3 জুন, 2020

ি�য় পিরবারবগর্,

সা�িতক িদনগুেলার মত এমন মমর্পীড়াদায়ক এবং হৃদয়িবদারক আেরকিট সময় খুঁেজ পাওয়া কিঠন হেব। িবগত স�ােহ পুিলশ অিফসারেদর
হােত জজর্ �েয়ড (George Floyd)-এর হতয্াকা�িট িছল আতি�ত হবার মত একিট ঘটনা। আিম েবদনাহত। িক�, আপনােদর অেনেকর মতই,
আিম িবি�ত নই। কৃ�া�েদর উপর এই নয্া�ারজনক তাি�লয্ আমরা এর আেগ আেরা বহুবার েদেখিছ, এমনিক এই সা�িতক স�ােহ
একািধকবার। এটা �তয্ক্ষ করা সিতয্ই মমর্াি�ক; এটা অয্ােমিরকার সড়কগুেলােত আেরকিট মহামারী িহেসেব উপ�ািপত হবার েচেয় কম নয়।
38
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িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন পুিলেশর িন�ু রতা এবং এই ববর্র �াণনােশর িন�া জানায়। আেরকিট কৃ�া� পিরবার একিট েছেল,
একজন বাবা, একিট ভাই হািরেয়েছ, এটা শুনেলই আমার মন েভে� যায়। কৃ�া� িনউ ইয়কর্বাসী এবং অয্ােমিরকানেদর পাশাপািশ এই আেরকিট
অকারণ িবেয়ােগ যারা েশাকস��, তােদর �েতয্েকর পাঁেশ আিম একা�তার সােথ দাঁড়াই। েশাক সম� িসিটজুেড় সকল কিমউিনিটেত েঢউ েখেল
যায় এবং �িত�িনত হয়। আমরা যখন বয্ি�গতভােব এবং সামি�কভােব এই মমর্াি�ক অিবচার মানিসকভােব েবাঝাপড়া করিছ, এেত আিম
আপনােদর সােথ আিছ। পাঁচ বেরা এবং েদশজুেড় �ায় 140-িট িসিটেত েয �িতবাদ হে� তা এই েবদনা এবং একিট আেরা ভােলা িবে�র
আকা�ার বিহঃ�কাশ।

