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প্রিয় প্রিতামাতা, 
 
আিপ্রি এই প্রিপ্রি িাচ্ছেি কারণ আিিার সন্তাি, ___________________________, সসচ্ছেম্বচ্ছর তাচ্ছের প্রিক্ষা 
অথবা িপ্ররচ্ছেবা অবযাহতভাচ্ছব িাবার িতত িূরণ কচ্ছরচ্ছে বচ্ছে িিাক্ত হচ্ছয়চ্ছে। িততাবেী হচ্ছে: 

 আিিার সন্তাি একপ্রি হাই সু্কে প্রিচ্ছলামা অর্তি করার িচ্ছথ ভােভাচ্ছব এপ্রিচ্ছয় যাচ্ছে এবং যপ্রে তারা এই 
ফে-এ (চ্ছহমচ্ছন্ত) সু্কচ্ছে প্রফচ্ছর আচ্ছস তাহচ্ছে িততাবেী িূরণ করচ্ছত সক্ষম হবার সম্ভাবিা রচ্ছয়চ্ছে অথবা 

 আিিার সন্তাচ্ছির প্রস্কেস অযান্ড অযাপ্রিভচ্ছমন্ট কচ্ছমন্সচ্ছমন্ট সেচ্ছিিপ্রিয়াে (েক্ষতা ও অর্তি সমািিীর সিে) 
আচ্ছে অথবা গ্রহণ করচ্ছব, প্রকন্তু তাচ্ছের প্রবশ্ববযািী মহামারীর কারচ্ছণ প্রিক্ষা প্রিচ্ছেতিিা অথবা িপ্ররচ্ছেবা বাে 
িচ্ছে সিচ্ছে এবং/অথবা  তাচ্ছের িূচ্ছবত অর্তি করা েক্ষতা হাপ্ররচ্ছয় সফচ্ছেচ্ছে, এবং তারা তাচ্ছের IEP-এর 
েক্ষয িূরণ করচ্ছত িাচ্ছরপ্রি। 

                                 
যপ্রে আিিার সন্তাি সু্কচ্ছে প্রফচ্ছর আসচ্ছব িা প্রকন্তু আিপ্রি বৃপ্রিমূেক, প্রিক্ষািত, বা িাপ্ত বয়স্ক প্রেচ্ছির িপ্ররচ্ছেবা সহ 
সু্কে-িরবততী িপ্ররচ্ছেবা প্রিপ্রিত করচ্ছত সহায়তা িাইচ্ছেি, তাহচ্ছে অিুগ্রহ কচ্ছর প্রিচ্ছির সেয়া তথয অিুযায়ী আিিার 
বচ্ছরার ট্র্যাপ্রিিি অযান্ড কচ্ছের্ অযাচ্ছেস সসন্টার (TCAC) অথবা D 75 ট্র্যাপ্রিিি অপ্রফচ্ছসর সাচ্ছথ সযািাচ্ছযাি করুি: 
 
বচ্ছরা ইচ্ছমইে 
ব্রংে-এর TCAC bxtcac@schools.nyc.gov 

 
ব্রুকপ্রেি-এর TCAC bklyntcac@schools.nyc.gov  

 
মযািহািাি-এর TCAC mntcac@schools.nyc.gov 

 
কুইন্স-এর TCAC qnstcac@schools.nyc.gov 

 
স্ট্যাচ্ছিি আইেযান্ড-এর TCAC sitcac@schools.nyc.gov 

 
প্রিপ্রিক্ট 75 অপ্রফস অভ ট্র্ািপ্রর্িি সাপ্রভতচ্ছসস এবং 
সিাস্ট্চ্ছসচ্ছকন্ডাপ্রর লযাপ্রিং ইপ্রিপ্রিচ্ছয়প্রিভ 

D75transition@schools.nyc.gov  
 

 
আিিার সন্তাি সু্কচ্ছে প্রফচ্ছর আসচ্ছব প্রকিা, অথবা যপ্রে আিিার সকাচ্ছিা িশ্ন সথচ্ছক থাচ্ছক, তচ্ছব অিুগ্রহ কচ্ছর আমার 
সাচ্ছথ  ______________________________ -এ, যত িীঘ্রই সম্ভব সযািাচ্ছযাি করুি। 
 
 
আিিার প্রবশ্বস্ত 
[সু্কে প্রিপ্রন্সিযাচ্ছের িাম] 
প্রিপ্রন্সিযাে 
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