৩০ জানুয়ারি, ২০১৭
রিয় রিক্ষার্থী ও পরিবািবর্গ:
রনউ ইয়র্গ রিটি রিপার্গমেন্ট অভ এিু মর্িন(রিওই) এবং মেয়মিি অরিি, অরভবািনর্ত অবস্থা যাই ম ার্ না মর্ন, িমতের্ রিক্ষার্থীি পাবরির্ স্কু ি
রিক্ষাি অরির্াি িংিক্ষমে িরতশ্রুরতবদ্ধ। যুক্তিামেি িুরিে মর্ার্গও, অববি রিক্ষার্থীি ির্ি রিক্ষার্থীি পাবরির্ এিু মর্িমনি গুরুত্বমর্ স্বীর্ৃ রত মেয়।
আপনাি িন্তান আোমেি িমবগাচ্চ অগ্রারির্াি, এবং ির্ি রিক্ষার্থী যামত গুের্ত রিক্ষা িাভ র্মি মিই অরির্াি িংিক্ষমে এবং তা রনরিত র্িমত
আোমেি ক্ষেতায় যতর্া িম্ভব আেিা মিটি র্িমবা।
আেিা আোমেি ববরিমরে্ র্বগ মবাি র্রি। অরভবািী রপতাোতা, রিক্ষার্থী, রিরিপোি, রিক্ষর্ এবং অনে স্কু ি র্েী – িবাই আোমেি স্কু ি, এবং রনউে্
ইয়র্গ রিটিি অংি যা আোমেিমর্ এই িেৎর্াি, িরক্তিািী, িামোচ্ছি স্থানগুমিা রেময়মে। আপনাি পরিবাি ১০০ বেি আমর্ বা ১০০ রেন আমর্ এমিমে
রর্না, - আপরন রনউ ইয়র্গাি – এবং আেিা আপনাি িামর্থ আরে।
ির্ি রিক্ষার্থীি রনিাপে, যত্নিীি পরিমবমি রিক্ষািাভ অবো ত র্থাকুর্ মিরবষয়টি রনরিতর্িমে ি ায়তা িোমনি িমক্ষে, আেিা স্কু ি র্েী িেিেমেিমর্
রনমি িেত্ত রনমেগ িনা িোন র্িরে:
অতীতত যেমনটি হতেতে, ডিওই কমীগণ যকোন ডিক্ষোর্থী অর্থবো তোর পডরবোর সদসযতদর অডিবোসনগত অবস্থো সম্পডকিত যকোন প্রশ্ন ডিতেস করতব নো
অর্থবো তোর যরকিি রোখতব নো। আপনাি রনমজি অর্থবা আপনাি পরিবামিি অরভবািনর্ত অবস্থাি , আপরন যরে মর্ান স্পিগর্াতি তর্থে মিয়াি র্মিন,
রিটিি মর্াপনীয়তাি নীরত এবং িোমিিমিি িরবিানিেূম ি িতগ আেিা মিগুরি মর্াপন িারি।
ডিওই কমীগণ ইডমতেিন এবং কোস্টমস্ এনত োসি তমন্ট (আইডসই) এতিন্টতদরতক অবোডরত প্রতবিোডিকোর প্রদোন করতব নো। অনে ির্ি আইন
িময়ার্র্ািী এমজরিি েত, আইরিই এমজন্টর্মেি যর্থাযর্থ আইরন অনুমোেন োড়া স্কু মিগুমিামত িমবি র্িাি অরির্াি নাই। অরভবািনর্ত রবষয় িময়ামর্ি
উমেমিে যরে মর্ান আইরিই অরিিাি মর্ান স্কু মি যায়, তামেিমর্ িিািরি রিরিপোমিি র্ামে পাঠামনা মব, রযরন যর্থাযর্থ বেবস্থা গ্র ে র্িমবন।
ডিওই কমীগণ আইডন বযিবোিকতো েোড়ো যকোন ডিক্ষোর্থীর তর্থয প্রকোি করতব নো।
আমতদর স্কু লগুডলতত যকউ ইডমতেিন আইডন পডরতেবো চোইতল তোতক অযোকিনএনওেোইডস-তত যর োর করো হতব। অোর্িনএনওয়াইি এেন এর্টি
র্েগিূরি যা আপনাি র্েুেরনটি এবং আপনাি ভাষায় রবশ্বস্ত র্েুেরনটি িংর্ঠন মর্থমর্ রি-মত, রনিাপে আইরন ি ায়তা িোন র্মি।
অডিবোসনগত অবস্থো েোই যহোক নো যকন, সকল ডনউ ইেকিোতরর ডসটি পডরতেবো লোি অবযোহত র্থোকতব। মেয়মিি অরিি অভ ইরেগ্রোন্ট অোমিয়ািগ
মর্থমর্ আিও তমর্থেি জনে 311 নম্বমি মিান র্রুন অর্থবা nyc.gov/immigrants িাইমর্ যান। এোড়া, রিওই ওময়বিাইর্
http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/SupportingAllStudents.htm -এ রবরভন্ন রিমিািগ িভে। আর্ােী িপ্তা গুমিামত আোমেি ওময়বিাইমর্ি এই
মক্ষরটি িম্প্রিারিত মব।
সকল ডিক্ষোর্থী েোতত ডনরোপদ এবং সহোেক ডিক্ষণ পডরতবতি র্থোতক স্কু ল কমীগণ যসডবেেটি ডনডিত করতবন। রিওই-ি নীরত রনিাপে পরিমবি এবং
ববরিরপূেগ স্কু ি িোন যা ির্ৃ ত অর্থবা িািোর্ৃ ত জারত, বেগ, িেগ, বয়ি, র্ৃ রি, জারতর্ত পরিিয়, জাতীয় িূর, রবমেিী, নার্রির্ত্ব অবস্থা, িরতবরিতা,
মযৌন অগ্রারির্াি, রিঙ্গ (স্ত্রী/পুরুষ), অর্থবা ওজমনি রতরত্তমত মর্ান য়িারন, বুরিইং, এবং ববষেে েুক্ত মব। মযমর্ান ঘর্না অর্থবা উমের্ অরতিত্বি
স্কু ি র্েীমেি র্ামে রিমপার্গ র্িমত মব, যািা তেন্ত র্মি দ্রুত বেবস্থা মনমবন।
আপনাি িন্তামনি রিক্ষা রবষময় আোমেি উপি আস্থা িািাি জনে িনেবাে। আোমেি ১.১ রেরিয়ন রিক্ষার্থীি িািমিেি মিময় আি অনে মর্ান রর্েু
গুরুত্বপূেগ নয়।
রবশ্বস্ত,

র্ািমেন িারিরনয়া
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