22 িডেস র, 2020
ি য় ইিসএমএস পিরবার িল,
আমরা আশা কির য এই সমেয়র মেধ সবাই িনরাপদ এবং সু থাকেবন। মধ িবদ ালয় আশাবাদী য আমরা সামবার,
ফ য়ারী 1, 2021িব ানীরা ভবেন িফের যেত স ম হব।
এআমােদর ত ািশত ত াবতেনর জন

ত হওয়ার জন , আমােদরপূরণ কের আপনার সহায়তা েয়াজন সমী া নীেচর:

১. আমরা আপনার স ান পুেরাপুির দূের থাকেছন বা ভবেন িফের আসার পিরক না করেছন িকনা তা আমােদর কী তা ভালভােব
চালাে এবং আমরা আরও কী করেত পাির তা জানেত আমােদর পিরবােরর সকেলর িতি য়া দরকার।
২. যিদ আপনার িশ
পুেরা দূরবত হয় এবং আপিন চান য স / স িনেদেশর জন িবি ংেয় িফের আেস, আমােদর আপনার
েয়াজন আমােদর জানান যােত আমরা সময় িনধারেণর পিরক না করেত পাির।
এইস ূণ ক ন সমী া :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0F9dtENJWOL5izR-R02oWwK0KvZ1ItW2i-9qNA5LdWZNcSA/vie
wform?usp=sf_link
িভিডও - গল ফম অন ভাষায় কীভােব অনুবাদ করেবন
আপনার যিদ কানও
বা উে গ থােক তেব দয়া কের িমেসস যামেস-@ ডািেনলা.রামিসequalitycs.orgিমগডািলয়া বা
িমেসস( ািনশ) - মাইগডািলয়া. স ইির@equalitycs.org সােথ যাগােযাগ ক ন। আমরা জানুয়ািরেত আস
ওেয়িবনার িলেত সম ে র উ র ত াশায় রেয়িছ।
আমােদর পিরবার িলর কাছ থেক এখােন ায়শই িজ ািসত িকছু

রেয়েছ:

ু ল কীভােব িনধারণ করেব য এ িনি তভােব ১ লা ফ য়ারী সামবার খালা হেব?
আমরা এনওয়াইিস সং মেণর হার িল ল কির এবং পাবিলক া েপাট স িকত িবষয় িলেত গভীর নজর রািখ কারণ
আমােদর অেনক পি ত ু েল িফের যাওয়ার জন পাবিলক া েপােটর উপর িনভর কের। আমরা আ িব াসী য আমরা ু েল
পি তেদর িনরাপদ রাখেত পাির, তেব আপনার িশ ও মেণর ে যতটা স ব িনরাপদ থাকেব তা আমােদর িনি ত করা
দরকার।
যিদ আমার িশ েক হাইি েডর জন সাইন আপ করা হয়, তেব আমার িক এখনও জিরপ শষ করার দরকার আেছ?
হ াঁ, আমরা আপনার িতি য়া আমােদর া াম েক আরও শি শালী করেত চাই। আপনার ক র
পূণ!
আিম যিদ হাইি ড া াম িনবাচন কির এবং ু ল আবার ভবেন িফের যাওয়ার পের পিরবতন করেত চাই তেব কী হেব?
আমরা াস িল ি ম করার জন (আমােদর উ িবদ ালেয়র মেতা) ক ােমরা ব বহার করব, যােত আপনার িশ এখনও বািড়
থেক তােদর সহযা ী সহ ােস যাগ িদেত স ম হেব। এ সম পি েতর আরও ি িতশীলতা তির করেত সহায়তা করেব।
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