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অক্টোবর 12, 2017
প্রিয় লেোয়োর ইস্ট সোইড লিপোক্রটপ্রর হোই স্কু ক্ের পপ্ররবোরবর্গ:
আপনোরো জোক্নন, লেোয়োর ইস্ট সোইড লিপোক্রটপ্রর হোই স্কু ে (01M515) যো লেোয়োর ইস্ট সোইড লিপ নোক্ে পপ্ররপ্রিত একটি
প্রবদ্যেোন ট্রোন্সফোর হোই স্কু ে লযখোক্ন 9-12 লেক্ডর প্রিক্ষোর্থীক্দ্র প্রিক্ষোদ্োন করো হয়। লেোয়োর ইস্ট সোইড লিপ কেুযপ্রনটি স্কু ে
প্রডপ্রিট 1-এ 145 Stanton Street, New York, NY 10002 ঠিকোনোয় M025 ভবক্ন অবপ্রিত। M025 ভবক্ন েলাাোয়োর ইস্ট
সোইড লিপ ললোবোে প্রেডোসগ নোক্ে অপ্রভপ্রহত স্কু ে ফর ললোবোে প্রেডোসগ (01M378) এবং েোটগো লভে নোক্ে পপ্ররপ্রিত েোটগো
লভে হোই স্কু ক্ের (01M509) সোক্র্থ সহঅবপ্রিত। ললোবোে প্রেডোসগ একটি প্রবদ্যেোন প্রডপ্রিট স্কু ে লযখোক্ন 6-8 লেক্ডর প্রিক্ষোর্থীক্দ্র
প্রিক্ষোদ্োন করো হয়। েোটগো লভে একটি প্রবদ্যেোন হোই স্কু ে স্কু ে লযখোক্ন 9-12 লেক্ডর প্রিক্ষোর্থীক্দ্র প্রিক্ষোদ্োন করো হয়।
“সহ-অবিোন” বেক্ত লবোঝোয় দ্ুটি বো তোর অপ্রিক স্কু ে িপ্রতষ্ঠোন একই প্রবপ্রডংক্য় একসোক্র্থ লর্থক্ক লসখোনকোর প্রনতয বযবহৃত লয
জোয়র্োগুক্েো আক্ে লসগুপ্রে ভোর্োভোপ্রর্ কক্র বযবহোর করক্ব, যলােন
• অপ্রডটপ্ররয়োে;
• প্রজেক্নপ্রিয়োে;
• েোইক্েপ্রর; এবং
• কযোক্ফক্টপ্ররয়ো।
এই প্রিঠির েোিযক্ে আপনোক্দ্র অবপ্রহত করো হক্ে লয প্রনউ ইয়কগ প্রসটি প্রডপোটগক্েন্ট অভ এডু ক্কিন (NYCDOE)
2018-2019 স্কু ে বেক্র M025 ভবক্ন 6-8 লেক্ডর প্রিক্ষোর্থীক্দ্র প্রিক্ষোদ্োনকোরী প্রবদ্যেোন প্রডপ্রিট 1 স্কু ে লটকনেপ্রজ, আটগস অযোন্ড
সোক্য়ন্স স্টু প্রডওক্ক (01M301) ললোবোে প্রেডোরাক্সর সোক্র্থ একত্রীকরক্ের িস্তোব করক্ে। একত্রীকরক্ের অর্থগ হক্ে
প্রিক্ষোর্থীক্দ্র আরও কোযগকরভোক্ব পপ্ররিোেনো ও প্রিক্ষোদ্োক্নর উক্েিয দ্ুই বো তক্তোপ্রিক প্রবদ্যেোন স্কু েক্ক একটি স্কু ক্ে
রূপোন্তপ্ররত করো। TASS বতগ েোক্ন প্রডপ্রিট 1 -এ 185 First Avenue, New York, NY 10002 ঠিকোনাোয় M019 ভবক্ন
অবপ্রিত।
NYCDOE TASSলক ললোবোে প্রেডোক্সগর সোক্র্থ একত্রীকরক্ের িস্তোব লদ্ওয়োর িোর্থপ্রেক প্রভপ্রি হক্ে দ্ুইটি স্কু ে সংর্ঠন একটিক্ত
রূপোন্তপ্ররত হক্ে উভয় স্কু ে কেুযপ্রনটির প্রিক্ষোর্থীরো বোড়প্রত প্ররক্সোক্সগর সুপ্রবিো লভোর্ করক্ত সক্ষে হক্ব। কে প্রিক্ষোর্থী ভপ্রতগ হওয়োর
কোরক্ে TASS-লাএ বযোপক অযোকাোডপ্রেক ও পোঠক্রে-বপ্রহভভগ ত কেগসভপ্রি িদ্োন করো কঠিন হক্য় পক্ড়ক্ে যো বড়
স্কু েগুক্েোয় লদ্ওয়ো সম্ভব হয়।
এই িস্তোব অনুক্েোপ্রদ্ত হক্ে একপ্রত্রত ললোবোে প্রেডোক্সগর প্রিক্ষোর্থীরো প্রবপ্রভন্ন িরক্নর অযোকোক্ডপ্রেক ও েোক্নোন্নয়নেভেক
সুপ্রবিো, হস্তক্ক্ষপ, এবং অনযোনায সহোয়তো েোভ করক্ব যো একত্রীকরক্ের অভোক্ব TASS-এর পক্ক্ষ আপ্রর্থগকভোক্ব সম্ভব হক্তো
নো। একত্রীকরে িপ্রতটি পৃর্থক স্কু ক্ের িপ্রি ও লসরো অনুিীেনগুপ্রেক্ক একটি বৃহৎ সংর্ঠক্ন একীভভ ত করোর সুক্যোর্ লদ্ক্ব।
যপ্রদ্ এই িস্তোব অনুক্েোপ্রদ্ত হয়, TASS ও ললোবোে প্রেডোসগ এভোক্ব একীভভ ত হক্ব লয TASS-এর প্রিক্ষোর্থী, কেী ও প্ররক্সোসগ
ললোবোে প্রেডোক্সগর অংি হক্ব, এবং TASS আসন্ন 2018-2019 স্কু েবের এবং আর্োেীক্ত প্রডপ্রিট স্কু ে অপিন প্রহক্িক্ব কোজ করক্ব
নো। একপ্রত্রত ললোবোে প্রেডোসগ M025 ভবক্ন 6-8 লেক্ডর প্রিক্ষোর্থীক্দ্র প্রিক্ষোদ্োন করো অবযোহ রোখক্ব। 2018-2019 স্কু েবের লর্থলক
বতগ েোন TASS প্রিক্ষোর্থীক্দ্র, যোরো হোই স্কু ক্ে যোক্ে তোক্দ্র েোড়ো, M025 ভবক্ন প্রিক্ষোদ্োন করো হক্ব। যপ্রদ্ এই িস্তোব অনুক্েোপ্রদ্ত
হয়, একপ্রত্রত ললোবোে প্রেডোসগ েোটগো লভে ও লেোয়োর ইস্ট সোইড লিক্পর সোক্র্থ সহঅবিোন বজোয় রোখক্ব।
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এই প্রিঠির েোিযক্ে একটি প্রিক্ষো-সংক্রোন্ত অভপ্রাঘোত (EIS) প্রববৃপ্রতর লনোটিস প্রডওই-র NYCDOEর ওক্য়বসোইক্ট

