শিক্ষার্থী: [Student Last Name], [Student First Name] [Student Middle Name]
গ্রেড: [Grade Level]
অশিশিয়াল ক্লাস: [Official Class]
শিক্ষক: [Teacher Name]
স্কুল: [School Name] [School DBN]
তাশিখ: [DATE]
শিয় [Parent First Name] [Parent Last Name],
আমিা আপনাকক NYC স্কুলস অযাকাউন্ট গ্রখালাি জনয আমন্ত্রণ জানাশি, গ্রেটা আপনাকক নতুন উপাকয় আপনাি শিক্ষার্থীি অেগশত সংক্রান্ত তর্য জানাি
সু কোগ গ্রেকে। NYC স্কুলস অযাকাউন্ট শেকয়, আপশন আপনাি শিক্ষার্থীি তর্য কশিউটাি, গ্রিান অর্ো টযােকলকট েিশট ভাষাি গ্রে গ্রকাকনা একশটকত গ্রেখকত
পাকেন।
শনকেি পেকক্ষপগুকলা েহণ ককি, ইন্টািকনট সংকোগ িকয়কে এমন গ্রেককাকনা কশিউটাি ো শডভাইস গ্রর্কক অযাকাউন্ট খুলকত পািকেন:
1. https://schoolsaccount.nyc ওকয়েসাইটশট গ্রেখুন এেং লগইন গ্রপইকজ অেশিত “Create New Account” (অযাকাউন্ট ততশি করুন)” শলংক
গ্রেকে শনন।
2. গ্রনাশটশিককিন (শেজ্ঞশি) পাওয়া শুরু কিকত হকল আপনাি নাম, ইকমইল শিকানা, এেং গ্রসলকিান নম্বি শেন। আপশন একশট অযাকাউন্ট ততশিি গ্রকাড
োড়া একশট সাধািণ একাউন্ট খুলকত পািকেন, শকন্তু আপনাি শিক্ষার্থীকক একাউকন্ট গ্রোগ কিকত আপনাি গ্রকাডশটি িকয়াজন হকে।
3. আপনাি গ্রোগাকোকগি তর্য গ্রেওয়াি পি, “Validate Email” (ইকমইল োোই করুন) গ্রেকে শনন। গ্রপজশট গ্রখালা িাখুন।
4. োোইকিণ (ভযাশলকডিন) নম্বিশট গ্রপকত আপনাি ইকমইল খুলুন। নম্বিশট “Validate Email” (ইকমইল োোই করুন) গ্রপজ-এ এন্টাি করুন।
5. পাসওয়াডথ ততশিি িশক্রয়ায় অেসি গ্রহান।
6. আপনাি অযাকাউকন্টি শসশকউশিশট িশ্নগুকলা ততশি িশক্রয়ায় অেসি গ্রহান।
7. আপনাি এেং আপনাি সন্তাকনি জনয শনশেথষ্টভাকে শনধথাশিত অযাকাউন্ট ততশিি গ্রকাডশট শলখুন:
অযাকাউন্ট ততশিি গ্রকাড: [Code]
8. “Create Account” (অযাকাউন্ট ততশি করুন) গ্রেকে শনন।
আপনাি েশে NYC পােশলক স্কুকল একাশধক শিক্ষার্থী গ্রর্কক র্াকক, তাহকল আপনাকক একশট শেশিকত িকতযক শিক্ষার্থীি জনয আলাো অযাকাউন্ট ততশি কিাি
গ্রকাড সিেিাহ কিা হকে। আপনাি অযাকাউন্ট ততশিি জনয আপনাকক উপকি 7 নং ধাকপ আপনাি শিক্ষার্থীকেি একজকনি ID এেং অযাকাউন্ট ততশিি কিাি
গ্রকাড শেকত হকে। অযাকাউন্ট ততশি কিাি পি, আপনাি অনয শিক্ষার্থীকেি স্টুকডন্ট আইশড (ID) ও অযাকাউন্ট শক্রকয়িন (ততশি কিাি) গ্রকাড “Manage
Account” (অযাকাউন্ট েযেিাপনা) গ্রপইকজ এন্টাি ককি, আপশন তাকেি গ্রোগ কিকত পাকিন।
অযাকাউন্ট ততশি কিাি গ্রকাড আপনাি এেং আপনাি শিক্ষার্থীি জনয অননয ো ইউশনক এেং তা অপকিি সাকর্ গ্রিয়াি কিা উশেত হকে না। এই শেশিকত গ্রে
শপতামাতাি নাম উকেশখত আকে আপশন েশে গ্রসই েযশি না হন, তাহকল আপনাি শিক্ষার্থীি গ্রিকডথ জানকত সহায়তা লাকভ আপনাি শিক্ষার্থীি স্কুকল গ্রোগাকোগ
অর্ো 311 নম্বকি গ্রিান করুন।
আমিা আিা কিশে গ্রে, আপনাি NYC স্কুলস অযাকাউন্ট আপনাি শিক্ষার্থীি শিক্ষায় অংিেহকণ আপনাকক একশট মূ লযোন উপায় গ্রজাগাকে। আকিা তকর্যি জনয
আমিা আপনাকক https://schoolsaccount.nyc ওকয়েসাইট গ্রেখকত আমন্ত্রণ জানাশি। আপনাি অযাকাউন্ট শনকয় গ্রকাকনা িশ্ন র্াককল আপনাি শিক্ষার্থীি
স্কুকল গ্রোগাকোগ করুন অর্ো 311 নম্বকি গ্রিান করুন। আপনাি েশে ইংকিশজ েযতীত অপি একশট ভাষায় অযাকাউন্ট খুলকত সহায়তা িকয়াজন হয়, তকে
আপনাি স্কুকলি লযাঙ্গু কয়জ অযাককসস গ্রকাঅশডথকনটি অর্ো পযাকিন্ট গ্রকাঅশডথকনটকিি সাকর্ গ্রোগাকোগ করুন।
শেনীত,
[Principal]

T&I 33096 (Bangla)

