3 অগা�, 2020
ি�য় পিরবারবগর্,
আশা কির এই �ীে� আপনারা িনরাপদ ও সু �য্ আেছন, এবং িকছু টা িব�াম ও আরাম আেয়শ উপেভাগ করেছন। আমরা যখন 202021 িশক্ষা বছর শুরু করেত যাি�, আিম আপনার স�ােনর �ুল—এবং �িতিট �ুেলর—আস� বছেরর �া�য্ ও সু রক্ষার িনয়মাবলী
স�েকর্ গুরু�পূ ণর্ িকছু নতুন তথয্ �দান করেত চাই।
সকল �ুল িম� িশক্ষা বয্ব�ার জনয্ ��িত �হণ করেছ, েযখােন িশক্ষাথর্ীরা স�ােহর িকছু অংশ �ুল ভবেন িশক্ষা �হণ করেব, এবং
অনয্ িদনগুেলােত বািড় েথেক েশখা অবয্াহত রাখেব। িক�, েযেকােনা পিরবার েযেকােনা কারেণ পুেরাটাই দূ র েথেক িশক্ষা (িরেমাট
লািনর্ং) েবেছ িনেত পাের। আপনার যিদ 100% দূ র েথেক িশক্ষা (িরেমাট লািনর্ং) পছ� হয়, তাহেল আমরা আপনােক শু�বার, 7
অগাে�র মেধয্ আমােদর অবিহত করেত অনু েরাধ করিছ, েযন �ুলগুেলা েসই অনু যায়ী পিরক�না করেত যেথ� সময় পায়। একিট
সংিক্ষ� ওেয়ব ফমর্ পূ রণ করেত অনু �হ কের schools.nyc.gov/returntoschool2020 েদখুন, অথবা 311 েফান করুন।
এই িচিঠেত আপিন পােবন:
•
•
•

�ুলসমূ হ েখালা এবং েসগুেলা েখালা রাখার শতর্াবলী
যিদ েকউ অসু �য্ হেয় যায় তাহেল কী হেব: COVID-19 পরীক্ষা এবং �ুেল অনু স�ান করা সং�া� নতুন তথয্
�িতিট �ুেলর জনয্ �া�য্ ও িনরাপ�ার সামি�ক িনয়ম-নীিত

�ুলসমূ হ েখালা এবং েসগুেলা েখালা রাখার শতর্াবলী
আমরা অবয্াহতভােব সতকর্তার সােথ চলমানভােব পিরবতর্নশীল �া�য্গত পিরি�িত পযর্েবক্ষণ করার পাশাপািশ, একিট িবষয় অটল
রেয়েছ: আমােদর িশক্ষাথর্ী, িশক্ষক, এবং �াফেদর �া�য্ এবং সু রক্ষার �িত আমােদর অ�ীকার। েসে��েরর পেথ অ�সর হবার
পেথ এই অ�ািধকার আমােদর সকল িনয়মনীিতর িভি�।
31 জুলাইেয়, েময়র এবং আিম েঘাষণা িদেয়িছ েয �ুল ভবনগুেলা েসে��ের েখালা হেব এবং েখালা থাকেব যিদ সা�ািহক িভি�েত
সকল COVID-19 পরীক্ষার ফলাফল আবশয্কভােব 3%-এর েচেয় কম পিজিটভ থােক। অিতির�ভােব, আমরা �ুল েখালার পর যিদ
3% অথবা েবিশ িনউ ইয়কর্বাসীর COVID-19 পরীক্ষায় ভাইরাস ধরা পেড়, তাহেল �ুল ভবনগুেলা আবার ব� হেয় যােব, এবং
�েতয্ক িশক্ষাথর্ীর জনয্ িশক্ষা 100% দূ র েথেক বা িরেমাট হেয় যােব।
জুন মাস েথেক, আমরা 1-2%-এর মেধয্ রেয়িছ, এবং আমরা িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ েহলথ্ অয্া� েম�াল হাইিজন (NYC
েহলথ্), NYC েট� + ে�ইস (পরীক্ষা এবং অনু স�ান), এবং েময়েরর অিফেসর সােথ িনিবড়ভােব কাজ কের �ুল পুনরায় েখালার
জনয্ ��িত িনি�। যিদ �াফ এবং িশক্ষাথর্ীরা সু �্ না থােক, তারা েশখােত ও িশখেত পারেব না, এবং �ুলগুেলা িশক্ষার জনয্ সু রিক্ষত
ও সু �্ থােক তা িনি�ত করেত আমরা সবিকছু করেবা।

