17 অগাস্ট, 2020
প্রিয় পপ্রিবািবগগ,
সু প্রিনে এবং কপ্রিে সমনয়, আপ্রম জাপ্রে আপপ্রে আপোি সন্তানেি জেয সবনেনয় ভালটা োে। আপপ্রে োে যেে যস প্রেিাপনি, সু স্থ্, এবং আেপ্রিত থানক। এবং
আপপ্রে োে তািা যেে সবসময়ই যেনে, যবনে উনি, এবং প্রবশ্বনক যমাকাপ্রবলা কিনত িস্তুত হয়। যসটায় আমানিি স্কুলগুনলা একপ্রট গুরুত্বপূ র্গ ভূ প্রমকা পালে
কনি, প্রবনেষত এেে, েেে আমানিি প্রসপ্রটি যেনলনমনয়িা এত প্রকেু যমাকাপ্রবলা কনিনে।
আমানিি জেয, স্বাস্থয ও সু িক্ষা সবসময়ই িাধােয পায়। ফল-এি (নহমনন্তি) জেয আমানিি লক্ষয আমানিি প্রেক্ষাথগীনিি িনতযনকি জেয একপ্রট প্রেিাপি, সু িৃঢ়,
ও সহায়ক প্রেক্ষা পপ্রিনবে এবং একপ্রট েমৎকাি প্রেক্ষা িিাে কিা। স্কুল পুনিাপুপ্রি শুরু হনব এবং প্রেক্ষাথগীিা সপ্তানহি পাাঁেপ্রিেই প্রেেনব—তািা যেোনেই থাকুক
ো যকে।
প্রেক্ষা অপ্রভজ্ঞতা কীভানব কাজ কিনব যসপ্রবষনয় আমিা এেে অপ্রধক পপ্রিমানর্ জাপ্রে। পপ্রিবািনিি জেয এই সপ্তানহি স্কুল পুেিায় যোলাি হালোগাি তনথয,
আপপ্রে পানবে:







যভপ্রিনলেে, স্কুল োসগ, এবং স্কুলগুনলানত যটপ্রস্টং ও যেপ্রসং (পিীক্ষর্ ও অেু সির্) সহ স্বাস্থয ও সু িক্ষাি সবগসাম্প্রপ্রতক তথয
আপোি স্কুল কপ্রমউপ্রেপ্রটি প্রেপ্রিত COVID-19 যকইসগুনলা সম্পনকগ কীভানব অবপ্রহত থাকনত হনব
পপ্রিবানিিা কীভানব তানিি সন্তােনিি জেয পুনিাপুপ্রি িূ ি যথনক প্রেক্ষা (প্রিনমাট লাপ্রেগং) পেি যবনে যেয়া/বাপ্রতল কিা পপ্রিবতগে কিনত পানি
েপ্রি প্রেক্ষাথগীিা যেপ্রিে উপপ্রস্থপ্রতি জেয সময়সূ প্রে কিা হয়প্রে এমে প্রিনে সেিীনি স্কুনল উপপ্রস্থত হয় তাহনল কী হনব
ইেপ্রিপ্রভজুয়ালাইজি এিুনকেে যিাগ্রানমি প্রেক্ষাথগীনিি জেয সহায়তা
অস্থায়ী আবাসে (নটনম্পািািী হাউপ্রজং) এবং ফসটাি যকয়ানিি প্রেক্ষাথগীনিি জেয সহায়তা

