3-টি সহজ ধাপে আজই এনপ াল করুন!

ধাে 1: nyc.gov/SummerRising দেখুন
●
●
●
●

সামা াইটজিংইপে তাটলকাভুটি বা এনপ ালপমন্ট
দোিটাপল টলিংকটিপত টিক করুন। →
টনউ ইেকট টসটি সকল টিক্ষার্টী যা া বতটমাপন K-8
দেপে (2021-2022 টিক্ষা বছ ) েড়পছ, তা া দযাগ্য।
উেপ োন দকাপন, আপবেনেত্রটি অনু বাে দবপছ
দনো সু পযাগ্ দেখপত োপবন।
আেনা ইন্টা পনি সিংপযাগ্ সিংক্রান্ত সহােতা প্রপোজন
হপল, আেনা স্কুপল েযাপ ন্ট দকাঅটেটপনিপ সাপর্
দযাগ্াপযাগ্ করুন।

ধাে 2: আেনা তর্য টেন
●
●

আেনা ইপমইল টিকানা এ অন্তভুটি করুন, দযন আেনাপক একটি আসন টনটিত কপ ইপমইল োিাপত োট । যটে আেনা একটি
ইপমইল টিকানা না র্াকপল, স্কুপল েযাপ ন্ট দকাঅটেটপনিপ কাপছ ইপমইল করুন।
যটে আেনা দকানও সন্তান একটি োবটলক স্কুপল টিক্ষার্টী, তপব 9 াটি স্টুপেন্ট আইটে (ID) নম্ব টেন। আেটন এই নম্ব টি
আেনা সন্তাপন ট পোিট কাপেট উে অর্বা তা বতটমান স্কুপল সাপর্ দযাগ্াপযাগ্ কপ দেপত োপ ন।

ধাে 3: আেনা সন্তাপন জনয একটি সামা
●

●
●

াইটজিং সাইি দবপছ টনন

আেটন আেনা সন্তাপন জনয দযপকাপনা লভয স্কুল সাইপি দবপছ টনপত োপ ন - আপবেনেপত্র শুধু মাত্র দযসব সাইপি আসন খাটল
পেপছ দসগুপলা দেখা যাপব। এছাড়াও আপবেনেত্রটি ঐ সাইপি কমট ত কটমউটনটি টভটিক সিংগ্িনটিও (CBO) তাটলকাভুি ক পব।
আসন সিংখযা সীটমত, দসজনয আম া যত িীঘ্রই সম্ভব এনপ াল ক পত আেনাপক উৎসাহ টেটি!
আেটন প্রটত টিক্ষার্টী জনয একবা আপবেন ক পত ো পবন, এবিং যখন আেটন 'জমা টেন (Submit)'-এ টিক ক পবন, আেনা
দ টজপেিন চূ ড়ান্ত হপব। শুদ্ধতা টনটিত ক া জনয অনু েহ কপ আেনা উি গুপলা আবা দেপখ টনন।
আেনা যটে আপ কটি সন্তান র্াপক, তপব "Add Another Student" (আপ কটি টিক্ষার্টী দযাগ্ করুন)-এ টিক করুন, এবিং
প্রটক্রোটি েুন াবৃ টি করুন।

আেটন তাটলকাভুি বা এনপ াল হবা ে , কমটসূটচ প্রর্ম টেপন আপগ্ আেনা জনয েূ ণ ক া প্রপোজন এমন
একটি CBO ফপমট টলিংক সহ, আেনা সন্তাপন সামা াইটজিংপে আসন টনটিত কপ আেটন একটি ইপমইল োপবন।
এই ফমটগুপলা েূ পণ সহােতা ক পত এবিং সিংেহ ক পত আেনা CBO দপ্রাোপম স্টাফ দযাগ্াপযাগ্ ক পব।

দকানও প্রশ্ন আপছ টক? সহােতা প্রপোজন? অনু েহ কপ আেনা স্কুপল েযাপ ন্ট দকাঅটেটপনিপ

সাপর্ দযাগ্াপযাগ্

করুন, 311 নম্বপ দফান করুন, অর্বা summer@schools.nyc.gov টিকানাে ইপমইল করুন।

এই েীপে আেনাপে সাপর্ সাক্ষাৎ ক পত অধী আেপহ অপেক্ষা ক টছ!
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