প্রিয় প্রি-কে ফর অল ফযাপ্রিপ্রল,
আিরা আপনার পপ্ররবারকে <enter pre-K program name> -কে অংশ ননবার োরকে সাদর আিন্ত্রে
জানাপ্রি। আিাকদর প্রি-কে ফর অল েিমসূপ্রি আপনার সাকে অংশীদারত্ব তেপ্ররর িাধ্যকি আপনার সন্তানকে
এবছকর প্রশক্ষে সহায়ো িদাকন উদগ্রীব।
আপনার প্রি-কে সন্তান এেটি সুরপ্রক্ষে, যত্নশীল প্রশক্ষে পপ্ররকবকশ োেকব নযখাকন নস োর িকিষ্টা, আপ্রবষ্কার,
অনুসন্ধান, এবং উন্নপ্রের সুকযাগ লাভ েরকব। প্রি-কে-কে, আপনার সন্তান স্কু ল প্রদবকস প্রবপ্রভন্ন উপাকয়
প্রেন্ডারগাকটমকনর জনয িকয়াজনীয় দক্ষো, জ্ঞান, এবং প্রশক্ষে পদ্ধপ্রে সম্পকেম জানকব নযিন সহপাঠীকদর সাকে
নিলাকিশা, রুটিকনর সাকে িানানসই হওয়া, সিসযা সিাধ্ান েরা এবং নেু ন শব্দভাণ্ডার তেপ্রর ও বযবহার।
এখাকন আপনার পপ্ররবাকরর জনয প্রেছু সািার প্ররকসাসম সংযুক্ত আকছ যার অন্তভুম ক্ত আপনার সন্তাকনর প্রি-কে
উত্তরকে সহায়ে প্রেছু উপায় এবং এেসাকে পড়ার জনয প্রেছু সিৃদ্ধ বই। সািার উপকভাগ েরুন এবং
তদনপ্রিন েিমোকণ্ড ও অনয সািার নরািাকের সিয় োর সাকে আনি, অেমবহ েোবােম া বলকে ভু লকবন না!
আপ্রি স্কু কলর িেি প্রদকনর আকগ নেকেই গুরুত্বপূেম েেয নশয়ার েরকে আগ্রহী। আপনার প্রি-কে সন্তাকনর িেি
স্কু ল প্রদবস <date > োপ্ররখ। আপনার সন্তাকনর সাকে অনুগ্রহ েকর <time> টার সিয় স্কু কল উপপ্রিে
নহান। আিাকদর িপ্রেপ্রদকনর প্রি-কে েিমসূপ্রির সিয় <insert hours>।
আিাকদর প্রি-কে েিমসূপ্রির নযাগাকযাকগর েেয: <insert important phone numbers >
আপনার সন্তান েী প্রশখকছ এবং আগািীর েিমোণ্ড ও অনুষ্ঠান সম্পকেম অবপ্রহে োেকে, আপপ্রন আিকদর
প্রি-কে েিমসপ্রূ িকে অংশ প্রনকে পাকরন, আিরা আপানাকে ননাটিপ্রফকেশন, প্রিঠি পাঠাকবা এবং আপনার সন্তাকনর
সাকে নযসব োজ েরা হকয়কছ নসগুপ্রল জানাকবা।
আিরা আপনার সন্তাকনর প্রি-কে সাফকলযর বযাপাকর িপ্রেশ্রুপ্রেবদ্ধ এবং আপনার পপ্ররবারকে আিাকদর প্রি-কে
েিুযপ্রনটিকে আিন্ত্রে জানাকে উদগ্রীব। গকবষোয় নদখা নগকছ নয, প্রশক্ষােীকদর সকবমাচ্চ সম্ভবনার প্রবোশ ঘকট
পপ্ররবার এবং স্কু কলর িকধ্য োযমেরী অংশীদারত্ব তেপ্ররর িাধ্যকি। আিরা আিাকদর েিমসূপ্রির বযাপাকর আপনার
িোিকের গুরুত্ব নদই, এর িাকধ্য আকছ আপনাকে এবং আপনার সন্তানকে আিরা েীভাকব আরও ভাকলা
সহায়ো িদান েরকে পাপ্রর নসপ্রবষয়টি। আপপ্রন যপ্রদ আিার সাকে আকলািনার জনয সিয়সূপ্রি প্রনকে িান,
অনুগ্রহ েকর প্রিটিংকয়র সিয়সূপ্রির জনয <insert contact person name and phone number> নম্বকর
নযাগাকযাগ েরুন।
এেসাকে এেটি প্রশক্ষকের বছকরর িেযাশায় আপ্রছ।
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