যিদ েকউ অসু �য্ হেয় যায় তাহেল কী হেব: COVID-19 পরীক্ষা এবং �ুেল অনু স�ান করা সং�া� নতুন তথয্
NYC েহলথ্-এর আমােদর অিভজ্ঞ সহকমর্ীেদর সােথ িনিবড়ভােব কাজ করার মাধয্েম, আমরা �িতেরাধ, পূ ব-র্ সতকর্তা, এবং এক বা
একািধক িশক্ষাথর্ী অথবা কমর্ীর COVID-19 িনি�ত হবার পর সাড়াদান সং�া� কেঠার িনয়ম-নীিত ��ত কেরিছ। েজেন রাখা
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গুরু�পূ ণর্ েয "িনি�ত বা কনফামর্ড্ েকইস" বলেত েবাঝায়, একজন িপতামাতা অথবা অিভভাবক, িশক্ষাথর্ী, অথবা �াফ সদসয্
একজন �া�য্ েসবা �দানকারী অথবা লয্াবেরটির েথেক একিট পিজিটভ পরীক্ষার ফলাফল �ুেল জমা িদে�—েযমন একিট িসিট�ারা-পিরচািলত পরীক্ষা েক�, একজন েবসরকাির ডা�ার, অথবা একিট আেজর্� েকয়ার েস�ার।
�ুল কিমউিনিটেক সু �্ রাখেত আমােদর িনয়ম-নীিতর মেধয্ অ�ভুর্�:
•

�িতেরাধ: 2020-21 িশক্ষা বছেরর �থম িদন েথেক শুরু কের, যিদ একজন িশক্ষাথর্ী অথবা �াফ সদসয্ অসু � েবাধ কের,
তােদর বাধয্তামূ লকভােব বািড়েত থাকেত হেব। অিতির�ভােব, যিদ তােদর উপসগর্গুেলা COVID-19-এর সােথ সাম�সয্পূ ণর্
হয়, তাহেল তােদর পরীক্ষা করেত বলা হেব।

•

�ুেল অসু �্ েবাধ করা: যিদ একজন িশক্ষাথর্ীর �ুেল থাকাকালীন সময় উপসগর্গুেলা েদখা যায়, তােদর আলাদা সিরেয় েনয়া
হেব এবং িপতামাতা অথবা অিভভাবক এেস না িনেয় যাওয়া পযর্� একজন �ুল �াফ সদসয্ পযর্েবক্ষণ করেবন। �াফ
সদসয্গণ যােদর �ুেল উপসগর্ েদখা যােব তােদর অবশয্ই কতৃর্পক্ষেক জানােত হেব এবং তাৎক্ষিণকভােব িবি�ং েছেড় েযেত
হেব।

•

েটি�ং (পরীক্ষণ): সকল �ুল �াফ সদসয্েক �ুল শুরুর পূ বর্বতর্ী িদনগুেলােত COVID-19 পরীক্ষা করেত বলা হে�, এবং
িসিট-পিরচািলত 34িট পরীক্ষা েকে� তিড়ৎ ফলাফেলর জনয্ অ�ািধকার েদয়া হেব। সকল �ুল �াফেক িশক্ষা বছর চলাকােল
মািসক িভি�েত পরীক্ষা করেত বলা হে�। িসিটজুেড় পিরবারেদর জেনয্ও িবনামূ েলয্ এই পরীক্ষার বয্ব�া রেয়েছ।

•

অনু স�ান: যিদ েকােনা �ুেল িনি�ত COVID-19 পাওয়া যায়, তাহেল NYC েট� + ে�ইস এবং NYC েহলথ্ �ুেলর অভয্�ের
িনকটবতর্ী েযাগােযাগগুেলা িনধর্ারণ করেত তদ� করেব। একিট িনি�ত েকইেসর �াসরুেমর অভয্�েরর সকল িশক্ষাথর্ী এবং
িশক্ষকগণেক িনকটবতর্ী েযাগােযাগ (ে�াজড্ ক�য্া�) িহেসেব ধরা হেব এবং ঐ ঘটনায় সবর্েশষ উে�ািচত হবার পর েথেক
14 িদন িনেজেক দূ ের সিরেয় (েসলফ্ েকায়াের�াইন) রাখেত বলা হেব। উপেরর �াসগুেলােত েযখােন িশক্ষাথর্ীরা এক �াস
েথেক আেরক �ােস যায়, েসসব েক্ষে� িনি�ত েকইস (বয্ি�) েযসব �াসগুেলােত িগেয়েছ েসগুেলার সবগুেলােত �েযাজয্।

যিদ একিট �ুেল একািধক েকইস েথেক থােক, এবং েসগুেলা একই �াসরুেম না হয়, তাহেল িরেমাট বা দূ র েথেক িশক্ষা অবয্াহত
থাকেব এবং �ুল ভবন কমপেক্ষ 24 ঘ�ার জনয্ ব� থাকেব, যখন NYC েট� + ে�ইস এবং NYC েহলথ্ তদ� করেব। তদে�র
ফলাফেলর উপর িভি� কের, �ভাবযু � �াসরুম অথবা পুেরা িবি�ংিট 14 িদন েকায়াের�াইেনর জনয্ ব� থাকেব।
েযেকােনা �েয়াজনীয় েকায়াের�াইন সময়সীমায় িশক্ষাথর্ীরা তােদর িশক্ষা দূ র েথেক (িরেমাট) অবয্াহত রাখেব।
•

