ি�য় পিরবারবগর্,

13 জুলাই, 2020

আশা করিছ আপনারা এবং আপনােদর স�ানরা একিট চমৎকার �ী� উপেভাগ করেছন এবং এর পাশাপািশ সু �া�য্ ও িনরাপেদ
আেছন। িব�াম ও পুনঃউেদয্ােমর জনয্ �ী�কালটা গুরু�পূ ণর্ সময় হেত পাের—িবেশষ কের গত কেয়কিট মােসর পর, যা িশক্ষাথর্ী,
পিরবার, এবং �াফ - সকেলর জনয্ই অতয্� চয্ােল�পূ ণর্ িছল।
একসােথ, আমরা ঐ চয্ােল� েমাকািবলায় উ�ীণর্ হেয়িছ—এবং আপনােদর স�ানরা এই অভূ তপূ বর্ পিরি�িতেত কী করেত সক্ষম তা
�মাণ কেরেছ। এই �ীে�, আিম আপনােদর েশখা চািলেয় েযেত অনু েরাধ করিছ!
আমােদর সামেন একিট অগতানু গিতক িশক্ষা বছর আসেছ, এবং আমরা জািন েয সকল িশক্ষাথর্ীরা সফলতার জনয্ ভাল অব�ায়
থাকেব যিদ তারা সামািজক ও আেবগজিনতভােব, এবং পরবতর্ী কেয়ক স�াহ িশক্ষাগত অে�ষেণ সি�য়ভােব স�ৃ � থােক।
আপনার েছেলেমেয়েদর িশক্ষাগতভােব সফলতায় সহায়তা করার জনয্, আপিন এবং আপনার পিরবােরর জনয্ আমরা উভয় আন�ময়
ও বুি�ম�ায় িচ�াকষর্ক েশখার িরেসাসর্সমূ হ একি�ত কেরিছ: �ী�কালীন িরিডং, �ী�কালীন সমৃি�, কেলজ ি�জ ফর অল, এবং
অনয্ানয্ সহায়তা, েযগুেলা পুেরা �ী�কাল জুেড় থাকেব। অনু �হ কের আরও জানেত বািক অংশটুকু পড়ুন—আপনােক যতটুকু স�ব
এই সু েযাগগুেলার
স�য্বহার করেত আিম উৎসািহত করিছ!

�ী�কালীন (সামার) িরিডং
েছেলেমেয়েদর মন সি�য় রাখেত এবং তােদর সৃ জনশীলতা বজায় রাখার একিট উ�ম প�া হে� পুেরা �ী�কাল জুেড় পড়া অবয্াহত
রাখা। শুধু মা� িবগত িশক্ষা বছেরর েশষ েথেক, িনউ ইয়কর্ িসিট িশক্ষাথর্ীরা 30,000 এর উপর বই ধার কেরেছ এবং ইবুক িরডার,
েসারা (Sora)-এ, তারা 7,500 ঘ�ার েবিশ বই পেড়েছ। DOE অবয্াহতভােব 3K–12 ে�েডর িশক্ষাথর্ীেদর েসারা (Sora)-এর মাধয্েম
িবনামূ েলয্ শত শত ইবুক ও অিডওবুক অফার করেত েপের আনি�ত। আপনারা আপনােদর েছেলেমেয়েদর পেড় েশানােত এবং তারা
িনেজরা �িনভর্রভােব পড়েত আমরা উৎসািহত করিছ। এই সং�হ েদখেত আপনার শুধু আপনার DOE-এর অয্াকাউে�র নাম এবং
পাসওয়াডর্ �েয়াজন হেব। আেরা জানেত schools.nyc.gov/summerreading িভিজট করুন।
অিতির�ভােব, িনউ ইয়কর্ িসিট �ুল লাইে�ির িসে�ম NYC পাবিলক �ুেলর িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ K-12 িফকশন নন-িফকশন (কা�িনক
সািহতয্) ও নন-িফকশন নন-িফকশন (�কৃত তথয্িভি�ক সািহতয্) ইবুক-এর একিট িবেশষ সং�হ ৈতির কেরেছ। স�ূ ণর্ সং�হ
েদখেত galepages.com/nycdoe11/ebooks িভিজট করুন। এই ইবুকগুেলা েদখেত, ইউজারেনম ও পাসওয়ােডর্র জনয্ অনু �হ
কের libraries@schools.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করুন।

