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15 মে, 2017       
                                           
প্রিয় প্রিক্ষার্থী এবং পপ্রিবািবর্গ,                                                                                             
আেিা 30 জানুয়াপ্রি, 2017 এবং 21 োর্গ , 2017 তাপ্রিখে মে প্রর্ঠি প্রিখয়প্রি তাি হালনার্ািকিণ উপলখক্ষ এই প্রর্ঠিটি প্রলখে আবািও 
আপনাখিিখক প্রনপ্রিত কিপ্রি মে, সকল প্রিক্ষার্থী তাি অপ্রিবাসনর্ত অবস্থা োই মহাক না মকন, এনওয়াইপ্রস পাবপ্রলক সু্কখল সািি 
আেপ্রিত। প্রিক্ষার্থী, কেীসিসয এবং পপ্রিবািবখর্গি িক্ষায় আোখিি ক্ষেতায় ো আখি তাি সখবগাচ্চ মর্ষ্টাই আেিা কিখবা। 
  
আেিা 11 মে, 2017 তাপ্রিখে মে ঘটনাটি ঘখটখি তা আপনাখক অবপ্রহত কিখত র্াই।  িজুন বযপ্রি োিা প্রনখজখিিখক ইউএস 
প্রসটিখজনপ্রিপ অযান্ড ইপ্রেখেিন সাপ্রিগ খসি মেডাখিল এখজন্ট প্রহখিখব পপ্রির্য় িিান কখি কুইখে প্রপএস 58-এ আখস এবং একজন 4th-খেখডি 
প্রিক্ষার্থী সম্পখকগ  জানখত র্ায়। প্রকন্তু তাখিিখক মকান প্রিক্ষার্থীি তর্থয মিয়া হয়প্রন। আেিা প্রনউ ইয়কগ  প্রসটিি পাবপ্রলক সু্কখল পড়খি এেন 
িখতযক প্রিক্ষার্থীি অপ্রিকাি িক্ষায় িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ। প্রডওই এই উখের্জনক ঘটনাি অনুসন্ধান কিখত মেয়খিি অপ্রেস অি ইপ্রেেযান্ট 
অযাখেয়াসগ এবং এনওয়াইপ্রপপ্রড-ি সাখর্থ কাজ কিখি। 
  
প্রডওই-ি মিাখটাকখল মেিাখব বপ্রণগত আখি, মেডাখিল এখজন্টখিিখক, এি অন্তিুগ ি ইপ্রেখেিন অযান্ড কাস্টেস্ এনখোসগখেন্ট (আইপ্রসই), 
মকান সু্কখল িখবখিি অনুেপ্রত িিান কিা হখব না, এি বযপ্রতক্রে শুিুোত্র আইখনি িতগ েুি ঘটনা। এিাড়া, প্রডওই প্রিক্ষার্থী অর্থবা তাখিি 
পপ্রিবাি সিসযখিি অপ্রিবাসনর্ত অবস্থাি মকান মোোঁজ িাখে না, এবং  আইখনি িতগ  না র্থাকখল মকান প্রিক্ষার্থী তর্থয িকাি কিখব না।  
  
আপনাি েপ্রি মকান িশ্ন র্থাখক, অর্থবা মকান প্রিখসাসগ র্ান, আেিাআপনাি অপ্রিকাি জানুন প্রবষখয় প্রিক্ষার্থী, প্রপতাোতা, এবং কেুযপ্রনটি 
সিসযখিি জনয কেগিালাি আখয়াজন কখিপ্রি ো প্রসটিবযাপী অবযাহতিাখব অনুপ্রিত হখব। এইসব কেগিালা অপ্রিবাসী প্রনউ ইয়কগ ািখিি 
অপ্রিকাি সম্পপ্রকগ ত তর্থয, লিয প্রসটি পপ্রিখষবা, সুিক্ষা পপ্রিকল্পনা, এবং জাপ্রলয়াপ্রত িপ্রতখিাি প্রবষয়ক তর্থয িিান কখি। এই কেগিালাগুপ্রল 
অংিেহণকািীখিিখক অযাকিনএনওয়াইপ্রস-ি োিযখে আইপ্রন পপ্রিখষবাি সাখর্থ সংখোর্ ঘটিখয় মিয় এবং আর্ােী সপ্তাহগুখলাখত আেিা এইসব 
কেগিালাি সংেযা বৃপ্রদ্ধ কিখবা  
 
আেিা েখন কপ্রিখয় প্রিখত র্াই মে, অপ্রিবাসনর্ত অবস্থা োই মহাক না মকন, সকল প্রনউ ইয়কগ াখিি প্রসটি পপ্রিখষবা লাি অবযাহত 
র্থাকখব।  প্রডওই-ি ইপ্রেখেিন মিাখটাকল সম্পপ্রকগ ত আিও তর্থয, এবং আপনাখক ও আপনাি পপ্রিবাখিি সহায়তায় মকান প্রিখসাসগ লাখি 
আপনাি েপ্রি মকান িশ্ন র্থাখক, 311 নম্বখি মোন অর্থবা http://schools.nyc.gov/supportingallstudents সাইট মিেুন।  
 
পাবপ্রলক সু্কলগুপ্রল আোখিি র্ণতখিি মকন্দ্র এবং আেিা আোখিি প্রিক্ষার্থী ও পপ্রিবাখিি সুিক্ষায় একখোখর্ কাজ কিা অবযাহত িােখবা 
এবং সকল প্রনউ ইয়কগ  প্রসটি প্রিক্ষার্থীখিিখক উচ্চ-োনসম্পন্ন প্রিক্ষািাখন আোখিি লক্ষয পূিণ কিখবা। ববপ্রর্ত্রপূণগ এবং অন্তিুগ প্রিেূলক প্রবষখয় 
েেগািািীল আখলার্না বৃপ্রদ্ধ কখি এেন কেী ও প্রিক্ষার্থী আখলার্না কীিাখব সহজতি কিা োয় মসপ্রবষখয় সু্কলগুপ্রল র্াইখডে পাখে।  
  
আেিা অপ্রিবাসীখিি প্রসটি, এবং প্রিক্ষার্থী ও প্রনউ ইয়কগ বাসীখিি অপ্রিকাি িক্ষায় আেিা এখক অপখিি পাখি িপ্রিিালীিাখব িাোঁড়াই।  
 
প্রবশ্বস্ত,  
 

  
 
কািখেন োপ্রিপ্রনয়া                                   প্রনিা আর্িওয়াল 
র্যানখসলি            কপ্রেিনাি 
এনওয়াইপ্রস প্রডপাটগ খেন্ট অি এডুখকিন         মেয়িস্ অপ্রেস অি ইপ্রেেযান্ট অযাখেয়াসগ   
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