http://schools.nyc.gov/AboutUs/leadership/PEP/publicnotice/20172018/November282017SchoolProposals
আেরো আপনোক্ক এই ওক্য়বসোইট লদ্খক্ত উৎসোপ্রহত করপ্রে লকননো লসখোক্ন গুরুত্বপভেগ তোপ্ররখসেভহ, এবং নতু ন তর্থয
পোওয়ো েোত্র তো প্রনয়প্রেত হোেনোর্োদ্ করো হলয় র্থোক্ক। EIS-এর কপ্রপ ললোবোে প্রেডোসগ, TASS, েোটগো লভে, লেোয়োর ইস্ট সোইড লিপ
ও প্রপএস 19 অযোক্ির লেপ্রভর লেইন অপ্রফক্সও পোওয়ো যোক্ব।
বোস্তবোয়ক্নর আক্র্ এই িস্তোবটির উপর অবিযই পযোক্নে ফর এডু ক্কিন পপ্রেপ্রস (PEP) লভোট করক্ব এবং অনুক্েোদ্ন
লদ্ক্ব। আেরো অনুেোন করপ্রে PEP এই প্রস্তোবসহ আক্রো কক্য়কটি িস্তোক্বর উপর নক্ভম্বর 28 2017 সন্ধ্যো 6 টোয় েং
আইেযোন্ড প্রসটি হোই স্কু ক্ে অনুপ্রষ্ঠত হক্ব। েং আইেযোন্ড প্রসটি হোই স্কু ে 14-30 Broadway, Queens, NY 11106 ঠিকোনোয়।
উি লভোক্টর আক্র্, এই িস্তোক্বর উপর দ্ুইটি লযৌর্থ জনশুনোপ্রন অনুপ্রষ্ঠত হক্ব। একটি শুনোপ্রন M019 ভবক্ন নক্ভম্বর 13 2017
সন্ধ্যো 6টোয় এবং অপর শুনোপ্রন M025 ভবক্ন নক্ভম্বর 20 2017 সন্ধ্যো 6টোয় অনুপ্রষ্ঠত হক্ব ।
িস্তোব সম্পপ্রকগত িশ্ন লযক্কোন সেক্য় NYCDOEর অপ্রফস অভ প্রডপ্রিক্ট প্ল্যোপ্রনংক্য় এপ্ররক হোেগোক্নর কোক্ে 212-3743466 লফোন নম্বক্র অর্থবো ইক্েইক্ের েোিযক্ে D01proposals@schools.nyc.govঠিকোনোয় পোঠোক্নো যোক্ব।
এই একত্রীকরে িস্তোব যপ্রদ্
অর্থগ বহন কক্র?

