
T&I 32120 Temporary School Building Closure (Bangla/Bengali) 

প্রিয় পপ্রিবািবর্গ, 
 

আমিা আশা কিপ্রি যে আপপ্রি এবং আপিাি প্রিয়জি প্রিিাপদ ও সুস্্থ আছিি   
 

এই বিি যিছেছমছয় ও প্রশক্ষকর্ণছক পুিপ্রমগেি ও একসাছে প্রশক্ষা গ্রহণ কিাি আিন্দ যদখছে যপছয় প্রিপার্গ ছমন্ট অভ 

এিুছকশছিি আমিা সকছে র্প্রবগে  সব সময় আমিা স্বাস্থয ও সিুক্ষাছক আমাছদি সকে কাছজি আছর্ স্থাি প্রদছয়প্রি   
 

পাবপ্রেক সু্কে ভবিগুছোি এই সামপ্রয়ক বন্ধ োকাকাছে কপ্রমউপ্রিটি-যবজি অর্গযািাইছজশি ও ফ্যাপ্রমপ্রে চাইল্ড যকয়াি 

যহামসমছূহ অবপ্রস্থে DOE আপ্রেগ চাইল্ডহুি যিাগ্রামগুছো সিাসপ্রি উপপ্রস্থপ্রেি বযবস্থাসহ যখাো োকছব  আপনি এই নিঠি 

পাচ্ছেি কেিিা আপিার সন্তাি এেটি এেটি আনলি িাইল্ডহুড করাগ্রাম যা সু্কলসমূহ সামনিে বন্ধ থাোোচ্ছল 

সরাসনর উপনিনির বযবিাসহ ক ালা থােচ্ছব    

 

আমিা জাপ্রি যে প্রশশু-েত্ত্বাবধাি ও প্রশশু-প্রশক্ষা জরুপ্রি, এবং আমিা চাই এর্া প্রিপ্রিে কিছে যে, আপিাি পপ্রিবাছিি 

প্রিিাপত্তাি বযাপাছি আমিা যেি সছবগাচ্চ অগ্রাপ্রধকাি িদাি কপ্রি  আমিা আপিাি সন্তাছিি যিাগ্রামছক সহায়ো প্রদপ্রি োছে 

োি সব সময় একটি প্রিিাপদ প্রশক্ষণ পপ্রিছবশ বজায় িাখছে আপছি   প্রশশুছদি স্বাস্থয ও সুিক্ষা বজায় িাখাি জিয 
প্রবদযমাি বযবস্থা সম্পছকগ  জািছে হছে আপপ্রি Health and Safety Guidance for Early Childhood Families যদখছে 

পাছিি bit.ly/ECEathome ওছয়বসাইছর্  

 

আপিাি অবর্প্রেি জিয এখাছি প্রকিু স্মিণীয় গুরুত্বপণূগ েেয যদয়া হছো:  

 আপিাি সন্তাি এবং োি যিাগ্রাছমি স্টাফ্ছদি জিয 22টি প্রসটি পপ্রিচাপ্রেে স্থাছি COVID-19 পরীক্ষার 

অগ্রানিোর লাচ্ছের সুচ্ছযাগ আছি, এবং পিীক্ষাি সুছোর্ যদওয়া হছব প্রি, এবং ফ্োফ্ে প্রমেছব দ্রুে  আিও 

েছেযি জিয আপপ্রি Health and Safety page  ওছয়বছপজ যদখছে পাছিি: DOE-ওছয়বসাইছর্ (ো পাওয়া োছব 

schools.nyc.gov/returntoschool2020)  

 আপিাি সন্তাি েপ্রদ একটি লারনিিং নিজ করাগ্রাচ্ছম োছক, োহছে যসর্াও সামপ্রয়ক সু্কে বছন্ধি সময় যখাো 
োকছব  োপ্রিগং প্রিছজস্ সম্পছকগ  আিও জািওি এবং আছবদি করুি schools.nyc.gov/learningbridges 

ওছয়বসাইছর্ প্রর্ছয় বা 311 িম্বছি যফ্াি কছি  

 "মূল িারটি পাঠ্যনবষি” অবযাহেভাছব অিুশীেি করুি: আপিাি হাে যধাছবি, একটি িাক-মুছখি মছুখাশ 

পপ্রিধাি কিছবি, অিযছদি যেছক িয় প্রফ্র্ দূিত্ব বজায় িাখুি, এবং অসুস্থ যবাধ কিছে বাপ্রিছে োকছবি   
 

এই সবগজিীি স্বাস্থয সঙ্কছর্ি অবযাহে প্রববেগ ছিি পছে, আমিা অবযাহেভাছব আপিাছক ও DOE-এি পপ্রিবািছদি সকেছক 

সহায়ো কিছে সবগসাম্প্রপ্রেক েেয প্রদছয় োব  ইছোমছধয, যকাছিা িশ্ন অেবা উছের্ োকছে আপিাি সন্তাছিি কমগসূপ্রচি 

সাছে যোর্াছোর্ কিছে অিুগ্রহ কছি প্রেধা কিছবি িা  আপিাি অংশীদািছত্বি এবং আমাছদি প্রসটিি জিয আপিাি সকে 

কাছজি জিয আমিা কৃেজ্ঞ  

 

প্রবিীে, 

প্রিপ্রভশি অভ আপ্রেগ চাইল্ডহুি এিুছকশি 

https://www.schools.nyc.gov/docs/default-source/default-document-library/health-and-safety-guidance-for-ece-families
https://bit.ly/ECEathome
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/learning-bridges
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