
 
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,  
 
প্রিডল্ সু্কলে আলবদলেি সিয় শুরু হলব 11 জােুয়াপ্রিি সপ্তালহ; এি প্রিছুপ্রদে পলিই, NYC-ি বর্গিাে পঞ্চি গ্রেলডি সিে প্রিক্ষার্গী ও 
পপ্রিবালিিা, যািা প্রিডল্ সু্কলে ভপ্রর্গি আলবদে িিলব, র্ালদি সিাসপ্রি সম্প্রচাপ্রির্ (োইভ) ভাচুগুয়াে র্র্ু অপ্রিলবিলে গ্রযার্ গ্রদয়াি জেু 
আিন্ত্রণ জাোলো হলব। উপস্থাপোি পি, আিিা আপোি িশ্নাবেীি জবাব প্রদব। িপ্রর্প্রি অেুষ্ঠাে ভাচুগুয়ােভালব হলব, এি ফলে আপপ্রে 
গ্রযলিালো স্থাে গ্রর্লি গ্রযার্ প্রদলর্ পািলবে! 
 
িপ্রর্প্রি অেোইে অেুষ্ঠাে চোিালে, আিিা আলোচো িিলবা:  
 

 আপোি MySchools.nyc  অুািাউলে িীভালব র্র্ু প্রেলবিে বা উদ্ধাি িিা যালব। িাইসু্কেস  হলে প্রডপািগলিে অভ 
এডুলিিলেি অেোইেপ্রভপ্রিি সু্কে সংক্রান্ত র্র্ু র্াপ্রেিা (সু্কে প্রডলিক্টপ্রি) এবং আলবদে িপ্রক্রয়া। 

 আপোি সন্তালেি প্রিডল্ সু্কলেি অপিেগুলো সম্পলিগ িীভালব জাো যালব। 
 িীভালব আলবদে িিলর্ হয় এবং িীভালব অফাি গ্রদয়া হয়। 

 
িপ্রর্প্রি অেুষ্ঠালেি প্রবষয়বস্তু এিই, প্রভন্ন প্রভন্ন অেুষ্ঠালে প্রভন্ন প্রভন্ন গ্রদাভাষী পপ্রিলষবা গ্রদয়া হলব, যা প্রেলনাক্ত:  
 

 20 জােুয়াপ্রি, 5pm গ্রর্লি 6pm | অেুষ্ঠােপ্রি ইংলিপ্রজলর্ হলব। গ্রদাভাষী গ্রসবা িদাে িিা হলব: বাংো, গ্রিাপ্রিয়াে, স্প্ুাপ্রেি 
ভাষায়।  

 25 জােুয়াপ্রি, 5pm গ্রর্লি 6pm | অেুষ্ঠােপ্রি ইংলিপ্রজলর্ হলব। গ্রদাভাষী গ্রসবা িদাে িিা হলব: চাইপ্রেজ (িুান্ডাপ্রিে), গ্রহপ্রিয়াে 
প্রক্রওে, উদুগ ভাষায়।   

 28 জােুয়াপ্রি, 1pm গ্রর্লি 2pm | অেুষ্ঠােপ্রি ইংলিপ্রজলর্ হলব। গ্রদাভাষী গ্রসবা িদাে িিা হলব: আিপ্রব, ফিাপ্রস, িাপ্রিয়াে 
ভাষায়। 

 

িীভালব গ্রযার্ প্রদলর্ হলব:  

 অেুষ্ঠােপ্রি সিাসপ্রি সম্প্রচািলণ (োইভ) পপ্রিচাপ্রের্ হলব। অেুষ্ঠােপ্রি শুরু হবাি সিয়, আিালদি সালর্ জুি (Zoom)-এ গ্রযার্ 
প্রদলর্ এখালে প্রিি িরুে: https://tinyurl.com/2022HSInfo 

 গুরুত্বপূণগ দ্রষ্টবু: অপ্রিলবিলেি দুই িাযগ প্রদবস আলর্ আপোি ইলিইে অর্বা schools.nyc.gov/Middle ওলয়বলপজ গ্রচি 
িিলবে: আিিা আপোলি এিপ্রি গ্রিলসজ পাঠালবা যালর্ অপ্রিলবিলে গ্রযার্ প্রদলর্ আপোি জেু আবিুি জুি (zoom) প্রেংি 
এবং পাসওয়াডগ এবং এি পািাপাপ্রি উলেপ্রখর্ ভাষাসিূলহ গ্রদাভাষী পপ্রিলষবাি জেু গ্রফাে েম্বি গ্রদয়া র্ািলব। 

 
আিালদি সিাসপ্রি সম্প্রচািলণি (োইভ) অেুষ্ঠােগুলোলর্ অংিেহণ িিলর্ পালিেপ্রে, অর্বা আিও জােলর্ চাে?  

 schools.nyc.gov/Middle গ্রদখুে। ির্ি অপ্রিলবিলেি দুই সপ্তাহ পি আিালদি ওলয়বসাইলি অেুবাদ সহ িুাপিে (লেখা) 
গ্রদয়া এিপ্রি গ্রিিপ্রডগং অপ্রিলবিে েভু হলব।  

 
 
শুভ িািোয়,  
প্রিডল্ সু্কে অুাডপ্রিিন্স প্রিি, অপ্রফস অভ সু্টলডে এেলিােলিে  
 
এই ইলিইেপ্রি প্রি আপোি গ্রিােও বনু্ধ আপোলি গ্রিিণ (ফিওয়াডগ) িলিলছে? schools.nyc.gov/SignUp ওলয়বসাইলি আিালদি 
প্রিডল্  সু্কলে ভপ্রর্গলর্ আেহীলদি গ্রিইপ্রেং প্রেলস্ট (ডাি র্াপ্রেিায়) োলি গ্রেখালর্ (বা সাইে আপ িিলর্) ভুেলবে ো। হাই সু্কলে 
অুাডপ্রিিন্স প্রবষলয় ভপ্রবষুলর্ গ্রিােও বার্গা ো গ্রপলর্ চাইলে, র্র্া আেসাবস্ক্রাইব িিলর্, অেুেহ িলি এখালে প্রিি িরুে। 

https://www.myschools.nyc/en/
https://us02web.zoom.us/postattendee?mn=hHdrR8IIil6JwISgtX-2R9wXMrNFRKTnX2s7.JwcAd-sEJrLhswpB&id=44
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/middle-school
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/middle-school
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=bn-in
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