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2017, 2018, এবং 2019-এ জন্মগ্রহণকারী ছেলেলেলেলের পররবারলের জন্য 

এলিমেন্টালি 

অ্টাডলেশন্স! 
সংক্ান্ত একটি ভার্চ ্যোে অন্চ ্ ষ্ালন ছ�াগ রেন 
প্ররিটি অন্চ ্ ন সম্পলক্ রবশে বণ্না রেব—কীভালব আপনার ষ্ালন, আেরা আপনালক 3-K, রপ্র-K, এবং রকন্ারগাল্ 

MySchools.nyc অ্যাকাউন্ট তিরী করলবন, আপনার স্্চ ে ও ছপ্রাগ্রাে অপশনগুলো অলবেষণ করলবন, এবং 
আলবেলনর জন্য প্রস্তুি হলবন। উপস্াপনার পর, আেরা আপনার প্রশ্াবেীর জবাব রেব। এ্ার একটি ক্যাপশনসহ ছরকর্ডং 
র্লসম্বলর আোলের ওলেবসাইল্ও ছপাস্ট করা হলব। 

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য োখরেন | একটি রভন্ন পাবরেক সম্পপৃক্তিার অন্চষ্ালন ররিরেোন্ট NYC-এর োধ্যলে সকলের জন্য ত্বরারেি 
রশক্ষণ সম্পলক্ িথ্য প্রোন করা হলব। 

জমু (Zoom) অনুষ্ারন কীভারে য�াগ দিরে হরে: 

f 48 ঘণ্া পূরেবে ্চ : জে পাসলকা্ গ্রহলণর পাশাপারশ ছোভাষী পররলষবার জন্য ছ�ান নম্বর 
ছপলি schools.nyc.gov/ESEvents ছেখ্চন 

f অনুষ্ান শুরুে সময়: tinyurl.com/2022ESinfo ছেখ্চ ্চন এবং অনষ্ালনর পাসলকা্ 

এন্টার করুন অথবা 646-558-8656 নম্বলর ছ�ান করুন এবং ছ�ান কন�ালরন্স আইর্ (ID) 

876 277 01351# এন্টার করুন 

দেদভন্ন দিন, সময়, ও ভাষা সম্পরকে 
েথষ্য পেেেতী পৃষ্ায় যিয়া হরয়রে! 

    schools.nyc.gov/3K |  schools.nyc.gov/PreK | schools.nyc.gov/Kindergarten 

T&I 33315 (Bangla) 

https://schools.nyc.gov/Kindergarten
https://schools.nyc.gov/PreK
https://schools.nyc.gov/3K
https://tinyurl.com/2022ESinfo
https://schools.nyc.gov/ESEvents
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ভারবে ুষ্যয়াল 
অনুষ্ানসমূহ: 

নরভম্বে দিরসম্বে জানুয়াদে যেব্রুয়াদে 
2021 2021 2022 2022 

16, 18, 30 9, 14 10 2 

লভষ্য যিাভাষী ভাষা োদেখ সময়পদেরষো 

16 নলভম্বর 2pm-3pm 
ইংরেদজ Español | Spanish 9 র্লসম্বর 6pm-7pm 

2 ছ�ব্রুোরর 6pm-7pm 

16 নলভম্বর 2pm-3pm
ইংরেদজ 한국어 | Korean 

9 র্লসম্বর 6pm-7pm 

16 নলভম্বর 2pm-3pm
ইংরেদজ বাংলা | Bangla 

9 র্লসম্বর 6pm-7pm 

ইংরেদজ 廣東話 | Cantonese 14 র্লসম্বর 2pm-3pm 

ইংরেদজ دوار Urdu | 18 নলভম্বর 6pm-7pm 
14 র্লসম্বর 2pm-3pm 

Kreyòl Ayisyen 18 নলভম্বর 6pm-7pm
ইংরেদজ Haitian-Creole 14 র্লসম্বর 2pm-3pm 

18 নলভম্বর 6pm-7pm
ইংরেদজ 普通話 | Mandarin 

2 ছ�ব্রুোরর 6pm-7pm 

30 নলভম্বর 2pm-3pm
ইংরেদজ Pусский | Russian 

10 জান্চোরর 6pm-7pm 

ইংরেদজ العربية Arabic | 30 নলভম্বর 2pm-3pm 
10 জান্চোরর 6pm-7pm 

ইংরেদজ Français | French 30 নলভম্বর 2pm-3pm 
10 জান্চোরর 6pm-7pm 

    schools.nyc.gov/3K |  schools.nyc.gov/PreK | schools.nyc.gov/Kindergarten 

https://schools.nyc.gov/Kindergarten
https://schools.nyc.gov/PreK
https://schools.nyc.gov/3K

