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পার্রব্ার্রক 
ফ্লাফরো্লর সমীক্া 

আপনার পররবাররর অরিজ্ঞতা  
শেয়ার করুন!

আপর্ন একব্ার 
সমীক্াটি সম্পূর্ লি কররো্ল 
তারপর কী হরোব্? 

প্ররতযেক বযেক্তির উত্তর শ�াপন রাখা হরব।

সমস্ত পররবাররর উত্তররর একটি 
সংরষিপ্তসার বার্ষ ষিক রররপারিষি অন্তি্ভ ষিতি 
করা হয়। শকানও নাম বা সনাতিকারী 
তথ্যে অন্তি্ভ ষিতি থ্ারক না।

কম ষিসূরিটি আরও িার�া করর ত্ভ �রত 
সহায়তার জনযে এই রররপািষিটি বযেবহার  
করা হয়।
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অন্যগ্রহ করোর মরোন 
রাখরোব্ন...

সমীষিাটি সমূ্র্ ষি কররত 10 রমরনরির 
শবরে সময় �া�ার কথ্া নয়।

খাতাক�রম অথ্বা ববদ্্যযেরতকিারব 
আপনার সমীষিাটি সম্ূর্ ষি করুন।

সমীষিাটি ছয়টি িা্ষায় উপ�িযে। 

সমস্ত র্শশু এব্ং পর্রব্ারগুরো্লার 
জন্য EIP উন্নর্তর র্ব্ষরোয় আপনার 
মতামত জানারোনার জন্য ধন্যব্াদ! 



যোকন পর্রব্ারগুরো্লার 
যোেরোক EIP-এর জানা 
প্ররোয়াজন?
কীিারব আর� ষি ইন্াররিনেন শপ্রাগ্াম (EIP) পররর্ষবা 
পররবারগুর�ারক এবং তারদ্র রেশুরক সাহায্যে করর 
শসই রব্ষরয় গুরুত্বপূর্ ষি তথ্যে তারা শেয়ার কররত 
পারর। পররবারগুর�ার কথ্া শুনর�, তারদ্র আরও 
িার�া সহায়তা প্রদ্ারনর জনযে আমরা শকাথ্ায় 
পররবতষিন কররত পারর তা শবাঝা য্ায়।

আমারোদর যোকন আপনার 
সহায়তা প্ররোয়াজন? 

আপর্ন কীোরোব্ সাহা�্য 
কররোত পারোরন?

কম লিসপূর্িরোত আপনার 
কািারোনা সময় যোশষ 
হওয়ার পর, আমরা আশা 
কর্র আপর্ন... 
•  EIP পররর্ষবা সম্রকষিত আপনার সন্তান এবং 

পররবাররর অরিকার রব্ষরয় জানরবন।

• আপনার সন্তান এবং পররবাররর সারথ্ শয্ 
সক� বযেক্তি কাজ কররছন তারদ্র সরগে আরও 
কায্ ষিকরীিারব কীিারব শয্া�ারয্া� কররত হয়  
তা জানরবন।

•  আপনার সন্তারনর রবরে্ষ প্ররয়াজনগুর�া ব্যঝরবন।

আমরা র্নশ্চিত কররোত িাই 
যো�ন সমস্ত পর্রব্ারোরর ব্ক্তব্্য 

উপস্ার্পত হয়!

সমীক্া র্নরোয় আপনার প্রশ্ন 
োকরো্ল অেব্া সহায়তার 

প্ররোয়াজন হরো্ল, 518-473-7016 
নম্বরোর যোফান করুন। 

�তবছর, সমীক্ার মাত্র 14% যোফরৎ 
এরোসর্ি্ল, ফর� 86% পররবাররর মতামত 

অজানাই শথ্রক র�রয়রছ�! 

অন্যগ্হ করর আমারদ্র সংরষিপ্ত সমীষিাটি পূরর্ 
করুন এবং আমরা শকান কাজিা িার�া কররছ আর 
কীিারব আমরা সমস্ত পররবাররর জনযে আরও িার�া 
পররর্ষবা রদ্রত পারর শসই রব্ষরয় আমারদ্র জানান।