আমিা জাপ্রে যে একপ্রট েতুে প্রেক্ষা বেনিি জেয পপ্রিকল্পো কিা সহজ েয়—তা আপোি জেয, আমানিি প্রেক্ষকনিি জেয, স্কুল কমগীগনর্ি জেয, এবং আমানিি
কপ্রমউপ্রেপ্রটি জেয। প্রকন্তু আপ্রম প্রবশ্বাস কপ্রি যে একসানথ কাজ কনি আমিা িৃ ঢ়ভানব প্রেক্ষা বেিপ্রট শুরু কিনত পািনবা। আপ্রম আপোি প্রিপ্রিপযাল এবং স্কুল
যেতৃবৃ ি, োিা পুনিা গ্রীষ্মকাল জুনে স্কুনলি িথম প্রিনেি জেয িস্তুত হনত অক্লান্ত পপ্রিশ্রম স্বীকৃপ্রত প্রিনত োই।
এোোও আপ্রম আপোনিি ধেযবাি প্রিনত োই। আপোনিি অংেীিাপ্রিনত্বি কািনর্ উভয় সেিীনি ও িূ ি যথনক প্রেক্ষা (প্রিনমাট লাপ্রেগং) প্রবনবেো এবং পপ্রি কল্পো
কিা সম্ভব হনয়নে। আপোি স্কুল কপ্রমউপ্রেপ্রটনত আপোি অবযাহত প্রবপ্রেনয়াগ ও সম্পৃ ক্ততা শুধু মাত্র আসন্ন প্রেক্ষা বেনিি জনেযই েয় বিং পিবতগী বেিগুনলাি
জনেযও আমানিি প্রেক্ষাথগীনিি সফলতা প্রেপ্রিত কিনত অতযন্ত গুরুত্বপূ র্গ অংে। আপোনিি এবং আপোনিি সন্তােনিি, এই প্রকনোি-প্রকনোিীিা োিা স্বল্প প্রিনেি
মানেই আমানিি প্রসপ্রটি যেতৃত্ব যিনব, তানিি যসবা কিনত যপনি আমিা মেগািািাপ্ত।
এই প্রেপ্রিি তথয সম্পনকগ আপোি েপ্রি যকানো িশ্ন থানক, অেু গ্রহ কনি আপোি প্রিপ্রিপযানলি সানথ যোগানোগ করুে। আপোি প্রিপ্রিপযানলি যোগানোনগি তথয,
'ফাইন্ড এ স্কুল' (Find a School): schoolsearch.schools.nyc বযবহাি কনি আপোি সন্তানেি স্কুল যোাঁজাি মাধযনম যপনত পানিে। schools.nyc.gov
সাইনট িপ্রতপ্রট স্কুনলি ওনয়ব যপইনজ, “স্কুনলি যোগানোগ ও তথয (School Contacts and Information)” যসকেনে প্রিপ্রিপযানলি তথয পাওয়া োনব। এবং
বিাবনিি মতই, স্কুনল পুেিায় প্রফনি আসা সংক্রান্ত সকল তথয পাওয়া োনব schools.nyc.gov/returntoschool2020 সাইনট।
প্রবেীত,

প্রিোিগ এ. কািােজা (Richard A. Carranza)
েযানিলি
প্রেউ ইয়কগ প্রসপ্রট প্রিপাটগনমি অভ এিুনকেে

T&I 31692 Update for Families, August 17 2020 (Bangla/Bengali)

পপ্রিবািনিি জেয স্কুল পুেিায় যোলা সংক্রান্ত সবগনেষ তথয: 17 আগস্ট, 2020
প্রেনেি সবগনেষ তথয আমানিি স্কুল পুেিায় যোলা সংক্রান্ত ওনয়বনপইজ schools.nyc.gov/returntoschool2020-এ অন্তভুক্ত
গ হনয়নে, ো
আপোনক আসন্ন প্রেক্ষা বেি সংক্রান্ত তথয েুাঁনজ যপনত 24/7 লভয িনয়নে।

