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দর্শনার্থীদদর প্রণালী বদল
COVID 19 সীমাবদ্ধতার কারদণ দর্শনার্থী নীতত বদলাদনা হদেদে। একটি তনরাপদ পতরদবর্ সৃ তি করার প্রোদস আমরা ববতর্রভাগ পতরদেবা
ইদমল ও বেতলদ ান মার ৎ পতরচালনা করদবা। তবতভন্ন তবেে সংক্রান্ত তদর্থের জনে অনুগ্রহ কদর নীদচ বদখু ন।
সবশদমাে তর্ক্ষার্থী: আপতন যতদ চান বয আপনার সন্তান I.S. 238-এ নতর্থভুক্ত বহাক তদব অনুগ্রহ কদর তমস্মনদরা(Ms. Monroe), তর্ক্ষার্থী
অোকাউতটং সতচব এর কাদে SMonroe@schools.nyc.gov -এ ইদমল করুন
পোদরট বকাঅতডশদনের: আপনার আমাদদর তপতামাতাদদর সমন্বােক, তমস্বু ন(Ms. Boone) এর সহােতার প্রদোজন হদল অনুগ্রহ কদর তাদক
JBoone3@schools.nyc.gov -এ ইদমল করুন
NYC স্কুল অোকাউট: আপনার তনদজর NYC স্কুলস অোকাউদটর বর্থদক সহােতা পাওোর প্রদোজন হদল অনুগ্রহ কদর তমস্
মোকমোনাস(Ms. McManus)-বক LMcManus8@schools.nyc.gov -এ ইদমল করুন
প্রযুতক্তর সমসোতদ: আপনার আইপোড বা অনে বকানও ববদ্যেততন যন্ত্র তনদে সমসো হদত র্থাকদল অনুগ্রহ কদর তমস্প্রাইস(Ms. Pryce)-বক
SMorrisPryce@schools.nyc.gov -এ ইদমল করুন
আপনার তনদজর সন্তাদনর সমেসূ তচ তনদে সমসো হদত র্থাকদল অনুগ্রহ কদর তমিঃ গাইলাস(Mr. Gailas)-বক CGailas@schools.nyc.gov এ ইদমল করুন
যতদ আপনার তনদজর সন্তাদনর তর্ক্ষকদদর সদে সমসো হদত র্থাদক। অনুগ্রহ কদর সহকারী অধ্েক্ষদদর মদধ্ে একজদনর সদে বযাগাদযাগ করুন:
গতণত/কলা
তমস্বনাতভৎতস্ক
CNovits@schools.nyc.gov
ELA/সমাজতবদো
তমস্বা ু র
RBaffou@schools.nyc.gov
তবজ্ঞান/র্ারীর তর্ক্ষা তমিঃ গাইলাস
CGailas@schools.nyc.gov
তবদর্ে তর্ক্ষা
তমস্বরালোন্ড
KVolona@schools.nyc.gov
গাইদডন্স কাউতন্সলর:
তমস্মানুকুদসা(Ms. Manucuso)
তমিঃ মনতসওন(Mr. Moncion)

AMancuso@schools.nyc.gov
GMoncion@schools.nyc.gov

তডন
6ঠ বগ্রড
7ম বগ্রড
8ম বগ্রড

তমিঃ তমোদল(Mr. Miale)
তমস্ব্রামওদেল(Ms. Bramwell)
তমিঃ লাদ্যেসার(Mr. LaDouceur)

FMiale@schools.nyc.gov
NBramwell@schools.nyc.gov
DLadouceur@schools.nyc.gov

গুরুত্বপূণশ আপদডেগুতলর জনে স্কুদলর ওদেবসাইে রুটিনমাত ক বদদখ বনওো খু বই জরুতর। ওদেবসাইেটি হল www.IS238.com
সকল তপতামাতাদক তাদদর NYC স্কুলস অোকাউট (NYCSA)-এ বরতজস্টার করা ও তা সতক্রে করা আবর্েক। আপতন আমাদদর তর্ক্ষার্থীদদর
বগাপনীেতা ও তবশ্বস্ততা রক্ষা করদত বেতক্তগত ইদমলগুতলর বর্থদক পাওো তজজ্ঞাসেগুতলর উত্তর তদদত পারদবন না। NYC তর্ক্ষা তবভাদগর
(NYC Department of Education) যাবতীে আদানপ্রদান তপতামাতাদদর কাদে এই অোকাউদটর মাধ্েদম পাঠাদনা হদব।

