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প্রিয় পপ্রিবাি, 
 
আপপ্রি যপ্রি প্রিন্ডািগার্টের্ি আর্বির্িি শেষ তাপ্রিখ প্রিস্ ির্ি থার্িি, আপপ্রি এখিও আপিাি সন্তাির্ি 
শিাগ্রািগুপ্রিি অর্পক্ষা-তাপ্রিিায় শযাগ ির্ি ভপ্রতে িপ্রিয়া অংে প্রির্ত পার্িি! এপ্রট িিা দ্রুততি উপায়প্রট হর্িা 
অিিাইর্ি  িাইসু্কিস্ প্রগর্য়— আিার্িি “আপিাি সন্তাির্ি িীভার্ব অর্পক্ষা-তাপ্রিিায় শযাগ িির্ত হর্ব” 
প্রভপ্রিওপ্রট শির্খ প্রের্খ প্রিি।  
 
আপিাি প্রি এখিও িাইসু্কিস্  অযািাউন্ট শিই? এপ্রট ততপ্রি িিা সহজ -  আিার্িি প্রভপ্রিও  “ িীভার্ব িাইসু্কিস্ 
অযািাউন্ট ততপ্রি িির্ত হর্ব ” শির্খ শসপ্রট শজর্ি প্রিি।  
 
অিুগ্রহ ির্ি শজর্ি িাখুি: আপপ্রি যপ্রি শেষ তাপ্রির্খি ির্যয আর্বিি ির্ি থার্িি, তাহর্িই যর্থষ্ঠ! আপিার্ি 
আি প্রিছু িির্ত হর্ব িা - আপিাি সন্তাি বসর্ন্তি এিপ্রট প্রিন্ডািগার্টেি অফাি পার্ব। 
 
আপিাি প্রি প্রিন্ডািগার্টেি ভপ্রতে সম্পিে শিাি িশ্ন অথবা সহায়তা িিিাি?  আিার্িি ওর্য়বসাইট শথর্ি আিও 
জািুি, আপপ্রি 718-935-2009 িম্বর্ি শফাি িরুি, অথবা শিািফযাপ্রিপ্রি ওর্য়িিাি শসন্টার্ি-এ যাি।  
 
শুর্ভচ্ছার্ন্ত, 
প্রিন্ডািগার্টেি অযািপ্রিেন্স প্রটি  
  
এই ইর্িইিপ্রট প্রি আপিাি শিািও বনু্ধ আপিার্ি শিিণ (ফিওয়ািে) ির্ির্ছি?  আিার্িি প্রিন্ডািগার্টেি 
অযািপ্রিেিস্ ইর্িইি তাপ্রিিায় সাইি িির্ত  schools.nyc.gov/SignUp প্রিিািায় যাি।  
 
আপপ্রি যপ্রি আিার্িি শিার্িা এিপ্রট অথবা সিি শিইপ্রিং প্রিস্ট শথর্ি শিার্িা ইর্িইি িা শপর্ত চাি, তর্ব 
অিুগ্রহ ির্ি আিসাবস্ক্রাইব িির্ত এখার্ি প্রিি িরুি।  
 

http://myschools.nyc/
https://vimeo.com/516238381?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=1779280
https://vimeo.com/488709712?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=1779280
https://vimeo.com/488709712?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=1779280
http://schools.nyc.gov/FWC
https://www.schools.nyc.gov/sign-up
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=bn-in
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