
T&I-29742 CRC Letter 6.24.19 Immigrant Families (Bengali/Bangla) 

প্রিয় প্রিক্ষার্থী ও পপ্রিবািবর্থ: 

এই প্রিপ্রিি মাধ্যমম আপ্রম আপনামেি প্রনপ্রিত কিমত িাই যে প্রনউ ইয়কথ প্রিপ্রি প্রিপািথমমন্ট অভ এিুমকিন (NYCDOE) এবং 
যময়মিি অপ্রিি, অপ্রভবািনর্ত অবস্থা োই যোক না যকন, িমতযক প্রিক্ষার্থী ও পপ্রিবািিমূমেি পাবপ্রিক সু্কমি প্রিক্ষািামভি 
অপ্রধ্কাি িংিক্ষমে প্রনমবপ্রেত। যিিামিি পেথাময় ো প্রকছুই ঘিুক না যকমনা, একপ্রি প্রিপ্রি প্রেমিমব আমিা ববধ্তাি কার্জপত্রেীনিে 
িকি প্রিক্ষার্থীমেিমক আমামেি সু্কমি িুিপ্রক্ষত িাখাি বযাপামি প্রনিঙু্কিভামব িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ আপ্রছ। 

প্রনউ ইয়কথ প্রিপ্রি যে একপ্রি ইপ্রমগ্র্যান্টমেি িেি যিজমনয আমিা র্বথমবাধ্ কপ্রি। আমামেি ইপ্রমগ্র্যান্ট প্রপতামাতা, প্রিক্ষার্থী, প্রিপ্রিপযাি, 
প্রিক্ষক এবং স্টািিা িােবন্ত এবং আমামেি প্রিমস্টমমি একপ্রি গুরুত্বপূেথ অংি, এবং আমিা তামেি িমতযমকই মূিয যেই।  

িংেুক্ত িকুযমমন্ট, োি প্রিমিানাম “ইপ্রমগ্র্যান্ট পপ্রিবািিমূমেি জনয িুিক্ষা (Protections for Immigrant Families)” 
[schools.nyc.gov/protectingimmigrantfamilies], এমত NYCDOE এবং প্রিপ্রি অভ প্রনউ ইয়কথ যে প্রবপ্রভন্ন িপ্রিয়ায় 
আমামেি ইপ্রমগ্র্যান্ট পপ্রিবািিমূেমক স্বার্ত জানামত ও িুিক্ষা প্রেমত িমিষ্ট, তা িপ্রবস্তামি বযাখযা কিা আমছ।  

একপ্রি গুরুত্বপূেথ পিামিথ িময়মছ, আপ্রম যিিা প্রবমিষভামব উমেখ কিমত িাই। NYCDOE ইপ্রমগ্র্যািন অযান্ড কাস্টমস্ 
এনমিািথমমন্টিে যকান অ-স্থানীয় (নন-মিাকাি) আইন িময়ার্কািীমেিমক আমামেি সু্কিিীমানায় অযাকমিস্ -এি অনুমপ্রত যেয়না। 
সু্কি িীমানায় আমিা ইপ্রমগ্র্যান্ট পপ্রিবািমেি অপ্রধ্কাি িক্ষায় েৃঢ় িপ্রতজ্ঞাবদ্ধ, এি মমধ্য অন্তভূথক্ত েমে যিিব প্রিক্ষার্থীিা োিা 
আমামেি সু্কিগুমিামত িামাি সু্কি এবং িামাি যিাগ্র্ামম ভপ্রতথ েময়মছ, িামাি প্রমিমিি (গ্র্ীষ্মকামি িোনকৃত খাবাি) িুমোর্ প্রনমে, 
এবং অমনক প্রকছুমত। যেমমন্ত (িি) েখন প্রিক্ষার্থীিা ক্লামি যোর্ যেমব, তামেি স্টযািাি োই যোক না যকন আমিা তামেি 
অপ্রধ্কাি িক্ষা কমি োব। 

NYCDOE ইপ্রমগ্র্যান্ট পপ্রিবািমেি যে িোয়তা যেয় যিিম্পমকথ আমিা জানাি পািাপাপ্রি নন-মিাকাি আইন িময়ার্কািীমেি 
িম্পমকথ যেয়া পিামিথ িম্পমকথ আমিা জানমত, প্রভপ্রজি করুন www.schools.nyc.gov/supportingimmigrantfamilies। 
যিিামিি আইমনি কািমে আপনাি এবং আপনাি পপ্রিবামিি উপি কী িভাব পিমত পামি যিবযাপামি আপপ্রন েপ্রে উপ্রিগ্ন র্ামকন, 
তমব প্রবনামূমিয এবং প্রনিাপমে ইপ্রমগ্র্যািন িোয়তা যপমত ActionNYC (অযাকিন এনওয়াইপ্রি) েিিাইমন 1-800-354-0365 
নাম্বামি যিান করুন। 

আপনাি পপ্রিবাি 100 বছি আমর্ কী 100 প্রেন আমর্ এমি র্াকুক, আপপ্রন একজন প্রনউ ইয়কথাি – এবং আমিা আপনাি পামি 
আপ্রছ। 

একাত্নতাি িামর্, 

প্রিিািথ এ. কািান জা (Richard A. Carranza), Chancellor 
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