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প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,  
  
আমরা আশা করছি আপছি আমাদের এছিদমন্টাছরদে ভছেি সংক্রান্ত ভার্্চিুয়াি েথ্ু অছিদেশিগুদিার একছিদে য াগ 
ছেদে পারদেি! আমাদের পরেেিী অি্ষ্ঠািছি হদে 12 জাি্য়াছর,  া 20 জাি্য়াছর ছকন্ডারগাদিিদি ভছেির আদেেি 
করার সময়সীমা যশষ হোর আদগ সেিদশষ অছিদেশি। 

  
মনে কপ্রিনয় প্রিপ্রি যে, যেসব পপ্রিবানি 2018, 2019, এবং 2020 সানে জন্মগ্রহণকািী সন্তাে িনয়নে, এই 
অেোইে অেুষ্ঠােপ্রি তানিি জেয। সু্কে এবং যিাগ্রাম সম্পনকগ কীভানব জাো োনব, অেোইে সু্কে প্রিনিক্টপ্রি ও 
আনবিে পদ্ধপ্রত মাইসু্কেস — কীভানব বযবহাি কিনত হয়, এবং অিূি ভপ্রবষ্যনত আনবিে কিাি জেয এখে 
কীভানব িস্তুত হওয়া োয়, আমিা যসসব প্রবষ্নয় তথ্য প্রবপ্রেমনয়ি িতযাশায় আপ্রে। উপস্থাপোি পি, আমিা 
আপোি িশ্নাবেীি জবাব প্রিব।  
  
অংশগ্রহনণি জেয যকানো যিপ্রজনেশনেি িনয়াজে যেই, েপ্রিও, অেোইে অেুষ্ঠানে যোর্িানেি জেয একপ্রি 
পাসনকাি (প্রেনে িিত্ত) আবপ্রশযক  
  
যকােও অেুষ্ঠানে কীভানব যোর্ প্রিনত হনব  
িপ্রতপ্রি অেুষ্ঠাে অেোইনে অেুপ্রষ্ঠত হনব।  

• অেুষ্ঠাে শুরুি সময় আমানিি সানথ্ এখানে প্রিক কনি জুম (Zoom)-এ যোর্ প্রিে।  
• ওনয়প্রবোি আইপ্রি (ID): 919 6957 2985 | পাসনকাি: 123456  
• অথ্বা য ানে যোর্ প্রিে: +1 646 558 8656 | য াে কে ানিন্স আইপ্রি (ID): 91969572985# 

  
আসন্ন অেুষ্ঠাে সম্পপ্রকগত তথ্য এবং ভাষ্ার্ত সহায়তা  
  

• 12 জােুয়াপ্রি, 6pm যথ্নক 7pm | অেুষ্ঠােপ্রি ইংনিপ্রজনত হনব।  
o এই অেুষ্ঠানেি সময় আিপ্রব ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয +1 347-966-4114 
েম্বনি য াে করুে | য াে কে ানিন্স আইপ্রি (ID): 837 070 681# 
o এই অেুষ্ঠানেি সময় যহপ্রশয়াে প্রিওে ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয, +1 347-966-
4114 েম্বনি য াে করুে | য াে কে ানিন্স আইপ্রি (ID): 651 511 991# 
o এই অেুষ্ঠানেি সময় িাপ্রশয়াে ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয +1 347-966-4114 
েম্বনি য াে করুে | য াে কে ানিন্স আইপ্রি (ID): 227 082 396# 

• 26 জােুয়াপ্রি, 6pm যথ্নক 7pm | অেুষ্ঠােপ্রি ইংনিপ্রজনত হনব।  
o  এই অেুষ্ঠানেি সময় োইপ্রেজ (মযান্ডাপ্রিে) ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয +1 347-
966-4114 েম্বনি য াে করুে| য াে কে ানিন্স ID: 344 140 444# 
o এই অেুষ্ঠানেি সময় যেঞ্চ ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয +1 347-966-4114 েম্বনি 
য াে করুে | য াে কে ানিন্স আইপ্রি (ID): 314 604 046# 

https://www.myschools.nyc/bn/
http://bit.ly/ESEvents2022-2023
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o এই অেুষ্ঠানেি সময় উিুগ ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয +1 347-966-4114 েম্বনি 
য াে করুে | য াে কে ানিন্স আইপ্রি (ID): 320 204 132# 

•  1 য ব্রুয়াপ্রি 2pm যথ্নক 3pm | অেুষ্ঠােপ্রি ইংনিপ্রজনত.হনব।  
o এই অেুষ্ঠানেি সময় আিপ্রব ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয +1 347-966-4114 
েম্বনি য াে করুে | য াে কে ানিন্স আইপ্রি (ID): 891 643 215# 
o এই অেুষ্ঠানেি সময় যহপ্রশয়াে প্রিওে ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয, +1 347-966-
4114 েম্বনি য াে করুে | য াে কে ানিন্স আইপ্রি (ID): 480 543 79# 
o এই অেুষ্ঠানেি সময় িাপ্রশয়াে ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয,call +1 347-966-4114 | 
Phone Conference ID: 384 923 238# 

•  15 য ব্রুয়াপ্রি 6pm যথ্নক 7pm | অেুষ্ঠােপ্রি ইংনিপ্রজনত. হনব।  
o  এই অেুষ্ঠানেি সময় বাংোয় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয, call +1 347-966-4114 
েম্বনি য াে করুে| য াে কে ানিন্স 962 308 738# 
o এই অেুষ্ঠানেি সময় যকাপ্রিয়াে ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয +1 347-966-4114 
েম্বনি য াে করুে | য াে কে ানিন্স আইপ্রি (ID): 657 287 270# 
o এই অেুষ্ঠানেি সময় স্প্যাপ্রেশ ভাষ্ায় যিাভাষ্ী পপ্রিনষ্বাি জেয +1 347-966-4114 
েম্বনি য াে করুে | য াে কে ানিন্স আইপ্রি (ID): 634 876 446# 

 
  
 যকােও অপ্রিনবশনে যোর্ প্রিনত পািনেে ো অথ্বা যকােও পেগানোেো যপনত োইনেে?  
জােুয়াপ্রি োর্াি schools.nyc.gov/ESEvents সাইনি কযাপশেসহ একপ্রি যিকপ্রিগং িকাশ কিা হনব।  
  
  
শুনভিানন্ত,    
এপ্রেনমন্টাপ্রি অযািপ্রমশেস প্রিম, অপ্র স অভ সু্টনিন্ট এেনিােনমন্ট  
  
   
এই ইনমইেপ্রি প্রক আপোি যকােও বনু্ধ আপোনক যিিণ ( িওয়ািগ) কনিনেে?  আমানিি এপ্রেনমন্টাপ্রি সু্কে 
অযািপ্রমশেস যমইপ্রেং প্রেনস্ট সাইে আপ কিাি প্রবষ্য়প্রি প্রেপ্রিত কিনত schools.nyc.gov/SignUp সাইনি 
োে।    
 
আপপ্রে েপ্রি আমানিি যকানো একপ্রি অথ্বা সকে যমইপ্রেং প্রেস্ট যথ্নক যকানো ইনমইে ো যপনত োে, তনব 
অেুগ্রহ কনি আেসাবস্ক্রাইব কিনত এখানে প্রিক করুে।       

https://schools.nyc.gov/ESEvents
https://schools.nyc.gov/SignUp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesB0kRQINxWHFBnUecbWT9EMxUNEUyTElKVVRSNlBOUTNIWUFMQzcyREI4Ry4u&lang=bn-in
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