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28 সেপ্টেম্বর, 2017 
 
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ, 
 
 সপাপ্ট গ্ াপ্ররপ্ট া,  ইউএে ভাপ্রজগ ন আইল্যান্ড,  এবং অনযানয  যাপ্ররপ্রবয়ান দ্বীপপুপ্টে হ্যাপ্ররপ্ট ন মাপ্ররয়া ও আরমা-এর  ারপ্টে সে বযাপ  ধ্বংেল্ীল্া 
ঘপ্ট্ সর্প্টে, সেজনয আমরা র্ভীরভাপ্টব স া াহ্ত ও উপ্রদ্বগ্ন। ক্ষপ্রতগ্রস্তপ্টের জনয আমরা আন্তপ্রর ভাপ্টব েুুঃপ্রিত। অেংিয প্রনউ ইয় গ বােী সেভাপ্টব তাপ্টের 
বাস্তুহ্ারা আত্মীয় ও বনু্ধপ্টেরপ্ট  তাপ্টের বাপ্রিপ্টত স্বার্ত জানাপ্টত িস্তুত হ্প্টেন,  আমরাও আমাপ্টের সু্কল্েমপূ্টহ্ তাপ্টের সেপ্টল্প্টমপ্টয়প্টের স্বার্ত জানাপ্টত িস্তুত। 
 

আমরা স্পষ্ট জানাপ্টত চাই সে, সরপ্রজস্টার  রার জনয বার্গ-োর্টগ প্রিপ্ট ্ জাতীয় িপ্টয়াজনীয়  ার্জপত্র ো বনযা বা প্রব ঙৃ্খল্ার  ারপ্টে হ্াপ্ররপ্টয় 
সেপ্টত পাপ্টর, সেগুপ্টল্া েপ্টে র্াকু  বা না র্াকু , প্রনউ ইয় গ  প্রের্টর সু্কল্গুপ্টল্া েমেযাগ্রস্থ প্র ক্ষার্ীপ্টের জনয উন্মকু্ত। 
  

সু্কল্  মযুপ্রনর্ট প্রহ্প্টেপ্টব আমরা েুুঃিজন  ঘ্না সমা াপ্টবল্ায় ঐ যবদ্ধ হ্ই। আমাপ্টের মপ্টনাপ্টোর্ র্াপ্ট  সু্কল্েমপূ্টহ্ প্র ক্ষার্ীপ্টেরপ্ট  অন্তভুগ ক্ত  রা, 
সেিাপ্টন তারা প্র ক্ষাল্াভ  রপ্টত পাপ্টর। ক্লােরুপ্টম র্া া াপ্টল্ তাপ্টেরপ্ট  সেপ্টনা প্রনরাপত্তা ও প্রস্থপ্রত ীল্তা িোন  রা োয়। তেপুপ্রর, িপ্রতপ্রেন সু্কপ্টল্ োতায়াত 
 রার মাধ্যপ্টম প্র ক্ষার্ীরা এ র্ট েত্ন ীল্, র্ঠনমলূ্   মযুপ্রনর্টর োপ্টর্ েংেুক্ত র্াপ্ট ।    
   

