প্রিয় পপ্রিবািবর্:গ

3 এপ্রিল, 2020

স্কুল ভবনগুললা বন্ধ হলয় যাবাি এবং র্ত সপ্তালহ প্রিল াট লাপ্রনংগ শুরু হবাি পি, আ ালেি 150,000-এি ববশী স্টালেি সালে
অংশীোপ্রিলে, এই নতু ন বাস্তবতায় উত্তিণ কিলত আপনািা সকলল অসম্ভব সহনশীলতা এবং সপ্রহষ্ণুতা িেশনগ কলিলেন।
একসালে, আ িা এই বেলশি সবলেলয় বড় পাবপ্রলক স্কুল প্রসলস্ট এ নভালব পপ্রিবতগন আনপ্রে যা এক সপ্তাহ আলর্ও
আ িা কখনও প্রেন্তা কিলত পাপ্রিপ্রন।
এই পূলিা িক্রিয়া েলাকালল, আ ালেি প্রশক্ষােীলেি স্বাস্থ্য, প্রনিাপত্তা, এবং বশখাি অপ্রবক্রিন্নতালক আ ালেি প্রেন্তা-ভাবনায়
িাধানয প্রেলয় আ িা িপ্রতটট প্রসদ্ধালন্ত উপনীত হলয়প্রে। এই সবপ্রকেুি ালে, আ ালেি সকল স্কুল কপ্র উপ্রনটটি সালে
ন নীয়তা এবং ধধলযিগ সালে কাজ কিাি িপ্রত আপ্র গুরুে আলিাপ কলিপ্রে।
ঐসব ূলযলবালধি পাশাপাপ্রশ পািস্পপ্রিক েূিে সকল প্রনউ ইয়কগবাসীলেি জলনয অতযন্ত গুরুেপূণ প্রগ হলসলব বজায় োকায়,
বৃহস্পপ্রতবাি, 9 এপ্রিল বেলক শুিবাি, 17 এপ্রিল, 2020 তাপ্রিখ পযন্ত
গ আলর্ বেলকই ধায বসলন্তি
গ
েুটটি িপ্রত আ ালেি
অবশযই নতু নভালব অগ্রসি হলত হলব।
সকল প্রনউ ইয়কগবাসীি স্বাস্থ্য এবং কলযালণি জলনয, প্রসটট এবং বস্টট এক ত হলয়লে বয স্কুলগুললাি অবযাহতভালব প্রিল াট
লাপ্রনংগ অোি কলি যালব, এলত অন্তভুক্ত
গ পূলব ে
গ ু টট প্রহলসলব ধায প্রগ েনগুললা। এি েলল, আ ালেি স্কুলগুললা বসলন্তি েুটট
প্রহলসলব স য়সূপ্রে কিা প্রেনগুললালতও প্রিল াট লাপ্রনংগ অবযাহত িাখলব।
আ িা জাপ্রন বয অলনক প্রনউ ইয়কগবাসী 9 এবং 10 এপ্রিল ধ ীয় েুটটি প্রেন পালন কিাি পপ্রিকল্পনা কিলে। বযলকান
প্রশক্ষােী এবং স্কুললি স্টাে, যািা বযক্রক্তর্তভালব ঐ েুটটি প্রেনগুললা উেযাপন কিলত োয়, তািা কিলত পালি। প্রকন্তু, এই
প্রেনগুললা স্কুল প্রসলস্টল ি জলনয "েুটটি প্রেন" প্রহলসলব র্ণয হলব না, এবং বযসব প্রশক্ষােী ঐ েুটটি প্রেনগুললা উেযাপন
কিলে তালেি জলনয প্রশক্ষা কাযি
গ
অবযাহত োকলব।
এই স য় পপ্রিবালিি জলনয প্রকেু অপ্রতপ্রিক্ত গুরুেপূণ তেয
গ
এখালন বেয়া হললা:

