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 প্রিয় অপ্রিিাবক ও শকয়ারপ্রগিাররা: 

২০২১-২০২২ সু্কল বছরর আপনারক স্বাগতম!  

আমরা প্রনউ ইয়কক রারযের গিন কর প্রিরেরব কোপ্রি িকলরক তার ঐপ্রতিাপ্রেক নতুন িূপ্রমকায় স্বাগত যাপ্রনরয় শুরু কপ্রর এবং েমস্ত 

সু্করলর যনে রাষ্ট্রীয় মাস্ক মোরেরের মাধ্েরম িরতেরকর প্রনরাপত্তার বোপারর তার দৃঢ় অবস্থারনর যনে তারক ধ্নেবাদ যানাই।  

প্রবশ্ববোপী শকাপ্রিড -১৯ মিামারীর কাররে েৃষ্ট শেখার ত্বররের িরয়াযনীয়তা শমাকারবলায় আমরা িস্তুত এবং উরত্তজযত। আমারদর 

িবন িস্তুত। আমারদর একারডপ্রমক এবং িযুজি বেবস্থা িস্তুত। আমারদর পপ্ররবিন বেবস্থা িস্তুত; যাইরিাক, ধধ্য ক ধ্রুন েবরেরয় 

গুরুত্বপূে কিারব, আমারদর প্রনরবপ্রদত প্রেক্ষক এবং অধ্েক্ষরা আগ্রিী এবং অধ্েবোয় েিকারর সু্করল এই গুরুত্বপূে ক পূে ক িতোবতকরনর 

যনে িস্তুত করররছন। বেপ্রতক্রম ছাডা, বারেরলা পাবপ্রলক সু্করলর েকল স্টাে েদেেরা আপনার মূলেবান প্রেশুরদর স্বাগত যানারত 

এবং শেবার যনে িস্তুত।  

 োেরলের যনে আমারদর িস্তুপ্রত অেম্পেূ ক িাকরব, তরব, যপ্রদ না আপপ্রন - প্রপতা -মাতা এবং শকয়ারপ্রগিাররা - বাপ্রডরত আপনার 

গুরুত্বপূে ক িূপ্রমকা পালন কররন। অনুগ্রি করর আপনার েন্তারনর এই েমস্ত িরয়াযনীয়তার োরি তার োেরলের অপ্রিজ্ঞতা শপরত 

োিাযে করুন:  

1.  েুস্থ িাকরল, প্রনজিত করুন শয আপনার প্রেশু িপ্রতপ্রদন, োরাপ্রদন সু্করল আরছ। 

2. আপনার েন্তানরক আপনার বােিবরন একটে প্রনপ্ররপ্রবপ্রল যায়গায় সু্করলর কায এবং িপ্রতপ্রদন দুই ঘণ্টা পয কন্ত অপ্রতপ্ররি 

অধ্েয়রনর যনে েিায়তা করুন। আপনার েন্তানরক িপ্রতপ্রদন সু্করল তার কৃপ্রতত্ব েম্পরকক জযজ্ঞাো করুন এবং তার 

পারেরমোরের যনে উচ্চ িতোো স্থাপন করুন। 

3.  আপনার প্রেশুরক আপনার িািপ্রমক পপ্ররেয কার প্রেপ্রকৎেরকর োরি েুস্থতার যনে পরীক্ষা করুন এবং যপ্রদ আপনার 

োিারযের িরয়াযন িয় তরব প্রনপ্রব কধ্ায় সু্করলর কমীরদর োরি শযাগারযাগ করুন। প্রনজিত করুন শয আপনার প্রেশু েমস্ত 

িরয়াযনীয় টেকা েম্পরকক আপ েু শডে আরছ।  

4. যপ্রদ আপপ্রন ইপ্রতমরধ্ে এটে না করর িারকন তরব েম্পেূ ক টেকা প্রনন। আপনার বাচ্চারক ১২ বছর বা তার শবপ্রে বয়রের একটে 

িোকপ্রেরনর যনে েময় প্রনধ্ কারে করুন যপ্রদ আপপ্রন ইপ্রতমরধ্ে এটে না করর িারকন। 

5.  যপ্রদ আপপ্রন তা না করর িারকন, অনুগ্রি করর ১৫১৫ োউি পাকক এপ্রিপ্রনউরত আপনার বাচ্চারদর কম্পম্পউোর প্রডিাইে 

োলু করুন, এম-এে েকাল ১০ো শিরক প্রবকাল ৪ো পয কন্ত, যারত আমরা তারদর প্রররেে এবং পুনরায় প্রবতরে কররত 

পাপ্রর। 

 আমারদর োরি অংেীদাপ্ররত্ব এবং আপনার েন্তারনর প্রেক্ষায় আপনার িূপ্রমকা পালন করার যনে আপনারক ধ্নেবাদ। প্রনরাপদ 

িাকার যনে, কর ার পপ্ররশ্রম করর, প্রেক্ষার মূলোয়ন কররত এবং এই িযরের উরদোরগ ঐকেবদ্ধ িাকরত আমারদর োরি শযাগ 

প্রদন। আপনার গাপ্রডর মরধ্ে ধ্ীরর ধ্ীরর। প্রেশুরদর যনে েতকক িাকুন। আমরা আগামী বুধ্বার, শেরেম্বর এ উরত্তজযতিারব িতোো 

করপ্রছ, যখন আমরা আপনার বাচ্চারদর ক্লােরুরম আনজিতিারব প্রেরর আোর যনে শুরিচ্ছা যানাব যার যনে আমরা েবাই 

অরপক্ষা করপ্রছলাম!  

প্রবনীত, 

 
ডঃ. ক্রাইনার কোে 
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