মার্চ 23, 2020
প্রিয় এপ্রিমমন্টাপ্রি স্কুি ফ্যাপ্রমপ্রিজ:
আমিা আশা িাপ্রি যে এই ইমমিটি আপনামে সু স্থ অবস্থায় যেিমব। অনুগ্রহ েমি মমন িািমবন যে Shenendehowa আপনাি জনয প্রনপ্রবড়ভামব
োজ েমি র্মিমে োমে আপনামে সমবচাচ্চ পেচাময়ি সাম্প্রপ্রেেেম েথ্যাবপ্রিি পাশাপাপ্রশ প্রবপ্রভন্ন প্রিমসাসচগুপ্রি সিবিাহ েিমে পাপ্রি যে আমামেি
সমবচাত্তম সক্ষমোি মাধ্যমম আপনাি সন্তানমে প্রশক্ষাোমনি োজ েমি র্মিপ্রে। প্রশক্ষমেিা িপ্রেপ্রেন োমেি ইমমি পিীক্ষা েমি যেমিন এবং
প্রনপ্রিেভামব োমেি যোগামোগ সংক্রান্ত েথ্যাবপ্রি সিবিাহ েমি থ্ামেন।
আজ অথ্চাে, মার্চ মামসি 23 োপ্রিি যথ্মে আমিা এেটা ভারচ্যুয়াল লার্ণ িং ওময়বমপজ িস্তুে েমিপ্রে ো এই অন-সাইট ক্লাসগুপ্রি স্থপ্রগে থ্াোি
সময়োমি সেি পপ্রিবািবগচ োমে প্রশক্ষামূ িে প্রবপ্রভন্ন প্রিমসাসচগুপ্রি োমে অযােমসস েিমে পামি োি জনয সহায়ো েিমব। আপনাি স্কুমিি
ভাির্ুযয়াি িাপ্র্চং ওময়বমপজটি আপনাি স্কুমিি যহামমপজ যথ্মে অযােমসস েিমে পািমবন। এোড়াও নীমর্ উমেপ্রিে আপনাি স্কুমিি প্রিপ্রিপযামিি
নামমি পমিই উক্ত প্রিঙ্কটি পামবন। আমামেি উমেশয হমিা আমামেি োত্রোত্রীমেি জনয েু প্রক্তপূ ্চ ও যেৌপ্রক্তে ভাির্ুযয়াি এডু মেশনাি অপাির্ুপ্রনটি
োন েিা। এইসেি প্রশক্ষামূ িে প্রিমসাসচগুপ্রি হমিা যগ্রড-প্রভপ্রত্তে ও যোসচ-প্রভপ্রত্তে যসইোিম্ োত্রোত্রীগ্ বু প্রিমত্তাসহোমি প্রনমজমেিমে এমে
প্রনেু ক্ত েিমব এবং অন-সাইট প্রনমেচ শাবপ্রি িাপ্রিি িস্তুপ্রেমে এেটানা প্রবপ্রভন্ন প্রস্কিগুপ্রি িােটিস েমি র্িমব।
শািীপ্রিে অক্ষমো থ্াো োত্রোত্রীিা ইপ্রিপ্রভজু যয়াি এডু মেশন প্লান (আইইপ্রপ) পপ্রিমাজচন িপ্রক্রয়া র্াপ্রিময় োমব এবং িমোজয ভাির্ুযয়াি এডু মেশনাি
অপাির্ুপ্রনটিগুপ্রিি বযািীি মাধ্যমম স্থানসঙ্কুিান বাস্তবাপ্রয়ে েিা হমব। েপ্রে যোমনা অপ্রভভাবমেি অনিাইমনি মাধ্যমম েথ্যাবপ্রি অযােমসস েিায়
অসু প্রবধ্া থ্ামে যসমক্ষমত্র সম্ভাবয অপশনগুপ্রিি জনয আপনাি প্রবপ্রডং প্রিপ্রিপযামিি সামথ্ যোগামোগ েরুন। আমামেি এপ্রিমমন্টাপ্রি স্কুি প্রবপ্রডংগুপ্রিমে
অপ্রফ্প্রসয়াি োমজি সময়সীমা সোি 8.30 প্রমপ্রনট যথ্মে প্রবোি 3.30 প্রমপ্রনট পেচন্ত, প্রেন্তু আপপ্রন যেমোন সমময় এই অপ্রফ্মস যটপ্রিমফ্ান েিমে
পামিন এবং আমামেি জনয যমমসজ প্রেমে পামিন অথ্বা আমামেিমে ইমমি পাঠামে পামিন। এই সমময় োাঁপ্রড়ময় োমেি োজ েিমে হমে োমেি
প্রনিাপত্তা ও ভামিা-থ্াোি জনয এই প্রবপ্রডংময় যোমনা প্রভপ্রজটিমে এই মুহুমেচ আসাি অনু মপ্রে যেওয়া হমে না।
আপনাি েপ্রে ইন্টািমনট পপ্রিমেবা সংক্রান্ত যোমনা সহমোপ্রগোি িময়াজন হয়,
Spectrum Hotspot Map - প্রজপ যোড এন্টাি েরুন এবং প্রববিম্ি জনয জু ম েমি যেিু ন।
যেেট্রাম প্রি ইন্টািমনট অফ্াি - 1-844-579-3743
Spectrum Internet Assistance Program

অনু গ্রহ

েমি

প্রবমবর্না

েরুন:

এই নপ্রজিপ্রবহীন পপ্রিপ্রস্থপ্রেমে আপপ্রন যে সপ্রহষ্ণুো, সহানু ভুপ্রেশীিো এবং প্রনিিসভামব সহায়ো েমি যগমেন োি জনয আপনামে ধ্নযবাে জানাই।
আপনাি প্রবশ্বস্ত,
Shenendehowa Elementary School Principals
প্রমস্টাি প্রহিস - অযামিানমজন https://sites.google.com/shenschools.org/virtualarongen
প্রমমসস স্কােচ া - র্যামগা https://sites.google.com/shenschools.org/virtualchango
প্রমস্টাি যজানস - েযাপ্রিগন https://sites.google.com/shenschools.org/virtualkarigon
প্রমমসস প্রমেি - ওেমট https://sites.google.com/shenschools.org/virtualokte
প্রমস্টাি প্রগয়াপ্রি - ওমিিা https://sites.google.com/shenschools.org/virtualorenda
প্রমস প্রিয়ান - যশটমোন https://sites.google.com/shenschools.org/virtualshatekon
প্রমমসস যলাপ্রিও - স্কযামনা https://sites.google.com/shenschools.org/virtualskano
প্রমস্টাি যপস - যটসামগযা https://sites.google.com/shenschools.org/virtualtesago
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