
  
 

T&I 31348 Thrive letter to families (Bengali/Bangla) 

প্রিয় প্রি-K পপ্রিবািবর্গ, 

আপনাকে এে সেট অনুভুপ্রি সেনায় মজা োর্গ প্রিকি সপকি আমিা আনপ্রিি!  
এেব োর্গ সেলাি মকিা েকি উপকভার্য পন্থায় আপনাি েন্তানকে অনুভুপ্রি েম্পকেগ 
প্রিক্ষালাভ েিকি েহায়িা েকি। 

প্রিশুিা প্রি-K এবং বাপ্রিকি প্রবপ্রভন্ন অনুভূপ্রি অনুধাবন ও সমাোকবলা েিাি মি গুরুত্বপূর্গ 
িক্ষিাগুকলা ধীকি ধীকি অজগন েকি। এেব িক্ষিা সেকলকমকয়কিিকে বনু্ধবান্ধব ও আত্মীয়-
স্বজনকিি োকে মাপ্রনকয় েলকি, সোকনা োজ িুরূহ হকল িকেষ্টা অবযাহি িােকি, এবং সু্ককল 
েফল হকি েহায়িা েকি।  

পািস্পপ্রিে িূিত্ব ও মহামািীি োিকর্ সেকলকমকয় ও বয়স্কিা অকনে িুপ্রিন্তা ও আকবকর্ি মুকোমুেী হকে। সেকলকমকয়িা িাকিি 
পাপ্রিপাপ্রবগেিা সেকে আকবর্ িবর্ হকয় উকে এবং িাকিি রুপ্রটকনি পপ্রিবিগন, িাকিি পপ্রিবাি ও ভাইিাে েম্পকেগ িুভগাবনা, এবং 
জীবকন উকেেক ার্য পপ্রিবিগন সেকে িাকিি র্ভীি সোকনা অনুভূপ্রিি জন্ম হকি পাকি। সোট সোট সেকলকমকয়িা প্রবপ্রভন্নভাকব র্ভীি 
আকবর্ িোি েিকি পাকি  – স মন োন্না েিা, েকে সলকর্ োো, উচ্চমাত্রায় েপ্রিয়িা, বা োধাির্ি স েব প্রবষকয় েহকজ িার্ 
হকিানা সেগুকলাকি সিকর্ উন্মািগ্রস্থ হকয় পিা। আপনাি েন্তাকনি অনুভূপ্রি বুঝা োধাির্ েমকয়ি োইকি আপনাি োকে েপ্রেন 
মকন হকি পাকি। আমিা আিা েিপ্রে 'অনুভূপ্রি সেনায় মজা' েপ্রিপ্রলিভাকব এেপ্রট র্ভীি অনুভূপ্রি েম্পকেগ েো বলায় এেপ্রট 
বযবহািক ার্য উপেির্ প্রহকেকব োজ েিকব। 

আপনাি েন্তাকনি িেম ও েবকেকয় গুরুত্বপূর্গ প্রিক্ষে প্রহকেকব আপনাি েন্তাকনি অনুভূপ্রি েম্পকেগ প্রিক্ষালাকভ োহা য েিাি 
ক্ষমিা আপনাি িকয়কে। েন্তান সিকর্ সর্কল, মন োিাপ েিকল, প্রেংবা ভীি হকল আপপ্রন িাি অনুভূপ্রি বুঝকি ও সে বযাপাকি েী 
েিকি হকব, িা জানকি পািকবন। অনুভুপ্রি সেনায় মজাা হযান্ডবুে এই োর্গগুকলা েীভাকব বযবহাি শুরু েিকি হকব, সে বযাপাকি 
ধাির্া সিকব।  

তিপ্রি েরুন 
টাওয়াি, প্রিজ, প্রেংবা আপপ্রন ও 
আপনাি েন্তাকনি েপ্রিি স কোন 
প্রেেু প্রনমগার্ েিকি এই োর্গগুকলা 

বযবহাি েরুন। 

সেলুন 
সর্ম সেলকি, অনুভূপ্রি েম্পকেগ 

জানকি, এবং এেোকে মজা েিকি 
এই োর্গগুকলা বযবহাি েরুন। 

সিোন 
অনুভূপ্রি িোি ও প্রনয়ন্ত্রর্ সিোকি 
এই োর্গগুকলা বযবহাি েরুন। 

 প্রি আপনাি সোকনা িশ্ন োকে, অনুগ্রহ েকি আপনাি েন্তাকনি প্রিক্ষে বা প্রি-K সিাগ্রাম প্রলর্াকিি োকে েো বলুন বা 
আমাকিি DECEThrive@schools.nyc.gov প্রেোনায় ইকমইল েরুন।  

প্রবনীি, 

প্রর্প্রভিন অভ আপ্রলগ োইল্ডহুর্ এরু্কেিন 

NYC প্রর্পাটগকমন্ট অভ এরু্কেিন 

mailto:DECEThrive@schools.nyc.gov.