স্বাস্থয ও সু িক্ষা সংক্রান্ত সবগনেষ তথয
স্কুল ভবেগুনলা যসনেম্বনি যোলাি জনেয এবং যোলা িাোি জনেয, সাপ্তাপ্রহক গনেি প্রভপ্রিনত সকল COVID-19 পিীক্ষাি ফলাফল আবেযকভানব
পপ্রজপ্রটনভি সংেযা 3%-এি যেনয় কম থাকনত হনব। জুলাই যথনক, প্রসপ্রটনত পিীক্ষাি পপ্রজপ্রটনভি হাি 1 এবং 2 েতাংনেি মানে িনয়নে। স্কুনল
েপ্রি প্রেপ্রিত যকইস যথনক থানক তাহনল আমানিি যটপ্রস্টং (পিীক্ষর্), অেু সির্ (নেপ্রসং), এবং যস্বচ্ছায় আলািাভানব থাকাি (নকায়ানিিাইে) জেয
কনিাি প্রেয়ম-েীপ্রত িনয়নে, এবং েপ্রি যকানো প্রেক্ষাথগী অথবা স্টাফ সিসয অসু স্থ যবাধ কনি অথবা COVID-19-এি প্রেপ্রিত ঘটো যথনক থানক
তনব আমিা সংক্রমর্ িপ্রতনিানধ সবিকম িনেষ্টা গ্রহর্ কিনবা।
অনেক পপ্রিবানিি যভপ্রিনলেে (কনক্ষ বাতাস সিবিাহ) সংক্রান্ত িশ্ন িনয়নে। আমানিি অঙ্গীকাি সাধাির্: েপ্রি যকানো কনক্ষ েথােথ যভপ্রিনলেে
(বাতাস সিবিাহ) ো থানক, তনব যসটা প্রেক্ষাথগী অথবা স্টাফনিি জেয বযবহৃত হনব ো। আমিা বাপ্রহনিি বাতাস সথাসম্ভব পপ্রিমার্ বৃ প্রি কনি
যভপ্রিনলেে সনবগাচ্চ কিনত ভবেগুনলা মূ লযায়ে এবং িক্ষর্ানবক্ষর্ পপ্রিোলো কিপ্রে। আমিা আো কিপ্রে স্কুল শুরুি আনগই িক্ষর্ানবক্ষর্ যেষ
হনব।
সবনেনষ, এই ফল-এ (নহমনন্ত), প্রেউ ইয়কগ প্রসপ্রটি িপ্রতপ্রট স্কুল ভবে এবং প্রসপ্রটবযাপী সকল োইল্ডহুি যিাগ্রামগুনলানত োসগ লভয হনব। আমিা
েেে স্কুল প্রেিাপনি পুেিায় েুলপ্রে এবং COVID-19 সংক্রমর্ অবযাহতভানব যিাধ কিপ্রে, োপ্রসংগ কমগীেপ্রক্ত িপ্রতষ্ঠাি পাোপাপ্রে, NYC যহলথ +
হসপ্রপটাল-এি সানথ অংেীিাপ্রিনত্বি মাধযনম, িপ্রতপ্রট প্রেক্ষাথগী িপ্রতপ্রিে একজে যোগয োনসগি সহায়তা পাবাি সু নোগ থাকনব। স্কুনলি িথম প্রিনেি
মনধযই োসগনিি প্রেেু ক্ত কিা হনব।

আপোি স্কুল কপ্রমউপ্রেপ্রটি প্রেপ্রিত COVID-19 যকইসগুনলা সম্পনকগ কীভানব অবপ্রহত থাকনত হনব
েেে স্কুল বেি শুরু হনব, আপোি সন্তানেি স্কুনল প্রেপ্রিত COVID-19 সংক্রান্ত যকইসগুনলা সহ, তথয দ্রুত ও কােগকিীভানব িিাে কিনত
আপোনিি সানথ আমিা যোগানোগ কিনত পািনবা তা আমিা প্রেপ্রিত কিনত োই। অেু গ্রহ কনি প্রেউ ইয়কগ প্রসপ্রট স্কুলস অযাকাউি (NYCSA)-এ
সাইে আপ করুে, যেে আমিা আপোনিি সানথ যফানে, ইনমইনল, অথবা যটক্সট যমনসনজি মাধযনম যোগানোগ কিনত পাপ্রি।
আপোি NYCSA অযাকাউি আপোনক আপোি সন্তানেি যগ্রি, পিীক্ষাি যস্কাি, সময়সূ প্রে, োতায়াত সংক্রান্ত তথয, এবং আনিা অনেক প্রকেু
সম্পনকগও তথয যপনতও সহায়তা কিনব — যেনকানো স্থাে যথনক, এবং DOE-এি িপ্রমত েয়প্রট ভাষায় অেু বানিি মাধযনম। যকানো জরুপ্রি
পপ্রিপ্রস্থপ্রতনত আমিা যেে আপোি সানথ যোগানোগ কিনত পাপ্রি, যসজনেয আপোি যোগানোনগি তথয সবগসাম্প্রপ্রতক িােনত আপ্রম উৎসাপ্রহত কিপ্রে।
আপোি েপ্রি একপ্রট অযাকাউি ো যথনক থানক, তাহনল আজই schools.nyc.gov/nycsa সাইনট সাইে আপ করুে। এটা কিনত মাত্র পাাঁে
প্রমপ্রেট লাগনব!

