
 
 
 

T-35137 Tomorrow Jan 20 is the Deadline (Bangla) 

আগামীকাল, 20 জানুয়ারি, রকন্ডািগার্টের্ন ভরতেি আর্েদর্নি শেষ রদন! 
 
 
রিয় পরিোিেগে, 
 
আগামীকাল, 20 জানুয়ারি, রকন্ডািগার্টের্ন ভরতেি আর্েদর্নি শেষ রদন। মর্ন িাখর্েন - আপরন এই একই আর্েদনপর্ে 
রকন্ডািগার্টের্নি রগফর্টড অ্যান্ড টযার্লর্েড (G&T) শিাগ্রামগুর্লাও শ াগ কির্ত পার্িন। আপনাি  রদ 2018 সার্ল 
জন্মগ্রহণকািী শকানও সন্তান থার্ক, তাহর্ল ভরতেি জনয এখনই একরট আর্েদনপে জমা শদয়া রনরিত করুন। 
 
আপরন রক ইর্তামর্যয রকন্ডািগার্টের্ন ভরতেি জনয আর্েদন কর্ির্েন? কর্ি থাকর্ল, আপনাি সেরকেু রিক আর্ে। 
 
না কর্ি থাকর্ল, আগামীকাল সময়সীমা শেষ হোি আর্গ রতনরট উপার্য়ি শ  শকার্না একরটি মাযযর্ম আর্েদন করুন: 

1. অ্নলাইর্ন মাইসু্কলস্-এি মাযযর্ম 11:59 pm-এি মর্যয। রকন্ডািগার্টেন শিাগ্রামসমূহ অ্নুসন্ধান করুন, আপনাি 
সন্তার্নি আর্েদনপর্ে সর্েোচ্চ 12রট শিাগ্রাম শ াগ করুন, এেং "Submit Application" (আর্েদন জমা রদন) 
োটর্ন রিক কর্ি আর্েদন করুন— খন আপরন কনর্ফরট (উড়ন্ত িরিন কাগজ) শদখর্েন, আপরন েুঝর্েন শ  
আমিা আপনাি আর্েদনপে শপর্য়রে। 

2. শফার্ন 718-935-2009 নম্বর্ি, 6pm-এি মর্যয। 
3. 3PM-এি মর্যয একরট ফযারমরল ওর্য়লকাম শসোর্িি সার্থ শ াগার্ াগ করুন। কীভার্ে কির্ত হর্ে, তা জানর্ত 

schools.nyc.gov/FWC শদখুন। 
 
আমিা আপনাি ভাষায় কথা েরল! আপরন  রদ অ্নলাইর্ন আর্েদন কর্িন, তাহর্ল ইংর্িরজ, আিরে, োংলা, চাইরনজ, শেঞ্চ, 
শহরেয়ান রিওল, শকারিয়ান, িারেয়ান, স্প্যারনে, অ্থো উদুে ভাষায় আর্েদনপে পাওয়া  ার্ে। শফার্ন ো সেিীর্ি, 200-রটি 
শেরে ভাষায় শদাভাষী পরির্ষো পাওয়া  ার্ে: একজন শদাভাষীি জনয অ্নুর্িায কির্ত ভুলর্েন না। 
 
আপনাি শকানও িশ্ন থাকর্ল, সহায়তা শদয়াি জনয আমিা আপনাি পার্ে আরে। আমার্দি শফান করুন (উপর্ি শদখুন) 
অ্থো ESEnrollment@schools.nyc.gov রিকানায় ইর্মইল করুন। এোড়াও আমার্দি ওর্য়েসাইট শথর্ক আপরন 
রকন্ডািগার্টের্ন ভরতে সম্পর্কে আিও জানর্ত পার্িন। 
 
শুর্ভচ্ছার্ন্ত, 
রকন্ডািগার্টেন অ্যাডরমেন্স রটম 
 
 
এই ইর্মইলরট রক আপনাি শকানও েনু্ধ আপনার্ক শিিণ (ফিওয়াডে) কর্ির্েন? schools.nyc.gov/SignUp ওর্য়েসাইর্ট, 
আমার্দি রকন্ডািগার্টের্ন ভরতের্ত আগ্রহীর্দি শমইরলং রলর্ে (ডাক তারলকায়) নাম শলখার্ত (ো সাইন আপ কির্ত) ভুলর্েন 
না। আপরন  রদ আমার্দি শকার্না একরট অ্থো সেগুর্লা শমইরলং রলে শথর্ক আি শকানও ইর্মইল শপর্ত না চান, তর্ে 
আনসােস্ক্রাইে কির্ত অ্নুগ্রহ কর্ি এখার্ন রিক করুন। 

https://www.myschools.nyc/bn/
https://schools.nyc.gov/FWC
mailto:ESEnrollment@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/kindergarten
http://schools.nyc.gov/SignUp
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfrUGBRq8StYfLvWA64IEuBSGdNPIBD_BEaL01-BlQ83Cd5g/viewform&data=04|01|DLuczak@schools.nyc.gov|eec31bea25a3489da50908d9a2c61b9c|18492cb7ef45456185710c42e5f7ac07|0|0|637719794016233880|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=eL/M32qULcEveR2K/z+9OyN5j6E+vRaVWIkN2yKELlM=&reserved=0
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