�ী�কালীন িশক্ষাগত সমৃি�র চয্ােল� এবং কমর্কা�সমূ হ
েক বেলেছ িশক্ষা আপনােক উি�পনাময় নতুন ভুবেন িনেয় যােব না? এই �ীে�, 100-িটর েবিশ ভাচুর্য়াল িফ� ি�প েথেক পিরবােররা
ভাচুর্য়ালভােব অসাধারণ মানু ষ এবং �ানসমূ হ "পিরদশর্ন" েবেছ িনেত পাের। এই ভাচুর্য়াল সং�ান বা িরেসাসর্গুেলা িশক্ষাথর্ীেদর
অভাবনীয় ঐিতহািসক পিরি�িত েমাকািবলা করেত এবং অসাধারণ িবষয়সমূ হ: পশুপািখ েথেক অয্ােরাে�স, িনউ ইয়কর্ িসিটর পািন
সরবরাহ েথেক জাতীয় পাকর্সমূ হ, েমৗমািছ েথেক িহপ-হপ, এবং আেরা অেনক িকছু স�েকর্ আেরা জানেত সহায়তা করেব। আমােদর
ডজন ডজন অংশীদারেদর মেধয্ রেয়েছ অেডয্াবন িনউ ইয়কর্, পয্ােলয্ েস�ার ফর িমিডয়া, কুই� েবাটািনকয্াল গােডর্ন, �য্ােটন
আইলয্া� জু, ওয়াই�লাইফ কনজারেভশন েসাসাইিট। তারা আপনােদর িনউ ইয়েকর্র পথঘাট এবং আেরা অেনক িকছু অে�ষণ করেত
অধীর আ�েহ অেপক্ষা করেছ।
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এছাড়াও িশক্ষাথর্ীেদর অংশ�হেণর জনয্ 13 জুলাই েথেক 17 অগা� পযর্� কতগুেলা িসিটবয্াপী চয্ােলে�র আেয়াজন করেছ। আপিন
েকান বেরােত বসবাস কেরন অথবা েকান ে�েড পড়েছন তােত িকছু আেস-যায় না: আপনার কেঠার পির�ম ও �িতভা অনয্েদর
েদখােত আপিন একিট আন�ময় �িতেযাগীতায় অংশ�হণ করেত পােরন। এই আন�ময় �ী�কালীন চয্ােল�গুেলার মেধয্ রেয়েছ
নাচ বা গােনর মধয্ িদেয় িনেজেক বয্� করা, মাইন�য্াফট্ বয্বহার কের িনেজর মুখম�েলর একিট িপে�ল ছিব ৈতির করা, একিট
িনউ ইয়কর্ িসিট পািখ েদখার (বাডর্ ওয়ািচং) চয্ােল�।
আপিন েসারা (Sora), ভাচুর্য়াল িফ� ি�প,
schools.nyc.gov/summerlearning সাইেট।

এবং

িসিটবয্াপী

চয্ােল�গুেলা

স�েকর্

আেরা

জানেত

পােরন

কেলজ ি�জ ফর অল
আমরা 2020 �য্াজুেয়শনকারী �ােসর জনয্ অতয্� গিবর্ত – জুেনর েশেষ একিট িসিটবয্াপী �য্াজুেয়শন উৎসব আমরা েজিনফার
েলােপজ, অয্ােল� রি�েগজ, িলন-ময্ানু েয়ল িমরা�া, এবং আেরা অেনক গিবর্ত িনউ ইয়কর্ বাসীর সােথ একে� উদ্যাপন কেরিছ।
আপিন যিদ িসিটবয্াপী উদ্যাপেন েযাগ িদেত না েপের থােকন, আপিন েসটা nycclassof2020.com সাইেট েদখেত পােরন।
আমরা আমােদর �য্াজুেয়টেদর পরবতর্ী ধাপগুেলােত কেলজ ি�জ ফর অল-এর মাধয্েম িবনামূ েলয্ বয্ি�গতকৃত েকািচং �ারা
অবয্াহতভােব সহায়তা �দান করিছ। এখন েথেক েসে��র পযর্�, �য্াজুেয়টরা েকাচেদর কাছ েথেক সহায়তা েপেত পাের, যারা
তােদর সকল পথসমূ েহ উ�রেণর সহায়তা করেত �িশিক্ষত, তা যাই েহাকনা েকন কেলজ, একিট েপশাগত �িশক্ষণ কমর্সূিচ, একিট
বৃ ি�মূ লক কমর্সূিচ, পরেষবা, বা চাকুরী। অনু �হ কের আপনার �য্াজুেয়টেক িসিনয়র কনটয্া� ফমর্িট bit.ly/classof2020nyc সাইেট
পূ রণ করেত উৎসািহত করুন।

অবয্াহত সহায়তাসমূ হ
এই অবয্াহত পিরেষবাগুেলা স�েকর্ তিড়ৎ �রণ কিরেয় েদয়া:
•

সামার �ুল অগাে�র মাঝামািঝ পযর্� চলেব। আেরা তেথয্র জনয্, schools.nyc.gov/summerschool িভিজট করুন।

•

দূ র েথেক িশক্ষা (িরেমাট লািনর্ং)। আপনার িডিজটাল দক্ষতা �রণ করেত চান? গুগল্ �াসরুম, মাইে�াসফট িটমস্
(Microsoft Teams), জুম (Zoom), এবং অনয্ানয্ িরেমাট লািনর্ং �য্াটফমর্গুেলা স�েকর্ আেরা জানেত
schools.nyc.gov/technicaltools িভিজট করুন।

