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প্রিয় প্রিক্ষার্থী, পপ্ররবারবর্গ, এবং স্কু লকর্মীর্ণ,
অপ্রিবােীপ্টের কন্যা প্রিপ্টিপ্টব, একটি ন্তু ন্ সেপ্টির োপ্টর্থ খাপখাওপ্টন্ার চ্যালঞ্জের্মূপ্টির োপ্টর্থ আপ্রর্ম পপ্ররপ্রচ্ত। একজন্ িক্তন্
প্রিক্ষক এবং প্রিপ্রিপযাল প্রিপ্টিপ্টব, আপ্রর্ম জাপ্রন্ িপ্টতযপ্টকর – প্রিক্ষার্থী, পপ্ররবার, এবং স্কু ল-কর্মীর আর্মাপ্টের স্কু লের্মূপ্টি োফলয
অজগপ্টন্র র্মূল অবস্থাগুপ্রলর একটি িপ্টলা – প্রন্রাপে, আর্মপ্রিত এবং র্মর্গাো সবাধ র্থাকা।
সিায়াইট িাউে িেত্ত স াষণা র্া সেফারড্ অযাকিন্ ফর চ্াইল্ডহুে অযারাইিযাল (DACA) কর্মগেূপ্রচ্র ের্মাপ্রি েম্পপ্রকগত
সিপ্রেপ্টেন্ট ট্রাপ্টম্পর পপ্ররকল্পন্া – সেটি আর্মাপ্টের প্রেটির অপ্টন্প্টকর জন্যই োরুণ িতািাবযাঞ্জক। এটি আর্মাপ্টের
ন্যায়পরায়ণতা, ের্মতা এবং পারস্পপ্ররক র্মর্গাোপ্টবাপ্টধর িপ্রত চ্যাপ্টলঞ্জ।
আপ্রর্ম স্পষ্টিাপ্টব জান্াপ্টত চ্াই সর্ প্রন্উ ইয়কগ প্রেটি পাবপ্রলক স্কু লগুপ্রল িপ্টতযপ্টকর জন্য, তাপ্টের অপ্রিবােন্র্ত অবস্থা র্াই
সিাক ন্া সকন্, প্রন্রাপে এবং আন্তপ্ররক পপ্ররপ্টবিপূণগ। আর্মাপ্টের ির্প্টে র্থাকা িপ্টতযক প্রিক্ষার্থীপ্টক, আর্মাপ্টের র্মাপ্টের িপ্রতটি
পপ্ররবার, এবং আর্মাপ্টের প্রবপ্রিন্ন স্তপ্টরর িপ্টতযক কর্মী েেেযপ্টক েুরপ্রক্ষত রাখায় আর্মাপ্টের ক্ষর্মতায় র্া আপ্টে আর্মরা েবই
করপ্টবা।
আপনি যনি নিমার হয়ে থায়েি, আপিার জিয সহােতা লভ্য রয়েয়ে। আপপ্রন্ র্প্রে োকা (DACA) েুপ্রবধাপ্টিার্ী িন্,
অর্থবা এর্মন্ সকান্ প্রির্মারপ্টক সচ্প্টন্ন্ র্ার েিায়তার িপ্টয়াজন্ আপ্টে, অপ্রিবােন্র্ত অবস্থা র্াই সিাক ন্া সকন্, প্রেটির
প্রবপ্রিন্ন প্ররপ্টোেগ রপ্টয়প্টে, এর র্মপ্টধয আপ্টে প্রি, সর্াপন্ীয় অপ্রিবােন্জপ্রন্ত আইপ্রন্ পপ্ররপ্টষবা। আরও তর্থয এবং বাংলাসত
োকা েম্পপ্রকগত তর্থয প্রববরণীর একটি প্রিপ্টটর জন্য nyc.gov/DACA োইট সেখুন্।
আপ্রর্ম র্খন্ ের্মাজ পাঠ পড়াতার্ম, প্রিক্ষার্থীপ্টেরপ্টক পারস্পপ্ররক র্মর্গাোপ্টবাপ্টধর প্রবষয়টিপ্টক র্মূপ্টল সরপ্টখ তারা র্াপ্টত িকৃ ত
পার্থগকয আপ্টলাচ্ন্া করপ্টত পাপ্টর সেটি প্রন্প্রিত করার কর্থাটি র্মপ্টন্ রাখতার্ম, এবং চ্যাপ্টিলর প্রিপ্টিপ্টবও আপ্রর্ম স্কু লগুপ্রলপ্টক
সেটি করপ্টত উৎোপ্রিত কপ্রর। প্রন্রাপে প্রিক্ষণ পপ্ররপ্টবি ততপ্রর করপ্টত, িপ্টতযক প্রিক্ষার্থী অবিযই র্মর্গাোপ্টবাধ অন্ুিব করপ্টব
এবং প্রন্প্টজপ্টক েবার একজন্ িাবপ্টব। প্রেপাটগপ্টর্মন্ট অি এেু প্টকিন্ (DOE) আর্মাপ্টের েকল পপ্ররবাপ্টরর িপ্রত েবগো
িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ, জাতীয় স্তপ্টর সর্প্টকান্ পপ্ররবতগ ন্ টু ক ন্া সকন্।
এর অন্তিুগ ক্ত আর্মাপ্টের প্রিক্ষার্থী এবং কর্মীপ্টের অপ্রধকার েুরক্ষার িপ্রতশ্রুপ্রত। ইপ্রর্মপ্টেিন্ এবং কাস্টর্মস্ এন্প্টফােগপ্টর্মন্ট
(ICE) কর্মীেি সফোপ্টরল এপ্টজন্টর্ণপ্টক স্কু প্টল িপ্টবপ্টির অন্ুর্মপ্রত সেয়া িপ্টব ন্া, এর বযপ্রতক্রর্ম শুধু আইন্র্ত
বাধযবাধকতার সক্ষপ্টে। এোড়া, প্রেওই স্কু ল-কর্মী এবং প্রিক্ষার্থীপ্টের অপ্রিবােন্র্ত অবস্থার সকান্ সখাোঁজ রাপ্টখ ন্া, এবং
আইপ্টন্র িতগ ন্া র্থাকপ্টল সকান্ তর্থয িকাি করপ্টব ন্া। আর্মাপ্টের প্রিক্ষার্থী এবং কর্মীপ্টের েুরপ্রক্ষত সরপ্টখ, আর্মরা
প্রিক্ষকতা এবং প্রিক্ষপ্টণর গুরুত্বপূণগ কাপ্টজ েকল অপ্রিপ্রন্প্টবি িোন্ করপ্টত পাপ্রর । পপ্ররবার এবং প্রিক্ষকপ্টের জন্য লিয
েিায়তার উপর বাড়প্রত তপ্টর্থযর জন্য, http://schools.nyc.gov/SupportingAllStudents োইট সেখুন্। র্মর্গাোসবাধ,
তধর্গয, এবং েিণপ্টর্ার্যতা প্রবষপ্টয় সর্ আর্মরা িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ সেেম্পপ্টকগ আপন্ার পপ্ররবাপ্টরর োপ্টর্থ আর্মরা আপন্াপ্টক কর্থা
বলপ্টত উৎোপ্রিত কপ্রর। প্রন্উ ইয়কগ প্রেটির বাপ্রেন্দা প্রিপ্টিপ্টব আর্মরা অবিযই একাট্টা িপ্টয় োোঁড়াপ্টবা।
আপন্ার প্রবশ্বস্ত,
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