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22 মার্চ , 2020 

 

প্রিয় পপ্রিবািবর্চ, 

 

আার্ামীকাল আমিা প্রিউ ইয়কচ  প্রিটিি 1.1 প্রমপ্রলয়ি প্রিক্ষার্থীদেিদক একটি িমূ্পর্চ িতুি প্রিক্ষার্ত িপ্রিয়া  দূি থর্থদক প্রিক্ষাি আওতায় 

প্রিদয় আিাি পদর্থ ির্থম প্রবিাল পেদক্ষপ গ্রহদর্ি জিয প্রমপ্রলত হদবা।  

 

থেখাদি কদয়ক িপ্তাহ আদর্ আমাদেি থকউ ভাবদতও পাদিপ্রি থে প্রিক্ষাদক্ষদে আমিা এই িাটকীয় পপ্রিবতচ ি িূপ্রর্ত কিদবা, থিখাদি 

আমাদেি প্রিক্ষাপ্রবের্র্ তাদেি প্রিজ প্রিজ বাপ্রি থর্থদক, আপিাদেি িন্তািদেি প্রিক্ষাোদিি জিয থেমি কদি ঐকযবদ্ধভাদব প্রিদজদেি 

িস্তুত কিাি জিয প্রমপ্রলত হদয়দেি, এি থর্দয় র্বচ কিাি মদতা আমাি আি কী হদত পাদি। এবং আপ্রম আপিাদেি িবাি কাদে 

অতযন্ত কৃতজ্ঞ এই জিয থে, আপিািা DOE-এি প্রিক্ষাপ্রবে ও কদ াি পপ্রিশ্রমী স্টাফদেি উপি আস্থা থিদখদেি।  

 
এটা ত্রুটিহীি হদব িা। থকাি প্রকেুই একটি ক্লািরুদম একজি িপ্রতভাবাি প্রিক্ষকদক স্থলাপ্রভপ্রিক্ত কিদত পাদি িা। প্রিক্ষার্থীিা থেিব 

িমিযা ও অিমতাি মুখিোমুখি হদব, আমিা তা জাপ্রি। তদব DOE-এি 150,000 স্টাফ কীভাদব এিব প্রখিকুলিোর মমোকোখিলো 

কদিদেি, র্ত কদয়ক িপ্তাহ থর্থদক তা আপ্রম থেদখপ্রে। তাদেি িপ্রত আপিাি আস্থা তাদেি িাপয এবং অজচ ি। 

 

থময়ি প্রিব্লাপ্রজও এবং আপ্রম এক িপ্তাহ আদর্, কমপদক্ষ 20 এপ্রিল পেচন্ত প্রিক্ষার্থীদেি প্রিক্ষাপ্রিদেচ িিাি জিয সু্কল ভবি বন্ধ কিাি 

দুরূহ প্রিদ্ধান্তটি গ্রহদর্ি পি ঘটিাগুদলা ঘদটদে খুবই দ্রুত। মাে কদয়কপ্রেদিি মদযয প্রিটিবযাপী প্রিক্ষকর্র্ দূি থর্থদক প্রিক্ষা (প্রিদমাট 

লাপ্রিচং) কােচিম ততপ্রি কদিদেি। িপ্রতটি সু্কদল একটি অিলাইি প্লাটফমচ স্থাপি কিা হদয়দে। থম্পিাল এিুদকিি ও বহুভািী 

প্রিক্ষার্থীিহ িকল প্রিক্ষার্থীি জিয প্রিক্ষর্ উপকির্ ততপ্রি কিা হদয়দে এবং আমাদেি ওদয়বিাইদট থেওয়া হদয়দে এবং আর্ামীদত 

আদিা অদিক প্রকেু থেয়া হদব। 

 

দূি থর্থদক প্রিক্ষায় (প্রিদমাট লাপ্রিচং) প্রিদয়াপ্রজত হওয়া িম্পদকচ  িািপ্রিক তর্থয আমাদেি ওদয়বিাইট schools.nyc.gov-এ থেওয়া 

হদয়দে—িবচদিি তর্থয থপদত হদল অিুগ্রহ কদি ঘি ঘি থেখদবি। এবং অিুগ্রহ কদি থকাদিা িশ্ন র্থাকদল আপিাি প্রিক্ষক ও 

প্রিপ্রিপযাদলি কাদে থখাোঁ জ থিদবি: র্ত িপ্তাদহি আদর্ও তািা থেমি প্রেদলি, ঠিক এই অভাপ্রবত পপ্রিপ্রস্থপ্রতদতও একইভাদব 