েূি বেলক প্রশক্ষা (প্রিল াট লাপ্রনংগ )
আ িা জাপ্রন বসলন্তি েুটট হলি আ ালেি প্রশক্ষক এবং প্রশক্ষােী উভলয়ি জলনযই প্রবশ্রা ও পুনলিােয গ্রহলণি স য়—
এবং এই নতু ন প্রশক্ষা ধািায় িপ্ত কিলত আ ালেি প্রশক্ষােী ও প্রশক্ষকর্ণ কত কল াি পপ্রিশ্র কলিলে আ িা তাও জাপ্রন।
এই প্রেন্তা বেলক, আ িা স্কুলগুললালত প্রিল াট লাপ্রনংলয়ি
গ
জলনয এ ন প্রিলসাস বা
গ সংস্থ্ান িোন কিলবা যা 9-17 এপ্রিলল
সকল প্রশক্ষােীি জলনয ধেপ্রনক িসঙ্গ এবং উন্নপ্রত ূলক কাযকলালপি
গ
িপ্রত লনাপ্রনলবশ কিলব। এটা প্রশক্ষােী এবং
প্রশক্ষকলেি অেপূ
গ ণভালব
গ
সম্পৃক্ত িাখলব এবং এলক অলনযি সালে বযার্ালযার্ বজায় িাখাি পাশাপাপ্রশ তালেি পাপ্রিপাপ্রবক
গ
জর্লত যা প্রকেু হলি বয প্রবষলয় ধািণা বেলব—যপ্রেও আ িা বাপ্রড়লত বলস পািস্পপ্রিক েূিে বজায় িাখপ্রে তাসলেও।
সংস্থ্ান বা প্রিলসালসিগ লধয অন্তভুক্ত
গ "িসঙ্গ বা প্রে " প্রেবস (বয ন, কলযাণ, প্রবলবি ভাষাস ূহ, কম্পম্পউটাি সালয়ন্স, কললজ
এবং বপশাজীবলনি িস্তুপ্রত) এবং ভােুগয়াপ্রল (প্রভপ্রিওি াধযল ) আ ালেি প্রসটটলতই অবপ্রস্থ্ত অতু লনীয় প্রশক্ষার্ত এবং
সাংস্কৃপ্রতক প্রিলসাসগুললাি
গ
সুলযার্ গ্রহণ কিলব (বয ন, জােুঘি, লাইলেপ্রি, এবং সাংস্কৃপ্রতক িপ্রতষ্ঠানস ূহ)।
এই কাযি
গ
সম্পলকগ আলিা তেয স্কুলগুললালত পিবতী সপ্তালহ িোন কিা হলব। আ িা সুপ্রনক্রিত বয আসন্ন
সপ্তাহগুললালত পপ্রিবািলেি পািস্পপ্রিক েূিে বজায় িাখা প্রনক্রিত কিলত েূি বেলক প্রশক্ষা (প্রিল াট লাপ্রনং)
গ অবযাহত কিা
সাহাযয কিলব, এই ূহুলতগ ভাইিালসি সংি ণ ধীি র্প্রত কিলত এবং আ ালেি প্রনলজলেি ও িপ্রতলবশীলেি প্রনিাপে িাখলত
এটা অতযন্ত গুরুেপূণ।গ
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প্রিক্রজওনযাল এনপ্রিেল ন্ট বসন্টািস ূহ
প্রিক্রজওনযাল এনপ্রিেল ন্ট বসন্টািস ূহ (RECs) িে সাড়াোনকািী, স্বাস্থ্য বসবা িোনকািী, এবং প্রসটটজলূ ড় অনযানয
অতযন্ত গুরুেপূণ কপ্র
গ
বৃগ লেি সন্তানলেি পপ্রিলষবা িোন কলি। ববশীিভার্ REC সাইটগুললা 9-17 এপ্রিল বখালা োকলব।
বযসব পপ্রিবালিি সা প্রয়কভালব REC-বত স্থ্ানান্তি কিা িলয়াজন হলত পালি, আ িা তালেি সালে আলর্ বেলকই
বযার্ালযার্ কিলবা। আলিা তলেযি জলনয schools.nyc.gov/recs প্রভক্রজট করুন।