38
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িপতামাতা বা েসবা�দানকারীেদর জনয্ এটা অতয্� কিঠন সময়: আেবগ ধের রাখা, এই মুহুেতর্ পিরেষবার অনু ভব ও িবশালতা উভেয়র �েয়াজন
অনু যায়ী পদেক্ষপ েখাঁজা, এবং বতর্মান বীভৎস ঘটনাগুেলা এবং েয প�িতগত বণর্বাদ েথেক এগুেলা উ�ব হয় েসগুেলা িনেয় িকভােব েছেলেমেয়
ও পিরবােরর সােথ আেলাচনা শুরু বা গভীরতা বৃ ি� করা যায় েস উপায়গুেলা িনেয় িচ�া-ভাবনা করা—সবগুেলা একই সােথ করা। এই েবদনা
এবং সং�াম অিত বা�ব।
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ে�তা� িভ� অনয্ কিমউিনিটগুেলার জনয্, এই েবদনা নতুন িকছু নয়। এটা লক্ষ েকািট িনউ ইয়কর্ার এবং অয্ােমিরকানেদর েদহ, মন, এবং হৃদেয়
যু গ যু গ ধের বাস করেছ—কারণ বণর্বাদী সিহংসতা ততিদন ধের চেল আসেছ।
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বণর্বাদ অনয্ভােব, �িতিদন নতুন ক্ষিতর কারণও বেট, কারণ এটা একটা প�িতগতভােব হে�—যা আমােদর �িত�ানগুেলা, আমােদর অথর্নীিত,
এবং আমােদর অংশীদার কিমউিনিট গেড় উেঠেছ েস প�িতগুেলা িদেয় েসগুেলােত রে� রে� গভীরভােব িবরাজ করেছ। আমােদর পাবিলক �ুল
িসে�ম সহ িনউ ইয়কর্ িসিটর েক্ষে�ও এটা সিতয্, আমরা যতই �গিতশীল এবং অ�-িচ�ক হই না েকন।
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আমরা DOE-েত বেলিছ, এবং আমরা অবয্াহতভােব বেল যাব: আর না।
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আমােদর অবশয্ই সি�য়ভােব বণর্বােদর িবরুে� সাড়া িদেত হেব এবং এই অিবচােরর িসে�মগুেলা পিরবতর্ন করেত �িতিদন কাজ কের েযেত
হেব। সমতােক এখন এিগেয় িনেত আমরা অবয্াহতভােব কাজ কের যাব। আমরা �িতিট িশক্ষাথর্ী, িপতামাতা, িশক্ষক, কিমর্বৃ� এবং আমােদর
কিমউিনিটর সকেলর মযর্াদা ও মানবতােক �িতিদন স�ান জানাই।
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িশক্ষণ এবং েশখা েয �কৃিতেতই েহাকনা েকন—তা ইেটর েদয়ােল গাথা �াসরুম বা একিট িডিজটাল িডভাইেস—লক্ষয্ একিট রেয়েছ: �েতয্কিট
িশক্ষাথর্ী একিট চমৎকার িশক্ষা �দান করা। এটা করার মাধয্েম, আমােদর অবশয্ই অবয্াহতভােব �ািত�ািনক বণর্বাদ চূ ণর্ করা এবং এটার �ভাব
উে� েদয়ার উপায়ও খুঁজেত হেব।
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ঐ কাজ চলেছ। এেত অ�ভুর্� পুনরু�রমূ লক চচর্া বা�বায়ন, সকল িশক্ষক ও কিমর্বৃ�েক পেরাক্ষ পক্ষপািত� স�েকর্ �িশক্ষণ, �ুল
কিমউিনিটগুেলােত মানিসক �া�য্ েসবা �দান, এবং আেরা িকছু । এই কাজ েছেলেমেয়েদর উপর জীবনভর �ভাব সৃ ি� করার পাশাপািশ আমােদর
সমাজেক এমনভােব পিরবতর্ন করার স�াবনা আেছ যা পািরপাি�র্ক িব�েক আেরা িনরাপদ, আেরা নয্ায়, সবার জনয্ আেরা ভাল হেব।
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যখন, উদাহরণ�রূপ, িশক্ষাথর্ীরা বই েথেক মুখয্চির� এবং িবিভ� বণর্, সক্ষমতা, স�দায়, ভাষা, ও আেরা িকছু স�েকর্ েশখার পাশাপািশ, িভ�তা
এবং ৈবিচ�য্ময়তা স�েকর্ িশখেছ। যখন ে�াধ অথবা অসে�াষ অনু ভবকারী িশক্ষািথর্েদর সু �রভােব অনু ভূিত �কাশ েশখােনা হে�, এর ফেল
অজানা ভেয় তােদর �িতি�য়া �কােশর স�াবনা কম।
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আমরা সমতা বৃ ি�র কাজ থামােবা না যতক্ষণ পযর্� �িতিট িশক্ষাথর্ী এবং �িতিট �ুেল পিরবতর্ন আেস। আমােদর সকেলর এটা �েয়াজন, কারণ
বণর্বাদ শুধু মা� কৃ�া�, বাদামী, অথবা এিশয়ান পিরবারেদর ক্ষিতসাধন কের না—এটা আমােদর সকেলর ক্ষিত কের।
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�েতয্েকর একিট ভূ িমকা রেয়েছ। েক�ীয়ভােব আমােদর কাজ অবয্াহত রাখার পাশাপািশ, আমােদর ইিতহাস ও বতর্মান অধয্ায় েথেক, েযখােন
এই অিবচার ও �িতবােদর একই অধয্ায় িবদয্মান, এবং সিহংসতা ও �ংস আমােদর িসিট ও সমােজ েভদ কের েগেছ, েসগুেলা স�েকর্ িরেসাসর্
�দােনর মাধয্েম আমােদর িশক্ষকেদর েশখােত সহায়তা করিছ।
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একই সময়, এই �য়ােশ আপনারা অেনেকই এই কাজ বািড় েথেক করেছন অথবা বয্ি�গত িরেসাসর্—আপনার সময়, আপনার শি�, আপনার
হৃদয়, অথবা আপনার ক� বয্বহার করেছন। আমরা আপনােদর েদখিছ, এবং আপনার দৃ ঢ় �িত�িতর জনয্ আমরা কৃতজ্ঞ। েছেলেমেয়রা তােদর
পািরপাি�র্ক িব� েদেখ ও অনু ভব কের, এবং এখন তােদর ও তােদর পিরবার, ব�ুবা�ব, এবং অনয্ িনউ ইয়কর্বাসীেদর অিভজ্ঞতা বুঝা এবং
স�ৃ � করার মাধয্েম িনেদর্শনা েদয়ার গুরু�পূ ণর্ সময়।