কীভানব একজে প্রেক্ষাথগী পুনিাপুপ্রি িূ ি যথনক প্রেক্ষা (প্রিনমাট লাপ্রেগং) পেি যবনে যেয়া/বাপ্রতল কিা যেনত পানি
আপোি স্কুল প্রিপ্রিপযালগর্, প্রিপ্রিক্ট ও যসন্ট্রাল অযািপ্রমপ্রেনিটিনিি সানথ অংেীিাপ্রিনত্ব, প্রেউ ইয়কগ প্রসপ্রটি িপ্রতপ্রট পাবপ্রলক স্কুনলি জেয
অবযাহতভানব স্কুল পেগানয়ি পপ্রিকল্পো কনি োনচ্ছ। আমিা বতগমানে আমানিি প্রেক্ষাথগীি এক-তৃতীয়াংনেি (700,000-এি যবপ্রে প্রেক্ষাথগী) জেয
প্রেক্ষা বেি শুরু কিনত একপ্রট প্রমশ্র প্রেক্ষা বা যেনন্ডি লাপ্রেগং কািানমাি জেয পপ্রিকল্পো কিপ্রে। এি অথগ হনচ্ছ যে তািা স্কুল সপ্তানহি প্রকেু প্রিে
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সেিীনি স্কুল ভবেগুনলানত প্রেক্ষা গ্রহর্ কিনব এবং বাপ্রক প্রিেগুনলানত বাপ্রেনত িূ ি যথনক (প্রিনমাটপ্রল) অবযাহতভানব যেো োপ্রলনয় োনব। আমানিি
DOE কপ্রমউপ্রেপ্রটি অবপ্রেষ্ট পপ্রিবানিিা পুনিাপুপ্রি িূ ি যথনক প্রেক্ষাি (প্রিনমাট লাপ্রেগং) মাধযনম প্রেক্ষা বেি শুরু কিনব।
আপপ্রে যেনকানো সময় আপোি সন্তােনক পুনিাপুপ্রি 100 েতাংে িূ ি যথনক প্রেক্ষা (প্রিনমাট লাপ্রেগং) যবনে প্রেনত পানিে লাপ্রেগং প্রিফানিি অেলাইে
ফমগ: nycenet.edu/surveys/learningpreference-সাইনট পূ ির্ কিাি মাধযনম। পপ্রিবানিিা 100 েতাংে িূ ি যথনক প্রেক্ষা (প্রিনমাট লাপ্রেগং)
যথনক প্রমশ্র প্রেক্ষা বা যেনন্ডি লাপ্রেগংনয় প্রফনি যেনত পানিে ত্রয়মাপ্রসক প্রভপ্রিনত, েনভম্বনিি শুরু যথনক।

েপ্রি প্রেক্ষাথগীিা যেপ্রিে উপপ্রস্থপ্রতি জেয সময়সূ প্রে কিা হয়প্রে এমে প্রিনে সেিীনি স্কুনল উপপ্রস্থত হয় তাহনল কী হনব
স্কুলগুনলা পপ্রিবািনিি সানথ ঘপ্রেষ্ঠভানব কাজ কনি তানিি সন্তানেিা সেিীনি যকান যকান প্রিে উপপ্রস্থত হনব তা সু স্পষ্টভানব অবপ্রহত কিনব।
DOE আপোনক োইল্ড যকয়ানিি প্রবকল্প বযবস্থা কিনত এবং আপোি সন্তাে যেে স্কুনল সময়সূ প্রে কিা হয়প্রে যেসব প্রিনে যসসব প্রিনে ো আনস
যসটায় সহায়তা কিনত একপ্রট পপ্রিকল্পো ততপ্রি কিনত উৎসাপ্রহত কিনে। েপ্রি যকানো প্রেক্ষাথগী, যেপ্রিে তাি িূ ি যথনক প্রেক্ষা (প্রিনমাট লাপ্রেগং)
গ্রহনর্ি কথা, যসপ্রিে স্কুনল উপপ্রস্থত হয়, তাহনল আপোি সন্তানেি স্কুল আপোনক অবপ্রহত কিনব। োনিি সময়সূ প্রে কিা হয়প্রে এমে প্রিনে যসসব
প্রেক্ষাথগী উপপ্রস্থত হনল তানিি প্রপক আপ কিনত হনব অথবা বাপ্রেনত পাপ্রিনয় যিয়া হনব, তানিি বয়স ও অেযােয প্রবষনয়ি উপি প্রভপ্রি কনি।
প্রেক্ষাথগীিা ভুল প্রিনে স্কুনল উপপ্রস্থত হওয়া সংক্রান্ত আনিা তনথযি জেয, প্রভপ্রজট করুে schools.nyc.gov/returntoschool2020।