আপিাদেি প্রিক্ষার্ত পর্থপ্রিদেচ িক (ভািরু্য়াল) প্রহদিদব অবযাহতভাদব র্থাকদবি। এ িপ্তাদহ স্মির্ িাখাি জিয আপ্রম আপিাদক প্রকেু 

গুরুত্বপূর্চ তর্থয প্রেপ্রি: 

 

 দূি থর্থদক প্রিক্ষা (প্রিদমাট লাপ্রিচং): িপ্রতটি সু্কদলি প্রিজস্ব অিলাইি প্লাটফমচ আদে, আবাি অদিক সু্কল গুর্ল ক্লািরুম 

(Google Classroom) বযবহাি কদি। আপিাি িন্তাদিি সু্কল থকান্ প্রিদমাট লাপ্রিচং উপকির্ বযবহাি কিদব, থিটা 

জািািি জিয প্রিক্ষাপ্রবের্র্ সু্কল কপ্রমউপ্রিটিি িাদর্থ থোর্াদোর্ কদিদেি। 
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o আপিািা DOE সু্টদিন্ট অযাকাউন্ট িম্পদকচ  এবং গুর্ল ক্লািরুম ও মাইদিািফট্ টিমস্ কীভাদব শুরু কিদত 

হদব থিপ্রবিদয়  schools.nyc.gov/learnathome ওদয়বদপদজ প্রিদেচ িিা খুোঁদজ পাদবি। 

o িংদোর্ স্থাপদি আপিাি বািপ্রত িমিযা হদল ইদমইদল আপিাি সু্কদিি িাদর্থ িিািপ্রি থোর্াদোর্ করুি। েপ্রে 

ইদতামদযয আপিাি কাদে তা িা থর্থদক র্থাদক, তাহদল আমাদেি 'ফাইন্ড এ সু্কল' টুল থর্থদকও আপিাি সু্কদলি 

িাদর্থ থোর্াদোদর্ি তর্থয থপদত পাদিি: schools.nyc.gov/find-a-school.  

 ইদলকট্রপ্রিক প্রিভাইি: প্রিদমাট লাপ্রিচংথয় অংিগ্রহদর্ আপিাি িন্তাদিি েপ্রে একটি প্রিভাইি িদয়াজি হয় এবং আপপ্রি েপ্রে 

প্রিভাইদিি অিুদিাদযি ফমচ পূির্ িা কদি র্থাদকি, অিুগ্রহ কদি প্রিদর্ি ওদয়বদপজ থেখুি 

coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices। ইন্টািদিট থোর্াদোর্ িহ একটি প্রিভাইি থপদত, 

আমিা আপিাদক িহায়তা থেদবা।  

o আপিাদেি অদিদকই ইদতামদযয আপিাদেি সু্কল থর্থদক প্রিভাইি যাি থপদয়দেি। আপপ্রি িা থপদয় র্থাকদল এবং 

প্রিভাইি আবিযক হদল অিুগ্রহ কদি িাদভচ  পূির্ করুি, এবং আমিা আপিাদেি িাদর্থ থোর্াদোর্ কিদবা।   

 থেিব প্রিক্ষার্থীি ইিপ্রিপ্রভজুয়ালাইজি এিুদকিি থিাগ্রাম (IEP) আদে তাদেি জিয: েপ্রে আপিাি প্রিক্ষার্থীি জিয 

ইিটিদগ্রদটি থকা-টিপ্রর্ং, থেিাল ক্লাি, প্রকংবা থেিাল এিুদকিি টির্াি িাদপাটচ  িাপ্রভচ ি িুপাপ্রিিকৃত হয়, তাহদল আপিাি 

সু্কল িাযযমদতা থর্ষ্টা কিদব োদত, থিিব প্রিক্ষাপ্রিদেচ িিা িাযাির্ত থেিব থেিাল এিুদকিি প্রিক্ষক ও পযািািদফিিযাল 

িোি কিদতি, তাদেি কাে থর্থদক িোি অবযাহত িাখা োয়। কীভাদব প্রিক্ষাপ্রিদেচ িিা িোি কিা হদব, থিটা জািাদত 

আপিাি সু্কল থর্থদক থকউ আপিাি িাদর্থ থোর্াদোর্ কিদবি। 

 

o এি পিও আপিাি িন্তাদিি IEP প্রমটিং অিুপ্রিত হদব; IEP প্রমটিং থফাদি কিা হদব। িার্থপ্রমক মূলযায়দিি 