38

বণর্বাদ এবং অিবচার স�েকর্ েছেলেমেয়েদর সােথ আেলাচনা শুরু করা, অবয্াহত রাখা, অথবা আেলাচনার গভীরতা বৃ ি� করার জনয্ আপিন িনেচ
িবিভ� িরেসাসর্ পােবন। এছাড়াও আমরা উে�গ, �াি�, এবং িনেজর য� েনয়ায় সহায়তার জনয্ িরেসাসর্ েশয়ার করিছ। অনু �হ কের েজেন রাখুন
েয এই িরেসাসর্গুেলা তৃতীয়-পক্ষ েথেক এেসেছ যা হয়ত শুধু ইংেরিজেত পাওয়া েযেত পাের। িপতামাতা ও েসবা�দানকারী িহেসেব, অনয্েদর
েসবা �দােনর জেনয্ িনেজর য� েনয়া অপিরহাযর্। আমােদর এই অ�যা�ায় আপনােদর অবয্াহতভােব সবর্েশষ তথয্ �দান কের যাব, এবং আপিন
েসগুেলা েপেত পােরন schools.nyc.gov/togetherforjustice সাইেট
38
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U34T

েলখক েজমস ব�উইন (James Baldwin)-এর একিট উি� আমােক মেন কিরেয় িদেয়েছ এই মূ হুেতর্র জনয্ এটা কত দৃ ঢ়ভােব িমেল েগেছ:
“মুেখামুিখ হওয়া সবিকছু পিরবতর্ন করা যায় না, িক� মুেখামুিখ না হওয়া পযর্� েকানিকছু ই পিরবতর্ন করা যায় না।" এগুেলা পূ বর্ ভূ েলর মাসু ল
েদয়ার কিঠন সময়, িক� আমােদর সু েযাগ রেয়েছ—অিবচােরর মুেখামুিখ হেত অ�সর হবার—এবং একিট আ�ান।
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িনউ ইয়কর্ িসিটর িশক্ষাথর্ীেদর িশক্ষা এবং একিট আেরা ভােলা িব� গেড় তুলেত আপিন হে�ন সবেচেয় গুরু�পূ ণর্ অংশীদার। আপনার �িত
আমরা আজ এবং �িতিদন কৃতজ্ঞ।
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িবনীত,

িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চয্াে�লর
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন
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বণর্বাদ এবং বতর্মান পিরি�িত স�েকর্ আপনার স�ােনর সােথ কথা বলার জনয্ িরেসাসর্সমূ হ:


Guidance for Family Conversations about George Floyd, Racism, and Law Enforcement (জজর্

34

�েয়ড, বণর্বাদ, এবং আইন �েয়াগকারী িবষেয় পািরবািরক আেলাচনার জনয্ িনেদর্শনা) (অয্া�াই িডেফেমশন িলগ)
034



0

Talking to Kids About Racism, Early and Often (বণর্বাদ িনেয় আপনার স�ােনর সােথ কথা বলু ন, অ�

34

বয়েস এবং �ায়শই) (িনউ ইয়কর্ টাইমস্)
034



0

31 Children’s books (31-িট িশশুেতাষ বই) বণর্, বণর্বাদ এবং �িতেরাধ িবষয়ক আেলাচনার সহায়তায়
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0

(বণর্আিল�ন)



Black Lives Matter Still Matters (কৃ�া� জীবেনর মূ লয্ আেছ এখনও আেছ) (সিহ�ুতা িশক্ষণ)
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0

Talking about Race for Parents & Caregivers (িপতামাতা ও েসবা�দানকারীেদর জনয্ বণর্ িবষয়ক

34

আেলাচনা) (নয্াশনাল িমউিজয়াম অভ আি�কান আেমিরকান িহ�ির অয্া� কালচার)
034



0

Coming Together, Standing Up to Racism (বণর্বােদর িবরুে� একি�ত হওয়া, ও রুেখ দাঁড়ােনা) (েসসািম

34

034

0

ি�ট)
উে�গ এবং মানিসক আঘাত িনরসেন মানিসক �া�য্ িবষয়ক িরেসাসর্সমূ হ:



Managing Strong Emotional Reactions to Trauma (মানিসক আঘােত দৃ ঢ় আেবগজিনত �িতি�য়া বজায়
রাখা) (নয্াশনাল অয্ােসািসেয়শন অভ �ুল সাইেকালিজ�স্)
Radical Self Care in the Face of Mounting Racial Stress (পবর্ত�মাণ বণর্বাদ িনেয় উে�েগর মুেখ েমৗিলক
কাঠােমাগতভােব িনেজর য� েনয়া) (অয্ােমিরকান সাইেকালিজকাল অয্ােসািসেয়শন)
34

34

034

0

িবনামূ েলয্ মানিসক �া�য্ িবষয়ক সহায়তা:
�াফ, িশক্ষাথর্ী এবং িপতামাতার জনয্ NYC ওেয়ল (Well)
 েফান করুন: 1-888-NYC-WELL (1-888-692-9355)
 েট�ট: 65173 ন�ের WELL িলখুন
 চয্াট: https://nycwell.cityofnewyork.us/en/ সাইেট
34

আমরা অবয্াহতভােব সং�ানগুেলা হালনাগাদ বা আপেডট কের যাব schools.nyc.gov/togetherforjustice সাইেট
34
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