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েসে��র 2020
ি�য় িডি�� 20-এর পিরবারবগর্,
আমার নাম ড�র েজােসফ ও�ােয়ন (Joseph O’Brien) এবং িডি�� 20-এর অ�বর্তর্ীকালীন ভার�া�
কিমউিনিট সু পািরনেটনেড� িহেসেব িনেজেক পিরিচিত িদেত পারা আমার জনয্ অতয্� গেবর্র ও মযর্াদার
িবষয়। িডি�� অিফস, আমােদর �ুলগুেলা এবং আমােদর চমৎকার পিরবারেদর কিমউিনিটর মােঝ
অংশীদাির� লালন করার জনয্ আপনােদর সােথ অংশীদাির� করার �তয্াশা করিছ।
আিম জািন েয আমােদর অেনেকই উি�� েবাধ করেছন, িক�, 16 েসে��র, 2020 তািরখদূ র েথেক বা
তািরখ 2020 ,েসে��র 21 িরেমাট িশক্ষা এবং িম� বা ে�ে�ড িশক্ষার জনয্ সময়সূ িচকৃত িশক্ষাথর্ীেদর
জনয্ িনরাপদ, অথর্বহ ও সফলভােব আমােদর ি�ি�পয্াল, অয্ািস�য্া� ি�ি�পয্াল, িশক্ষক এবং �ুল �াফ
িনরলসভােব কাজ কের যাে�।
আিম েযাগােযােগর নতুন েসতুব�ন করেত এবং আপনােদর সােথ একসােথ কাজ করার �তয্াশায় আিছ,
েযন আমােদর সকল িশক্ষাথর্ীেদর উ�িতেত আমরা সকেল একেযােগ কাজ করেত পাির।
অনু �হ কের লক্ষয্ করুন, আমরা িডি�� 20 ইকুয্ইিট কিমউিনিট ��ত করিছ, যা 30 েসে��র, 2020
তািরখ দু পুর 1 pm ৈবঠক অনু �ান করেব। ���িতিনিধ�কারী জনসংখয্া েথেক অ�ভুর্� যারা, তারা সহ
আমরা সকল িশক্ষাথর্ীেদর কীভােব সহায়তা করেত পাির েসিবষেয় জানেত আিম আপনােদর অংশ�হণ
করেত �াগত জানাি�।
যিদ আপিন আমােদর সােথ অংশ�হেণ আ�হী েহান, তাহেল আপনার নাম, আপনার স�ােনর নাম, এবং
তারা D20-এর েয �ুেল পড়েছ েসটার নাম সহ অনু �হ কের আমােক jobrien17@schools.nyc.gov
িঠকানায় ইেমইল করুন।
উপর�, আিম আপনােদর ইিম�য্া� পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�ল এবং কিমউিনিট এডুেকশন
কাউি�লস্ (CEC)-এর এবছেরর িমিটংগুেলােত অংশ�হণ করেত �াগত জানাি�। �ুল, বািড় এবং
আমােদর পিরবারেদর মােঝর সংেযাগ একিট অপিরহাযর্ সংেযাগ এবং উ�ত আগামী আজই গেড় তুলেত
D20-এর �িতভাবান িশক্ষকবৃ �, অয্ািস�য্া� ি�ি�পয্াল, এবং ি�ি�পয্ালেদর সােথ েযাগ িদেত আিম
আপনােদর �েতয্কেক অনু েরাধ করিছ।
আপনােদর অসংখয্ ধনয্বাদ এবং এই আেলাচনা অবয্াহত রাখার �তয্াশা করিছ।
আমােক সবসময় ইেমইেল, jobrien17@schools.nyc.gov -িঠকানায় েযাগােযাগ করা যােব।
আপনার িব��,
েজােসফ ও�ােয়ন (Joseph O’Brien), Ed.D.
িডি�� 20-এর কিমউিনিট সু পািরনেটনেড� (IA)
T&I 31783 Family Letter (Bangla/Bengali)

