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রিয় পরিবািবর্গ, 

িরি রিন, রিরিি িবগত্র রিক্ষক, রিক্ষার্গী, এবং পরিবারিিা আমারিি সু্কলগুরলা ফেন আন্তরিক, িবগজনীন পরিরবি এবং ফেরকান িকাি 
ববষময এবং অিরিষু্ণিা মুক্ত িা রনরিি কিরি কর াি পরিশ্রম করি োরে। রনউ ইয়কগ রিরি পাবরলক সু্কলগুরলারি এরি-রিরমরিজম 
(ইহুরি ধমগাবলম্বীরিি িরি রবরেষ), বর্গবাি, অর্বা ঘৃর্াি ফকানও স্থান ফনই। 
 

এই অঙ্গীকাি বাস্তরব পরির্ি িয় আমারিি ক্লািরুম, িলওরয়, এবং সু্কল িাঙ্গর্গুরলারি ফেখারন রিক্ষার্গী, স্টাে, এবং পরিবািরিি 
িমর্গরন আমিা িকরল িরিরয়ভারব কাজ করি। এিা আমারিি িকরলি উপি রনভগি করি—এবং পালন কিাি মি িকরলি একরি 
ভূরমকা িরয়রে।  
 

এই িয়ারিি অংি রিরিরব, রনউ ইয়কগ রিরি রিপািগরমি অভ এিুরকিন (DOE) অবযািিভারব সু্কল ও পরিবািরিি রিরিািগ িিান 
করি োরে ো আমারিি রিরিি ববরিত্রময় করমউরনরিগুরলা িম্পরকগ িরিিনিা এবং উপলরি লালন করি, এবং ঘৃর্াি ধ্বংিাত্বক িরক্ত 
িিিগন করি। আমারিি অঙ্গীকারিি িম্মান জানারি এবং এই গুরুত্বপূর্গ কাজ অবযািি িাখরি, আমিা আনরেি িারর্ জানারে ফে, 
রমউরজয়াম অভ রজউইি ফিরিরিজ – ো িরলাকারস্টি একরি জীবন্ত সৃ্মরিরিৌধ -এি িারর্ DOE অংিীিািত্ব িম্প্রিারিি করিরে।  

আজ ফর্রক শুরু করি 30 অর্াস্ট, 2020 পেগন্ত, িকল রনউ ইয়কগ রিরি পাবরলক সু্কল রিক্ষার্গীিা এই জািুঘরি পরিবারিি িরবগাচ্চ 
রিনজন িিিযরক রনরয় রবনামূরলয িিিগন কিরি পািরব।  

রমউরজয়াম অভ রজউইি ফিরিরিজ – ো িরলাকারস্টি একরি জীবন্ত সৃ্মরিরিৌধ, মযানিযািারনি বযািারি পাকগ রিরিরি 36 Battery 
Place র কানায় অবরস্থি, এবং করয়করি িাবওরয় লাইন ফর্রক ফিেঁরি োবাি িূিরত্ব। 

উপরস্থি িবাি পি, অনুগ্রি করি, জািুঘরিি রভরজিি িারভগি ফিরস্ক বিগমারন NYC পাবরলক সু্করল ভরিগি িমার্ (সু্টরিি ID অর্বা 
িবগিাম্প্ররিক রিরপািগ কািগ) িি অগ্রিি ফিান, এিা বাধযিামূলক। আপনাি রভরজরিি িারর্ অন্তভুগক্ত একরি অরিও র্াইি, ো ইংরিরজ, 
স্প্যারনি, রিব্রু, মযান্ডারিন, জামগান, ফপারলি, অর্বা িারিয়ান ভাষায় অোি কিা িয়। 

এই জািুঘি িিিগন িংিান্ত আরিা িরর্যি জরনয, এরি অন্তভুগক্ত িময়িূরি এবং েুরিি রিন, পাওয়া োরব (https://mjhnyc.org/visitor-
information) -এই ওরয়বিাইরি (শুধুমাত্র ইংরিরজরি)। আপনাি পরিবারিি জরনয ফকানরি িবরিরয় ভাল িরব ফি রিদ্ধান্ত রনরি 
রবরভন্ন িিিগনী পড়রি ভূলরবন না, এবং আপনাি িন্তানরিি বয়ি রবরবিনা কিরবন। 

রনউ ইয়কগ রিরি পৃরর্বীি ফিিা িিি, এবং আমারিি সু্কল রিরস্টম এই ফিরিি িবরিরয় বযরিিমী, এি রপরে িরয়রে আমারিি 
করমউরনরিি অিাধাির্ ববরিত্রযময়িা। আমিা িকরল রনউ ইয়কগাি এবং রনউ ইয়কগাি রিরিরব িরিরি সু্করলি, িরিরি ক্লািরুম আমিা 
িিনিীলিা এবং গ্রির্রোর্যিাি ফিরয় আরিা এরর্রয় িরিয় উিোপন এবং অন্তভুগরক্তি স্থারন পরির্ি কিরি িাই। 
 
আমিা আিা কিরে আপনািা এই গুরুত্বপূর্গ িুরোর্রিি িুেল গ্রির্ কিরবন। 
 
একাত্নিাি,  
 
রিিািগ এ. কািানজা (Richard A. Carranza)  
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