থিফাদিদলি জিয আপিািা আপিাদেি প্রিপ্রিপযাদলি কাদে প্রকংবা specialeducation@schools.nyc.gov 

ঠিকািায় ইদমইল কিদত পাদিি বা 311 িম্বদি থফাি কিদত পাদিি।  

 

o IEP আদে এমি প্রিক্ষার্থীদেি দূি থর্থদক প্রিক্ষা িম্পদকচ  আিও জািদত অিুগ্রহ কদি 

schools.nyc.gov/learnathome ওদয়বিাইট থেখুি। 

 

 প্রি খাবাি: আমিা আর্ামী িপ্তাহগুদলাদত প্রিটিি 400টিিও থবপ্রি িাইদট প্রবিামূদলয খাবাি প্রবতির্ অবযাহত িাখদবা। খাবাি 

প্রবতির্ থকন্দ্রগুদলা থিামবাি থর্থদক শুিবাি িকাল 7:30 থর্থদক থবলা 1:30 পেচন্ত র্ালু র্থাকদব এবং থে থকাদিা বয়দিি 

থে থকাদিা প্রিক্ষার্থী িপ্রতপ্রেি প্রেি 3 থবলা খাবাি প্রিদত পািদব। আপিাি কাোকাপ্রে এিকম একটি থকদন্দ্রি থখাোঁ জ থপদত 

schools.nyc.gov/freemeals ওদয়বিাইট থেখুি। 

https://schools.nyc.gov/learnathome
https://schools.nyc.gov/learnathome
https://schools.nyc.gov/find-a-school
https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
mailto:specialeducation@schools.nyc.gov
https://schools.nyc.gov/learnathome
https://schools.nyc.gov/freemeals
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 প্রিপ্রজওিযাল এিপ্রির্দমন্ট থিন্টাি: থিামবাি, 23 মার্চ , প্রিটি ির্থম িািাোিকািী ও স্বাস্থযকমীিহ—COVID-19-এি 

প্রবরুদদ্ধ কমচিত িমু্মখ-িাপ্রিি কমীদেি থেদলদমদয়দেি জিয প্রিপ্রজওিযাল এিপ্রির্দমন্ট থিন্টাি (REC) র্ালু কিদব। আপপ্রি 

েপ্রে প্রবশ্বাি কদিি থে আপিাি িন্তাি একটি REC-এি জিয থোর্য, অিুগ্রহ কদি schools.nyc.gov/recs ওদয়বিাইট 

থেখুি। 

 

 ভপ্রতচ  ও স্থািলাদভ িহায়তা: ফযাপ্রমপ্রল ওদয়লকাম স্টাফদেি িাদর্থ ইদমইদল থোর্াদোর্ কিা োদব, এবং তািা িবার্তদেি 

ভপ্রতচ  ও আিি বিাদ্দ এবং ভপ্রতচ  িংিান্ত িশ্নাবলীি উত্তি থেওয়া, অফাি এবং অদপক্ষা-তাপ্রলকা িম্পদকচ  তর্থয থেওয়াি 

জিয িস্তুত আদেি। তািা REC-এি ভপ্রতচ  প্রিদয় কাজ কদিি িা।  

 

o অিুগ্রহ কদি থজদি িাখদবি থে, FWC-গুদলা িম্প্রপ্রত িকাপ্রিত হাই সু্কদলি অফাি থলটাি িংিান্ত অিংখয 

িদশ্নি উত্তি িোদি খুব বযস্ত। আমিা আপিাদেিদক তযেচ যিাি পিামিচ প্রেপ্রি এবং 48 ঘণ্টাি মদযয িকল 

অিুদিাদযি জবাবোদিি লক্ষযমাো ঠিক কদিপ্রে। িিািপ্রি িহায়তা পাওয়াি উপায় জািা োদব প্রিদর্ি 

ওদয়বিাইটগুদলা থর্থদক: 

  

 ব্রংক্স: bronxfwc@schools.nyc.gov 

 ব্রুকপ্রলি: brooklynfwc@schools.nyc.gov 

 মযািহাটাি: manhattanfwc@schools.nyc.gov 

 কুইি: queensfwc@schools.nyc.gov 

 স্টযাদটি আইলযান্ড: statenislandfwc@schools.nyc.gov 

 

এোিাও প্রপতামাতার্র্ 311 িম্বদি থফাি কিদত পািদবি এবং বলদত পাদিি “Schools” োদত সু্কল িম্পপ্রকচ ত প্রবিদয় 

িহায়তা িোদি িক্ষম কাদিা কাদে পা াদিা হয়।  

 

