প্রিয় প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবক:
প্র্রতিবছর, আপনার স্কুল নার্সের নিুন ডায়ার্বতিস ফর্ে দরকার যা আপতন এবং আপনার সন্তার্নর ডাক্তার কিতেক পূ রণ ও স্বাক্ষরকতি
হর্ি হর্ব। হালানাগাদকতি িথ্য স্কুল নাসের্ক জাতনর্য় দদয় গি বছর্র আপনার স্বাস্থ্যর্সবা প্র্দানকারী আপনার সন্তার্নর ওষু ধ অথ্বা
তিতকৎসায় দকান পতরবিেন কর্রর্ছন তক না। আপনার সন্তানর্ক সতিক তিতকৎসাদার্ন স্কুল নার্সের এই িথ্যগুতল দরকার।
2020-2021-এর ডায়ার্বতিস ফর্েগুতল এখার্ন সংযু ক্ত আর্ছ। অনু গ্রহ কর্র যথ্াসম্ভব িাড়ািাতড় এই ফর্েগুতল জর্া তদন।” ডায়ার্বতিস
দর্তডর্কশন অযাডতর্তনর্েশন ফর্ে (MAF) 1 জুন, 2020 িাতরর্খর র্র্ধয অথ্বা যথ্াশীঘ্র সম্ভব জর্াদার্নর পরার্শে দদয়া হর্ে। এর্ি
আপনার সন্তান যার্ি 2020 সার্লর দসর্েম্বর্র স্কুল বছর্রর শুরুর্িই অনু র্র্াতদি পতরর্ষবা লাভ কর্র দস তবষয়তি তনতিি করর্ি স্কুল
দহলথ্-এর তিতকৎসক ফর্েতি পযোর্লািনা করর্ি সর্য় পার্বন। আপনার ডাক্তার এই ডায়ার্বতিস ফর্েতি পূ রণ কর্র দদবার পর, অনু গ্রহ
কর্র িার সতিক পতরিয় তনতিি করার জনয ফদর্ের বাাঁ পার্শর উপর্রর দকাণায় একতি দছাি ফর্িা লাতগর্য় তদন।
ডায়ার্বতিস দর্তডর্কশন অযাডতর্তনর্েশন ফর্েতি ডাকর্যার্গ তনর্ির তিকানায় পাতির্য় তদন:
DMAF Coordinator
New York City Department of Health & Mental Hygiene
Office of School Health
Gotham Center
42-09 28th Street, CN-25
Queens, New York 11101-4714
অথ্বা আপতন ফর্েতি 347-396-8945 অথ্বা 347-396-8932 নম্বর্র ফযাক্সও করর্ি পার্রন। ফদর্ের উভয় পত ষ্ঠা ফযাক্স কর্রর্ছন, দসিা
অনু গ্রহ কর্র তনতিি করর্বন।
আপনার সন্তার্নর যতদ স্কুল তভতিক 504 তবর্শষ বযবস্থ্া পতরকল্পনাও থ্ার্ক, আপনার্ক পরার্শে দদয়া হর্ে, আপনার 504 নবায়র্নর
আর্বদনতি আপনার স্কুর্লর 504 দকাঅতডের্নির্রর কার্ছ যথ্াশীঘ্র জর্া দদর্বন। আপনার সন্তার্নর জনয যথ্াযথ্ বযবস্থ্া প্র্দান করা হর্ে,
দসিা তনতিি করর্ি 504 তির্-এর জনয এ িথ্য প্র্র্য়াজন। এর ফর্ল স্কুল বছর শুরুর আর্গ 504 তির্ তর্তিং আর্য়াজন করর্ি এবং
2019-20 তশক্ষা বছর্রর জনয একতি তবর্শষ বযবস্থ্া পতরকল্পনা প্র্স্তুি রাখর্ি সক্ষর্ হর্ব।
আপনার যতদ দকান প্র্শ্ন থ্ার্ক, দয়া কর্র আপনার স্কুল 504 দকাঅতডের্নির্রর সার্থ্ কথ্া বলু ন অথ্বা 718-310-2405 নম্বর্র দফান
করুন।
আপনার্ক ধনযবাদ,

ড. দশতরল লর্রন্স (Dr. Cheryl Lawrence)
দর্তডকযাল তডর্রক্টর
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