ইেপ্রিপ্রভজুয়ালাইজি এিুনকেে যিাগ্রানমি প্রেক্ষাথগীনিি জেয সহায়তা
DOE িপ্রতবপ্রিতােু ক্ত প্রেক্ষাথগীনিি প্রমশ্র প্রেক্ষা বা যেনন্ডি লাপ্রেগং েলাকানল সেিীনি উপপ্রস্থত প্রেক্ষা প্রেনিগেো িিাে কিনব। আপোি সন্তানেি IEP
েপ্রি সংপ্রিষ্ট পপ্রিনষবা (প্রিনলনটি সাপ্রভগস) সু পাপ্রিে কনি, তাহনল আপপ্রে েুব েীঘ্রই সেিীনি োপ্রক িূ ি যথনক (প্রিনমাট) যথিাপ্রপ আপোি পেি তা
জাোনোি জেয একপ্রট জপ্রিপ হানত পানবে। স্কুল শুরুি পি, আপোি সন্তানেি স্কুল তাি সু প্রেপ্রিগষ্ট সময়সূ প্রে প্রেনয় আনলােো কিনত আপোি সানথ
যোগানোগ কিনব এবং লভয পপ্রিনষবাগুনলায় আপোি অেু নিাধ সমন্বয় কিনত সকল িনেষ্টা কিনব। DOE বােপ্রত পথপ্রেনিগেো এবং িপ্রতবপ্রিতােু ক্ত
প্রেক্ষাথগীনিি প্রপতামাতানিি জেয তথয িকাে কিনব।

অস্থায়ী আবাসে (নটনম্পািািী হাউপ্রজং) এবং ফসটাি যকয়ানিি প্রেক্ষাথগীনিি জেয সহায়তা
অস্থায়ী আবাসনেি (নটনম্পািািী হাউপ্রজংনয়ি) এবং ফস্টাি যকয়ানিি প্রেক্ষাথগীিা িূ ি যথনক প্রেক্ষা (প্রিনমাট লাপ্রেগং) সহ, COVID-19-এি ফনল
অেেয েযানলঞ্জ যমাকাপ্রবলা কিনে। আমিা এই প্রেক্ষাথগীনিি িূ ি যথনক যেোি (প্রিনমাট লাপ্রেংগ ) প্রিভাইস আনগ পাওয়া প্রেপ্রিত কিা সহ, বােপ্রত
সহায়তা িিাে কিপ্রে। যেল্টানি বসবাসিত প্রেক্ষাথগীনিি যিয়া প্রিনমাট লাপ্রেগং প্রিভাইসগুনলানত যসলু লাি সক্ষমতা িনয়নে। স্কুনলি যিাগ্রাপ্রমং মনিল,
প্রেক্ষাথগীি সাপ্রবগক োপ্রহিা, এবং সক্ষমতাি উপি প্রভপ্রি কনি, েতটুকু সম্ভব এবং েথােথ, অস্থায়ী আবাসনেি (নটনম্পািািী হাউপ্রজংনয়ি) এবং ফস্টাি
যকয়ানিি প্রেক্ষাথগীিা বােপ্রত সেিীনি উপপ্রস্থত প্রেক্ষা প্রেনিগেো যপনত পানি।
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