প্রিয় প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবক:
আিনার সন্তান িুনববাসন আইননর (প্ররহ্যাপ্রবপ্রিনেশন অযাক্ট) সসকশন 504-এর অধীনন স্কুনি স্বাস্থ্য িপ্ররনেবা অথবা স্বাস্থ্যগত (নমপ্রিকযাি)
প্রবনশে সু প্রবধা িানির স াগয হ্নত িানর। এইসব িপ্ররনেবা স্বাস্থ্য চাপ্রহ্দা ু ক্ত প্রশক্ষাথবীনদরনক স্কুনি িূ র্বিানব অংশগ্রহ্নর্র সহ্ায়তা সদয়।
উদাহ্রর্ প্রহ্নসনব, স্বাস্থ্যগত অবস্থ্ার কারনর্ স সব প্রশক্ষাথবীর ওেু ধ প্রননত হ্য় তারা স্কুনি সসপ্রে করনত িানর। উদাহ্রর্ প্রহ্নসনব, স্বাস্থ্যগত
অবস্থ্ার কারনর্ স সব প্রশক্ষাথবীর ওেু ধ প্রননত হ্য় তারা স্কুনি সসপ্রে করনত িানর।
িপ্রতবছর NYC প্রিিােবনমন্ট অি এিুনকশননর িপ্ররনেবা এবংঅঅথবা প্রবনশে বযবস্থ্াসমূ নহ্র ননয নতুন কনর অনু নমাদননর বাধযবাধকতা
রনয়নছ। এই ি বানিাচনা স্কুনি আিনার সন্তাননর িপ্ররনেবা এবংঅঅথবা প্রবনশে সু প্রবধার িনয়ানন আনছ কী সনই সসপ্রে প্রনপ্রিত কনর, এবং
গত িপ্ররনেবা এবংঅঅথবা প্রবনশে সু প্রবধায় সকান িপ্ররবতবন আননত হ্নব প্রকনা সসপ্রবেয়প্রে স্কুিনক নানায়। আিনার সন্তান থা থ িপ্ররনেবা
এবংঅঅথবা প্রবনশে বযবস্থ্াসমূ হ্ িাি করুক এপ্রে সসপ্রবেয়প্রেও প্রনপ্রিত কনর।
অননক প্রিতামাতা তানদর সন্তাননর স্বাস্থ্য িরীক্ষার সময়সূ প্রচ বছনরর এই সময় কপ্ররনয় সনয়। আমরা আিনানক আগামী স্কুি বছনরর ননয
িস্তুত হ্নতও উৎসাহ্ িদান করপ্রছ। আিনার সন্তাননর িরবতবী প্রিপ্রননের সময়, তার স্বাস্থ্য ি ত্ন িদানকারীর কাছ সথনক আনু সাপ্রিক সং ু ক্ত
প্রবনশে সু প্রবধার ফমবগুপ্রি িূ রর্ করুন। সমপ্রিনকশন ফনমবর উিনরর বাম সকার্ায় তার একপ্রে সববসাম্প্রপ্রতক সছাে ছপ্রব িাপ্রগনয় প্রদন। এনত
আিনার সন্তাননক প্রিকিানব প্রচননত স্কুনির সু প্রবধা হ্নব।
আিনার সন্তান অনু নমাপ্রদত িপ্ররনেবা 2020-2021 প্রশক্ষা বছনরর শুরুনতই িায় সসপ্রবেয়প্রে প্রনপ্রিত করনত অনু গ্রহ্ কনর 1 নুন, 2020
তাপ্ররনের মনধয বা থাশীঘ্রই সম্ভব িূ রর্কৃত ফমবগুপ্রি নমাদননর ননয িরামশব সদয়া হ্নে।
িায়ানবপ্রেস সমপ্রিনকশন অযািপ্রমপ্রননেশন ফরম:
ফযাক্স করুন:
347-396-8945 (ব্রংক্স এবং মযানহ্যাোন)
347-396-8933 (ব্রুকপ্রিন এবং স্ট্যানেন আইিযান্ড);
347-396-8932 (কুইন্স)
অথবা
িানক িািান:
দৃ প্রি আকেবর্ করপ্রছ: DMAF সকাঅপ্রিবননের
New York City DOHMH
Office of School Health

42-09 28th Street
Queens, New York -4714
অনয সকি সমপ্রিনকশন অযািপ্রমপ্রননেশন ফমবসমূ হ্:
িানক িািান:
দৃ প্রি আকেবর্ করপ্রছ: প্রিনরক্টর অি নাপ্রসবং
New York City DOHMH
Office of School Health

42-09 28th Street

Queens, New York -4714

অথবা
স বনরানত আিনার সন্তান স্কুনি ানব সসোনন ইনমইি করুন:
BronxMAF@schools.nyc.gov
BrooklynMAF@schools.nyc.gov
ManhattanMAF@schools.nyc.gov
QueensMAF@schools.nyc.gov
StatenIslandMAF@schools.nyc.gov
প্রশক্ষা-সংক্রান্ত প্রবনশে সু প্রবধার ফমব
প্রশক্ষা-সংক্রান্ত এবং অনয স্কুি-প্রিপ্রিক প্রবনশে সু প্রবধার অনু নরানধর ফমবগুপ্রি (প্রিতামাতার অনু নরানধর ফমব এবং সমপ্রিনকি প্রবনশে সু প্রবধার
অনু নরানধর ফমব) আিনার স্কুনির 504 সকাঅপ্রিবননেনরর কানছ স্কুি বছনরর শুরুনত নমা প্রদনত হ্নব।

T&I 31742 (Bangla/Bengali)