সু্কল পেচাদয় িমাযাি থেওয়া িম্ভব হয়প্রি, এমি থকাদিা িমিযাি থক্ষদে িহায়তাি িদয়াজি হদল প্রকংবা থকাদিা অপ্রভদোর্ জমা প্রেদত 

হদল অিুগ্রহ কদি আপিাি প্রিপ্রিক্ট িুপাপ্রিদন্টিদিদন্টি অপ্রফদি থোর্াদোর্ করুি। প্রিপ্রিক্ট িাদপাটচ  টিদমি িাদর্থ থোর্াদোদর্ি তর্থয 

এখাদি পাওয়া োদব: schools.nyc.gov/about-us/leadership/district-leadership। আপিাি িন্তাদিি সু্কল থকান্ 

প্রিিদক্ট, থিটা িা জািদল অিুগ্রহ কদি এই 'ফাইন্ড এ সু্কল' টুল বযবহাি করুি: schools.nyc.gov/find-a-school। 

 

িতুি বাস্তবতাি িাদর্থ আমাদেি িবাি মাপ্রিদয় র্লাি এই পেচাদয় প্রকেুটা বাযাপ্রবপপ্রত্ত র্থাকদবই, এবং প্রমপ্রলতভাদব এই পপ্রিবতচ িকালীি 

পপ্রিপ্রস্থপ্রতদত আপিাদেি কাে থর্থদক তযেচয যািদর্ি িতযািাি কিপ্রে বদল আপ্রম আপিাদেি কাদে কৃতজ্ঞতা িকাি কিপ্রে। 
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আি মাে কদয়ক ঘণ্টাি মদযয আমিা িবাই একদোদর্ একটি অভাবিীয় পপ্রিপ্রস্থপ্রতদত বি যিদিি পেদক্ষপ প্রিথবা। আমিা িফল হদবা, 

েপ্রে আমিা পপ্রিবাি, প্রিক্ষাপ্রবে এবং স্টাফ একটি কপ্রমউপ্রিটি প্রহদিদব অবযাহতভাদব একদোদর্ কাজ কপ্রি। আমাদেি িবাি আদে 

গুরুত্বপূর্চ দুটি িাযাির্ লক্ষয: 1.1 প্রমপ্রলয়ি প্রিক্ষার্থীি িদতযদকি জিয উচ্চ মািিম্পন্ন প্রিক্ষাোি, এবং আমাদেি সু্কল কপ্রমউপ্রিটিি 

িবাি স্বাস্থয ও প্রিিাপত্তা প্রিপ্রিত কিা।  

 
অর্থচাৎ প্রিউ ইয়কচ  প্রিটিি পাবপ্রলক এিুদকিি আিন্ন ভপ্রবিযদতি জিয ির্ণ্ড িকদমি প্রভন্নতি রূপ গ্রহর্ কিদত োদি। তদব 

প্রমপ্রলতভাদব আমিা এপ্রর্দয় োওয়াি পদর্থি পপ্রিকল্পিা ততপ্রি কিদবা এবং আমাি থকাদিা িদেহ থিই থে, থিি পেচন্ত আমিা ঘুদি 

থেখদবা এবং বলদবা, এটি প্রেদলা আমাদেি একটি থিিা িময়: েখি আমিা কদ াি িমিযাি মুদখামুখী হদয়প্রেলাম, এবং আমিা তা 

থর্থদক ঐকযবদ্ধভাদব থবপ্রিদয় আিদত থপদিপ্রেলাম, িপ্রম্মপ্রলত িপ্রক্ত ও িপ্রতশ্রুপ্রতি মাযযদম। 

 

প্রিউ ইয়কচ  প্রিটিি িদয়দে প্রবশ্ব-থিিা প্রিক্ষার্থী ও স্টাফ, এবং প্রকেুই তা বেলাদত পািদব িা—আজ, কাল প্রকংবা কখিও িা। এই 

অপ্রভোোয় আপিাদেি িিী হদত থপদি আপ্রম অতযন্ত উদ্দীপ্ত। আপ্রম আশ্বস্ত থে, প্রমপ্রলতভাদব আমিা প্রিখদবা এবং অিীম িম্ভাবিা 

প্রিদয় থবদি উ দবা। 

 

প্রবিীত, 

 
প্রির্ািচ  এ. কািািজা (Richard A. Carranza) 

র্যাদিলি 

প্রিউ ইয়কচ  প্রিটি প্রিপাটচ দমন্ট অভ এিুদকিি 

 

 

 