•

“েলটস্ লানর্ NYC (Let’s Learn NYC)!”, WNET/THIRTEEN �ারা উপ�ািপত একিট িশক্ষাগত পাবিলক েটিলিভশন
ে�া�াম, যা আপনার �ানীয় েটিলিভশন েনটওয়াকর্ চয্ােনল 13-এ 13 জুলাই েথেক 28 অগা� পযর্� দু পুর 12 p.m. েথেক
1 p.m. (EST) পযর্� আবার স�চািরত হে�। েলটস্ লানর্ NYC (Let’s Learn NYC)!-এর ধারাবািহক পবর্গুেলা
অনলাইেনও েদখা যােব thirteen.org/programs/lets-learn-nyc/ িঠকানায়। পবর্গুেলা 3-K েথেক ি�তীয় ে�ড পযর্�
েছেলেমেয়েদর জনয্ িভি�মূ লক িরিডং (পঠন) এবং রাইিটং (িলখন)-এর দক্ষতা, ময্াথ (গিণত), েসাশয্াল �ািডজ (সমাজপাঠ),
এবং সােয়� (িবজ্ঞান)-এ অবয্াহতভােব মেনািনেবশ করেব। আেরা তথয্ খুেঁ জ পােবন: schools.nyc.gov/letslearn সাইেট।
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•

িমল হাবসমূ হ সকল িনউ ইয়কর্ারেদর িবনামূ েলয্ �য্াব-অয্া�-েগা খাবার �দান করেছ। এই পিরেষবা লভয্ রেয়েছ, েসামবার
েথেক শু�বার, দু পুর 7:30 a.m. েথেক 1:30 p.m. পযর্�। আেরা তথয্ এবং আপনার িনকটবতর্ী িমল হাব খুঁেজ েপেত
schools.nyc.gov/freemeals িভিজট করুন।

•

িরিজওনয্াল এনিরচেম� েস�ারগুেলা অপিরহাযর্ কমর্ীেদর জনয্ জরুির চাই� েকয়ার �দান কের, এবং পিরচািলত হেব
অগাে�র েশষ পযর্�, �িত েসামবার েথেক শু�বার, 7:30 a.m. েথেক 6:00 p.m. পযর্�। আেরা তথয্ খুঁেজ পােবন:
schools.nyc.gov/RECs সাইেট।

যিদও আপিন �ী�কালিট সেবর্া� উপেভাগ করেছন, আিম জািন আপনারা এই েহমে� (ফল) আপনার স�ােনর িশক্ষা েকমন হেব তা
জানেত উদ�ীব হেয় আেছন। আমােদর �ুেল েফরা সং�া� জিরপ পূ রণ করার জনয্ 400,000 এর েবিশ পিরবারেদর আিম ধনয্বাদ
জানােত চাই। আপনার মতামত আমােদর িস�া� �হেণর একিট গুরু�পূ ণর্ অংশ। বরাবেরর মতই, আমােদর িশক্ষাথর্ী, পিরবার, এবং
�াফ সদসয্েদর িনরাপ�া আমােদর �থম অ�ািধকার। আমরা েস�ার ফর িডিজজ কে�াল অয্া� ি�েভনশন, ে�ট অব িনউ ইয়কর্,
এবং NYC িডপাটর্েম� অভ েহলথ্ অয্া� েম�াল হাইিজন-এর পথিনেদর্শনা িনিবড়ভােব অনু সরণ করিছ।
�াথিমক পিরক�নার পথিনেদর্শনা �ুল ও পিরবারেদর সােথ েশয়ার করা হেয়েছ, এবং সবর্সা�িতক তথয্ েপেত পােরন
schools.nyc.gov/returntoschool2020 সাইেট। অনু �হ কের েজেন রাখুন েয আমােদর পিরক�না �েয়াজন অনু যায়ী নমনীয়,
এবং গণ�া�য্ পিরি�িত িববিধর্ত হওয়ার সােথ সােথ এবং �ুল েখালার কাছাকািছ সমেয় অ�সর হবার পেথ আমরা অবয্াহতভােব
েসটা পিরবতর্ন ও হালনাগাদ কের যােব।
�ুলগুেলােত েহমে� িনরাপেদ িফের আসেত �ুল েনতৃবৃ � এবং িশক্ষকগেণর পাশাপািশ আপিন, আপনার পিরবার ও িশক্ষাথর্ীেদর
সােথ অংিশদারী� �েয়াজন। আিম �েয়াজনীয় পথিনেদর্শনা পাবার ে�িক্ষেত আপনােক অবয্াহতভােব অবিহত করেবা। আিম আেগও
বেলিছ এবং তা এখন েকােনা অংেশই কম সতয্ নয়: আপনার হে� সবেচেয় গুরু�পূ ণর্ অংশীদার এবং আিম আপনােদর �িত আজ
ও �িতিদন কৃতজ্ঞ।
আপনার �ী�কালিট (সামার) উপেভাগ করুন। অনু �হ কের িনরাপদ ও সু �্ থাকুন—এবং েশখা অবয্াহত রাখুন!
িবনীত,

িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চয্াে�লর
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন
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