.gov/summerreading িভিজট করুন। 

েসারা (Sora)-এর মাধয্েম বই পড়া! 

ই-বুক িরডার েসারা (Sora)-এ 3K-12 েগৰ্েডর জনয্ একািধক ভাষায় িশক্ষাথর্ীরা িনেজরা এবং সহপাঠী িশক্ষাথর্ীরা 
কী পড়েছ তা েদখেত সহায়তা করেত সহসৰ্ পৰ্কার ৈবিচতৰ্ময় িরেসাসর্ লভয্ রেয়েছ। আপনার িডভাইেস একিট 
অয্াপ ডাউেলাড করেত অথবা ওেয়ব বৰ্াউজার িদেয় েসগুেলা েপেত পােরন। আপনােক শুধুমাতৰ্ আপনার িশক্ষাথর্ীর 
DOE ID িদেয় লগ ইন করেত হেব; েকােনা অিতির� সাইন আপ পৰ্েয়াজন েনই। শুরু করেত অনুগৰ্হ কের  
discoversora.com/nyc িভিজট করুন। 

আপনার িশক্ষাথর্ীর DOE লগ ইন েপেত সহায়তা লাগেব? এখােন ি�ক করুন। যিদ আপিন DOE-এর কাছ েথেক 
একিট আইপয্াড েপেয় থােকন, েসটায় 1 জুলাইেয়র মেধয্ আপনাআপিনভােব েসারা অয্াপিট ইন�ল হেয় যােব! 

বাড়িত ইবুক-এর িশেরানাম এবং িনউ ইয়কর্ িসিট লাইেবৰ্ির িসে�ম দ্বারা পৰ্দানকৃত ডয্াটােবস েদখেত আপিন 
galepages.com/nycdoe11 -সাইটিটও িভিজট করেত পােরন। েযেকােনা �ান েথেক ইবুক এবং িনউ ইয়কর্ 
ে�েটর বািহর েথেক ডয্াটােবস েদখেত পাবার জনয্, অনুগৰ্হ কের ইউজারেনম ও পাসওয়ােডর্র জনয্ 
libraries@schools.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করুন। 

অনুগৰ্হ কের লক্ষয্ করুন েয যিদও িকছু িরেসাসর্ শুধুমাতৰ্ ইংেরিজেত পাওয়া যােব, আমরা অবয্াহতভােব বািড়র 
ভাষায় আেরা েবশী িরেসাসর্ লভয্ করেত অবয্াহতভােব কাজ কের যাব। 

 

 

https://www.schools.nyc.gov/summerreading
https://discoversora.com/nyc
https://pwsauth.nycenet.edu/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-student-accounts
https://galepages.com/nycdoe11
mailto:libraries@schools.nyc.gov.


 

T&I 31546 Sora and Public Library Parent Letter (Bangla/Bengali) 

পাবিলক লাইেবৰ্িরর িরেসাসর্সমূেহরও সুেযাগ িনন! 

িনউ ইয়কর্ িসিট পাবিলক লাইেবৰ্ির িসে�ম সকল DOE দ্বারা ইসুয্কৃত আইপয্াড সহ, ই�ারেনট সক্ষম িডভাইেসর 
মাধয্েম িটউটিরং �য্াটফমর্ েবৰ্ইনিফউজ (Brainfuse) দ্বারা িডিজটাল িরেসাসর্ ও িবনামূেলয্ বয্বহােরর সুেযাগ পৰ্দান 
করেছ।  

• বৰ্ুকিলন পাবিলক লাইেবৰ্ির। বৰ্ুকিলন পাবিলক লাইেবৰ্িরর ইকাডর্ পাবার জনয্, Bklynlibrary.org 
সাইেট একিট ফমর্ পূরণ করুন। 

• বৰ্ং�, ময্ানহাটান, এবং �য্ােটন আইলয্া�-এ পিরেষবা পৰ্দানকারী িনউ ইয়কর্ পাবিলক লাইেবৰ্ির। িনউ 
ইয়কর্ পাবিলক লাইেবৰ্িরর একিট িডিজটাল কাডর্ িবনামূেলয্ েপেত পােরন িসমি�ই (SimplyE) অয্াপ-এর 
মাধয্েম, অনুগৰ্হ কের NYPL.org িভিজট করুন।  

• কুই� পাবিলক লাইেবৰ্ির। কুই� পাবিলক লাইেবৰ্িরর ইকাডর্ পাবার জনয্, QueensLibrary.org সাইেট 
একিট ফমর্ পূরণ করুন। 

আশা করিছ পৰ্চুর পড়ার মাধয্েম এই গৰ্ী� উপেভাগ করেবন! 
 
আ�িরক শুেভ�াে� 
 

 
িল�া েচন (Linda Chen) 
িচফ অয্াকােডিমক অিফসার 

 

https://disc.bklynlibrary.org/ecard/
https://www.nypl.org/
https://www.queenslibrary.org/get-a-card/eUser