PEPর িভ ড়োন্ত অনুক্েোদ্ন েোভ কক্র, তোহক্ে লসটি আপনোর এবং আপনোর সন্তোক্নর(লদ্র) জনয কী



লেোয়োর ইস্ট সোইড লিক্পর প্রিক্ষোর্থীরো M025 ভবক্ন ললোবোে প্রেডোসগ ও েোটগো লভক্ের প্রিক্ষোর্থীক্দ্র সোক্র্থ 2017-2018
স্কু েবেক্র ক্লোস করো অবযোহত রোখক্ব।



2018-2019 স্কু েবেক্র লেোয়োর ইস্ট সোইড লিক্পর প্রিক্ষোর্থীরো M025 ভবক্ন একীভভ ত ললোবোে প্রেডোসগ ও েোটগো
লভক্ের প্রিক্ষোর্থীক্দ্র পোিোপোপ্রি স্কু ে করক্ব; এবং



এই িস্তোব M025 ভবক্ন লেোয়োর ইস্ট সোইড লিক্পর এনক্রোেক্েন্ট, ভপ্রতগ বো সোপ্রভগক্স লকোনও িভোব লফেক্ব বক্ে িতযোিো
করো হয় নো।

িস্তোক্বর অপ্রফপ্রিয়োে লনোটিস ও লযৌর্থ পোবপ্রেক প্রহয়োপ্ররংক্য়র অপ্রফপ্রসয়োে লনোটিস সংযুি আক্ে।
প্রবশ্বস্ত,

পে লরোটোনক্ডো
সুপোপ্ররনক্টনক্ডন্ট প্রসটিওয়োইড ট্রোন্সফোর অযোন্ড প্রডপ্রিট 12 হোই স্কু ে
সংযুপ্রি: িস্তোক্বর লনোটিস ও লযৌর্থ পোবপ্রেক প্রহয়োপ্ররংক্য়র লনোটিস
T&I-26967(Bengali)