প্রবনা ূললয খাবাি (প্রি প্র লস্)
খাবাি িোলনি স্থ্ানগুললা (প্র ল হাব) যািা বখলত োয় এ ন সকল প্রনউ ইয়কগবাসীলক অোি কলি। আ ালেি ববশীিভার্
প্র ল হাবগুললা অবযাহতভালব পপ্রিোলনা বজায় িাখলব। এই পযালয়
গ অেবা অনয বযলকান স য় আপনাি প্রনকটস্থ্ প্র ল হাব
খুজ
ুঁ লত, প্রভক্রজট করুন schools.nyc.gov/freemeals

স্বাস্থ্যর্ত সাবধানতাস ূহ
আ িা জাপ্রন আ ালেি পপ্রিবালিিা বকালিানাভাইিালসি সংি ণ বিাধ কিলত কল াি পপ্রিশ্র কিলেন। যািা বকান লক্ষণ
িকাশ কিলে না তািাও COVID-19 েড়ালত পালি, এবং বসলহতু প্রনউ ইয়কগ প্রসটট প্রিপাটগ ল ন্ট অভ বহলে্ অযান্ড ব ন্টাল
হাইক্রজন (DOHMH) আপনািা বাপ্রড় বেলক বাইলি ববি হলল ুখ বেলক অেবা ুলখাশ পলড় যাবাি জলনয সুপাপ্রিশ কিলে।
ুখ বেলক িাখা আপনালক ইনলেকশলনি হাত বেলক িক্ষা কিলব না, প্রকন্তু এটা অনযলেি সাহাযয কিলব। ুখ বেলক িাখাি
উপকিণ আপনাি নাক ও খ
ু বেলক িাখলব এ ন সবপ্রকেু হলত পালি, এলত অন্তভুক্ত
গ ধুললাি ুলখাশ (িাস্ট াস্ক), স্কােগ
(র্লায় বাধাি বড় রু াল) এবং বযান্ডানা (বড় রু াল)। স্বাস্থ্য বসবা িোনকািীলেি ুলখাশ বযবহাি কিলবন না, কািণ
বসগুললা আ ালেি স্বাস্থ্য বসবাি প্রসলস্টল ি ানুষলেি জলনয অবশযই সংিক্ষণ কিলত হলব। আপনাি ুখ োকা োকললও,
যতটুকু সম্ভব বাপ্রড়লত োকা অবযাহত িাখুন এবং অনয ানুলষি কাোকাপ্রে যাওয়া প্রবিত িাখুন। খ
ু বেলক িাখা এবং এ
সংিান্ত একটট FAQ-এি পাশাপাপ্রশ ভাইিাস সংিান্ত অনযানয গুরুেপূণ তলেযি
গ
জলনয অনুগ্রহ কলি nyc.gov/coronavirus
প্রভক্রজট করুন।
পাুঁে বলিািজুলড় DOE কপ্র উপ্রনটটগুললালত সকল বেললল লয় এবং িাপ্তবয়স্কলেি স্বাস্থ্য, প্রনিাপত্তা, এবং উচ্চ- ানসম্পন্ন
প্রশক্ষা িোন আ ালেি িধান িাধানয প্রহলসলব কাজ কলি যাব। বািংবাি, আপপ্রন এবং আপনাি সন্তান—এবং সকল প্রশক্ষক
যািা তালেি পপ্রিলষবা িোন কিলে—প্রনউ ইয়কগ প্রসটটলক প্রবব বসিা প্রশক্ষােী ও স্টাে িোন কিলে, এবং বকানপ্রকেুই তা
পপ্রিবতগন কিলত পািলব না।
বসলন্তি েুটট, REC, প্রি খাবাি, এবং আলিা অলনক প্রকেু প্রনলয় বকান িশ্ন োকলল অনুগ্রহ কলি 311 বোন করুন অেবা
schools.nyc.gov প্রভক্রজট করুন। বিাবলিি তই, প্রিল াট লাপ্রনংগ এবং আপনাি সংিান্ত তলেযি জলনয আপনাি প্রশক্ষক,
প্রিক্রন্সপযাল এবং স্কুললি অনযানযলেি সালে বযার্ালযার্ করুন।
প্রবনীত,

প্রিোিগ এ. কািানজা (Richard A. Carranza)
েযালন্সলি
প্রনউ ইয়কগ প্রসটট প্রিপাটগ ল ন্ট অভ এিুলকশন
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