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স্মারক: এলিমেন্টালর অ্যাডলেশন্স বা ভলতি সম্পলকিত একলি ভার্চ িয়াি অ্নচষ্ঠামন অ্ংশগ্রহণ করুন। 
 
লিয় পলরবারবর্ি, 
 
আেরা আশা করলি যে আপলন এই উইন্টামর (শীমত) আোমের সবিমশষ ভার্চ িয়াি এমিমেন্টালর ভলতি লবষয়ক তথ্য অ্লিমবশমন অ্ংশগ্রহণ 
করমবন। 
 
েমন কলরময় লেলি যে, যেসব পলরবামর 2018, 2019, এবং 2020 সামি জন্মগ্রহণকারী সন্তান রময়মি, এই অ্নিাইন অ্নচষ্ঠানলি তামের 
জনয। স্কচ ি এবং যিাগ্রাে সম্পমকি কীভামব জানমত পারমবন, কীভামব অ্নিাইন লডমরক্টলর —োইস্কচ িস্ এবং অ্যালিমকশন লসমেে বযবহার 
করমত হয়, কীভামব একলি 3-K ও লি-K আমবেনপত্র জো লেমত হয় এবং কীভামব লকন্ডারর্ামিিমনর আমবেনিলিয়া বন্ধ কমর যেওয়া 
যিাগ্রামের অ্মপক্ষা তালিকায় আপনার সন্তানমক তালিকাভচ ক্ত করমত পামরন, যসসব িকাশ করার িতযাশা করলি। উপস্থাপনার পর, 
আেরা আপনার িশ্নাবিীর জবাব লেব। 
 
অ্ংশগ্রহমণর জনয যকামনা যরলজমেশমনর িময়াজন যনই, েলেও, অ্নিাইন অ্নচষ্ঠামন যোর্োমনর জনয একলি পাসমকাড (লনমর্ িেত্ত) 
আবলশযক 
 
যকামনা অ্নচষ্ঠামন কীভামব যোর্ লেমত হমব 
িলতলি অ্নচষ্ঠান অ্নিাইমন অ্নচলষ্ঠত হমব। 

• অ্নচষ্ঠান েখন শুরু হমব, যসসেয় আোমের সামথ্ এখামন লিক কমর জচে (Zoom)-এ যোর্ লেন। 
• ওময়লবনার আইলড (ID): 919 6957 2985 | পাসমকাড: 123456. 
• অ্থ্বা য ামন যোর্ লেন: +1 646 558 8656 | য ান কন ামরন্স আইলড (ID): 91969572985# 

 
আসন্ন অ্নচষ্ঠান সম্পলকিত তথ্য এবং ভাষার্ত সহায়তা 

•  15 য ব্রুয়ালর 6pm যথ্মক 7pm | অ্নচষ্ঠানলি ইংমরলজমত.হমব। 
o  এই অ্নচষ্ঠামনর সেয় বাংিায় যোভাষী পলরমষবার জনয, call +1 347-966-4114 নম্বমর য ান করুন| য ান 

কন ামরন্স ID: 962 308 738# 
o এই অ্নচষ্ঠামনর সেয় যকালরয়ান ভাষায় যোভাষী পলরমষবার জনয +1 347-966-4114 নম্বমর য ান করুন | য ান 

কন ামরন্স আইলড (ID): 657 287 270# 
o এই অ্নচষ্ঠামনর সেয় স্প্যালনশ ভাষায় যোভাষী পলরমষবার জনয +1 347-966-4114 নম্বমর য ান করুন | য ান 

কন ামরন্স আইলড (ID): 634 876 446# 
 
যকানও অ্লিমবশমন যোর্ লেমত পারমিন না অ্থ্বা যকানও পেিামিার্না যপমত র্াইমিন? 
একলি কযাপশনেচক্ত যরকলডিং এখন schools.nyc.gov/ESEvents ওময়বমপমজ পাওয়া োমব। 
 
শুমভিামন্ত, 
এলিমেন্টালর অ্যাডলেশনস্ লিে, অ্ল স অ্ভ েচ মডন্ট এনমরািমেন্ট 
 
 
এই ইমেইিলি লক আপনার যকানও বন্ধচ  আপনামক যিরণ ( রওয়াডি) কমরমিন? আোমের এলিমেন্টালর স্কচ মি ভলতি সংিান্ত যেইলিং 
লিমে বা তালিকায় নাে যিখামত বা সাইন আপ করমত ভচ িমবন না। 
 
আোমের যকামনা একলি অ্থ্বা সবগুমিা যেইলিং লিে যথ্মক আপলন েলে যকানও ইমেইি যপমত না র্ান, তমব আনসাবস্ক্রাইব করমত 
অ্নচগ্রহ কমর এখামন লিক করুন। 

http://bit.ly/ESEvents2022-2023
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUMUtRTktMQU8yUFpSUEMzT1ZaME1SWDVFQy4u&wdLOR=c2008945E-8D9B-4C8A-8E38-B50B2D60C197
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform
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