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চতুর্থ-ত্রৈমাসিকের 
সিকদথ শিামূলে সির্থাচি 

 
 
 
 
 
 
City School District  of Albany (সিটি সু্কল সিসিক্ট অব অযালববসি) সু্কল ইয়াবেে চতুর্থ ত্রৈমাসিবেে 
জিয পসেেল্পিা প্রণয়ি েেবে এবং 7-12 গ্রেবিে সিক্ষার্ীবেে সপতামাতা ও অসিিাবেবেেবে সিবেথিিামূলে 
অোসিোে ও পসেবহবিে চাসহো আপবিট েোে এেটি িুব াগ সেবে। 
 
সিসিবক্টে চতুর্থ-ত্রৈমাসিবেে সিবেথিিামূলে সিবথাচি প্রসিয়া এেটি হাইসিি সিবেথিিামূলে মবিল (প্রসত 
িপ্তাবহ এে বা এোসিে সেি িিেীবে) বা এেটি পূণথ েেূবতী সিক্ষবণে মবিল গ্রর্বে গ্রববে গ্রিওয়াে এেটি 
িুব াগ সেবে।িাড়া, স্টাফ এবং সবসডং-এে িােণক্ষমতাে িাবর্ গ্রোসিি-19 সিবেথিাবলীে িামঞ্জিয বজায় 
গ্রেবে প্রসত িপ্তাবহ েতসেি িিেীবে সিবেথিিা অফাে েেবত পােবব তা সিসিক্ট সিিথােণ েেবব। 
 
প্রবয়াজি হবল, চূড়ান্ত সচসিতেেবণে িমবয়ে জিয পসেবহবিে চাসহো আপবিট েেবতও এই প্রসিয়াটি 
পসেবােগুবলাবে অিুমসত গ্রেয়।িতুি পসেবহি িুসবিাে অিুবোবিে বযবস্থা েেবত আমাবেে িক্ষমতাও 
গ্রোসিি-19-এে সিবেথিাবলীে িাবর্ িামঞ্জিয সবিাি েবে বাবিে িােণক্ষমতাে উপে সিিথ ে েেবব। 
 
সির্থাচি প্রসিয়াটি 5 মাচথ , শুির্ার সর্কেল 5টা পর্থন্ত চালু র্ােকর্। 
 
সিবথাচি প্রসিয়াটি শুিুমাৈ 7-12 গ্রেবিে িািােণ সিক্ষাে সিক্ষার্ীবেে গ্রক্ষবৈ প্রব াজয হবব।সিসিবক্টে অিয 
িেল সিক্ষার্ীে জিয, চতুর্থ ত্রৈমাসিবেে সিবেথিিামূলে সবেল্পগুবলা অপসেবসতথ ত র্ােবব (িম্পূণথিাবব িিেীবে 
বা িম্পূণথিাবব েেূবতী সিক্ষণ)। 
 
মবি োো গুরুত্বপূণথ গ্র , িামাসজে েেূত্ব বজায় োোে আবিযেতাে োেবণ, স্থাি িীসমত।এই 
িীমাবদ্ধতাগুবলাে োেবণ, 26 এসপ্রল গ্রর্বে শুরু হওয়া চতুর্থ ত্রৈমাসিবেে সিবেথিিামলূে বা পসেবহি 
িম্পসেথ ত পেন্দগুবলা পসেবতথ ি েোে অিুবোিগুবলা পূেণ েোে জিয আমো  র্ািািয গ্রচষ্টা েেববা। 
 
আগামী িপ্তাহ বা মািগুবলাবত  সে গ্রোসিি-19-এে সিবেথিাবলী পসেবতথ ি হয়, তবব গ্রি অিু ায়ী আমো 
আমাবেে পসেেল্পিা িমন্বয় েেববা এবং এই িেবিে গ্রোবিা পসেবতথ ি আিবল আমো আপিাবেেবে হালিাগাে 
োেব। 
 

আপসি এই পকৈর পপছকি আপিার চতুর্থ-ত্রৈমাসিকের সির্থাচিগুকলা িম্পন্ন েরকত 
পারকর্ি। 

অিুগ্রহ েকর পরূণেৃত ফমথটি আপিার িন্তাকির সু্ককল পফরত সদি।  
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A. সশক্ষার্ীর তর্য 
িম্ভব হবল, অিুেহ েবে এই অংবি আপিাে উত্তেিমূহ ইংবেসজবত সলেুি।

1.সিক্ষার্ীে িাম: 
 
2.সিক্ষার্ীে ইবমইল 
 
3.সিক্ষার্ীে আইসি: 

4.গ্রেি: 
 
5.সু্কল: 

 
 
B.পর্াগাকর্াকগর তর্য 
িম্ভব হবল, অিুেহ েবে এই অংবি আপিাে উত্তেিমূহ ইংবেসজবত সলেুি।

1.প্রার্সমে েন্টাক্ট 
 
2.সিক্ষার্ীে িাবর্ িম্পেথ : 
 
3.গ্রফাি: 

 
4.ইবমইল: 
 
5.ঠিোিা: 
 

 
C. সিকদথ শিামূলে পছন্দ 
অিুেহ েবে চতুর্থ সচসিতেেণ িময়োবলে জিয আপিাে পেন্দিীল সিবেথিিামূলে মবিল সিবথাচি েরুি,  া 26 এসপ্রল 
শুরু হবে। 

1. □ িিেীবে (প্রসত িপ্তাবহ এে বা এোসিে সেি) 
2.□িাচুথ য়াল 

 
D. পসরর্হি 
অিুেহ েবে আপিাে পসেবহবিে চাসহো িিাক্ত েরুি। 

1.□ আমাে সিক্ষার্ী পসেবহবিে জিয গ্র াগয এবং তাে পসেবহি িুসবিা প্রবয়াজি 

2.□ আমাে সিক্ষার্ী পসেবহবিে জিয গ্র াগয এবং তাে পসেবহি িুসবিা প্রবয়াজি গ্রিইপ্রবয়াজি হবল আসম 
আমাে সিক্ষার্ীবে সু্কবল  াতায়াবতে জিয আসমসবেল্প বযবস্থা েেববা 

3.□ আমাে সিক্ষার্ী পসেবহবিে জিয গ্র াগয িয় 

4.□ প্রব াজয িয়:গ্র াগযতা সিসবথবিবে, আমাে সিক্ষার্ীে পসেবহি িুসবিাে প্রবয়াজি হবব িা, োেণ আমাে 
সিক্ষার্ী েমপবক্ষ সিতীয় সচসিতেেণ িময়োল (গ্রফব্রুয়াসে 1) িম্পূণথিাবব িাচুথ য়াল অপিবিে জিয িসতথ হবব 