েযাগােযাগ: উপসগর্গুেলা বািড়েত অথবা �ুেল েযখােনই েহাক না েকন, �ত পদেক্ষপ �হণ ও সং�মণ েরাধ করেত সু ��
ধারাবািহকতার সােথ তথয্ �দান বজায় থাকেব। যিদ একিট COVID-19 েকইস িনি�ত হয়, �ুলগুেলা �ুেলর সকল পিরবার
এবং িশক্ষাথর্ীেদর সােথ েযাগােযাগ করেব।

�িতিট �ুেলর জনয্ �া�য্ ও িনরাপ�ার সামি�ক িনয়ম-নীিত
আমােদর �ুল কিমউিনিটর সু �া�য্ বজায় রাখেত আমােদর িডজাইনকৃত কেঠার িনয়ম-নীিতর একিট অংশ হে� পরীক্ষণ ও অনু স�ান।
েসে��ের আমােদর �ুলগুেলা েখালায় NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন (DOE)-এর �া�য্ ও সু রক্ষামূ লক চচর্া, িবিধ, এবং িনয়মনীিত স�েকর্ আপনার এবং আপনার পিরবােরর েয মূ ল িবষয়গুেলা জানা �েয়াজন তা হে�:
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•

•
•
•
•
•

�ুেল থাকাকালীন অথবা �ুেল আসার পেথ, সবসময় িশক্ষাথর্ী ও �াফেদর নাক ও মুখ সু রক্ষাকারী মুেখাশ পিরধান করেত
হেব। িচিকৎসাজিনত কারেণ েযসব েছেলেমেয় নাক-মুেখর মুেখাশ পিরধান করেত পােরনা, এবং েসসব েছা� েছেলেমেয়
যারা একিট নাক-মুেখর মুেখাশ পড়ার মত পিরপ� হয়িন।
পুেরা �ুল িদবস জুেড়, �ুল �া�েনর েযেকােনা �ােন এবং �ুেল যাওয়া-আসার পেথ, িশক্ষাথর্ী এবং �াফগণ আবশয্কভােব
ছয় িফট পার�িরক দূ র� বজায় রাখেব।
�ুলগুেলা পুেরা িদন জুেড় পির�ার পির�� করা হেব এবং �িত রােত জীবাণুমু� করা হেব, এবং অিতির� �শর্ করা হয়
েযসব �ােন েসগুেলােত িবেশষ মনেযাগ েদয়া হেব।
�িতিট �ুলজুেড় নাক-মুেখর মুেখাশ, হাত জীবাণুমু�কারক (হয্া� সয্ািনটাইজার), এবং পির�ার-পির��তার সাম�ী সহজলভয্
থাকেব।
�িতিট �ুেল �া�য্গত উে�েগর ঘটনায় সাড়াদান করার জেনয্ একিট �ুল-িভি�ক িটম বা দল ��ত থাকেব।
�ুল িদবস চলাকােল েকােনা িশক্ষাথর্ী অসু � হেয় েগেল, েসেক্ষে� �িতিট �ুল একিট িনধর্ািরত িবি��করণ কক্ষ বয্বহার
করেব।

এটা এবং অনয্ানয্ নীিতগুেলা স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্, অনু �হ কের schools.nyc.gov/returntoschool2020 েদখুন এবং
অিতির� তথয্ এবং সকল সবর্সা�িতক তেথয্র জনয্ "�া�য্ ও সু রক্ষা" (Health and Safety) ি�ক করুন।
�া�য্ ও সু রক্ষােক েক� কের আমরা �ুল পুনরায় েখালার পেথ অ�সর হি� এবং �া�য্ সং�া� েপশাজীবীেদর অিভজ্ঞতার উপর
আমােদর নীিতগুেলা িনভর্র করিছ—এেত েকােনা িবতেকর্র অবকাশ েনই।
আিম একজন পাবিলক �ুেলর িপতা, িশক্ষক, এবং ি�ি�পয্াল িছলাম, এবং আিম জািন আপনার পুেরা পিরবােরর �া�য্ ও সু রক্ষা
করার পাশাপািশ আপনার স�ােনর সেবর্া� স�াবয্ িশক্ষা চাওয়া েকমন েবাধ হয়। আমরা মাচর্ েথেক একেযােগ অেনক িকছু িশেখিছ—
উভয়, ভাইরাস এবং বা�ব সমেয়র মেধয্ আমােদর �িতি�য়া ও সাড়াদান করার সক্ষমতা স�েকর্। এজেনয্ই আমরা �ুেল িফের
আসার জনয্ সবেচেয় কড়া ও কেঠার �ি�য়া ছাড়া আমরা অনয্ িকছু েমেন িনেবা না।
আমরা আস� িদন ও স�াহগুেলােত আেরা তথয্ �দান করেবা। বরাবেরর মতই— DOE পিরবােরর অংশ হবার জনয্ আপনােক
ধনয্বাদ।
িবনীত,

িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চয্াে�লর
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