প্রিপা গ্ প্টমন্ট অব এিুপ্ট  ন (DOE) সু্কল্বপ্টয়েী সেপ্টল্প্টমপ্টয়প্টেরপ্ট  প্রের্টর পাবপ্রল্  প্র ন্ডারর্াপ্ট গ্ ন সর্প্ট  হ্াই সু্কল্েমপূ্টহ্ ভপ্রতগ র জনয িস্তুত। অপ্রধ্  
তপ্টর্যর জনয পপ্ররবারেমহূ্ 311 নম্বপ্টর সিান  রপ্টত বা schools.nyc.gov/NewStudentsওপ্টয়বোই্ সেিপ্টত পাপ্টরন, প্র ংবা িযাপ্টমপ্রল্ ওপ্টয়ল্ াম সেন্টাপ্টর 
সেপ্টত পাপ্টরন। িযাপ্টমপ্রল্ ওপ্টয়ল্ াম সেন্টারেমহূ্ সোমবার সর্প্ট  বহৃ্স্পপ্রতবার ে াল্ 8্া সর্প্ট  প্রব াল্ ৫্া পেগন্ত, এবং শুক্রবাপ্টর ে াল্ 8্া সর্প্ট  
অপরাহ্ণ 3্া পেগন্ত সিাল্া র্াপ্ট । আমাপ্টের িযাপ্টমপ্রল্ ওপ্টয়ল্ াম সেন্টারেমহূ্ েম্পপ্ট গ  তর্য সপপ্টত পাপ্টরন প্রনপ্টচর ওপ্টয়বোইপ্ট্: 
schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/WelcomeCenters. সেেব পপ্ররবার প্রি-প্র ন্ডারর্াপ্ট গ্ ন ও সো্ প্র শুপ্টের জনয অনযানয বযবস্থার সিা জ 
 রপ্টেন, তাপ্টেরপ্ট  আরপ্রল্ চাইল্ডহুি আউ্প্ররচ র্টম েহ্ায়তা প্রেপ্টত পাপ্টর; তপ্টর্র জনয (212) 637-8000 নম্বপ্টর সিান  রুন। 
   

সেেব পপ্ররবার েরােপ্রর ক্ষপ্রতগ্রস্থ হ্নপ্রন, অর্চ েহ্ায়তা িোন  রপ্টত আগ্রহ্ী, প্রের্টবযাপী 18র্ট িায়ার হ্াউে এবং EMS সস্ট ন ে াল্ 7্া 
সর্প্ট  9্া পেগন্ত জরুপ্রর োহ্ােযোমগ্রী গ্রহ্ে  রপ্টে। জরুপ্রর োহ্ােযোমগ্রীর তাপ্রল্ া ও সেগুপ্টল্া িোপ্টনর প্রন ্স্থ স্থানগুপ্টল্ার িক ানা জানপ্টত হ্প্টল্ 

on.nyc.gov/PuertoRicoRelief.ওপ্টয়বোই্ সেিুন। স্ক্সাে, সলাপ্ররিা, ও সপাপ্ট গ্ াপ্ররপ্ট াপ্টত ভীষে ক্ষপ্রতগ্রস্থ প্র ক্ষার্ী ও সু্কল্েমহূ্প্ট  েহ্ায়তাোপ্টন DOE-এর 
োপ্টর্ আপপ্রন ও সোর্ প্রেপ্টত পাপ্টরন।  সময়প্টরর িান্ড ্ু অযািভান্স প্রনউ ইয় গ  প্রের্ট তহ্প্রবপ্টল্ সস্বোমলূ্  অনেূান প্রেপ্টত হ্প্টল্ অনগু্রহ্  প্টর 
www1.nyc.gov/site/fund/donate/donate.page ওপ্টয়বোই্ সেিুন। 
   

 যাপ্ররপ্রবয়াপ্টনর ক্ষপ্রতগ্রস্থ এল্া ার অপ্রধ্ েংিয  পপ্ররবার ও সেপ্টল্প্টমপ্টয় প্রনউ ইয় গ  প্রের্টপ্টত আেন্ন মােগুপ্টল্াপ্টত পুনবগাপ্রেহ্ হ্প্টব বপ্টল্ আমরা িতযা া 
 রপ্রে- এবং এজনয আমরা িস্তুত আপ্রে। প্র ক্ষার্ী ও তাপ্টের পপ্ররবারেমহূ্প্ট  েপু্রেগ প্টন েহ্ায়তা সেওয়ার জনয DOE এবং পুপ্টরা প্রের্ট োপ্টধ্যর মপ্টধ্য ো 
আপ্টে, তা  প্টর োপ্টব। 

 
  

প্রবশ্বস্ত, 
 

 
 
Bill de Blasio      Carmen Fariña 

Mayor       Schools Chancellor 
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