ি�য় পিরবারবগর্,

4 েসে��র, 2020

আমরা যখন িশক্ষা বছেরর শুরুর কাছাকািছ যাি�, িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর সকেল একিট উ�-মানস�� িশক্ষা
�দােন িনিব�ভােব মেনািনেবশ কের আেছ েযখােন এই েহমে� (ফল-এ) আপনার স�ােনর �া�য্, িনরাপ�া, এবং মানিসক ম�ল
�াধানয্ পাে�। এমন এক িশক্ষা যা েযেকােনা �ান েথেক েশখার জনয্ উৎকেষর্র নতুন মান ৈতির কের। এমন এক িশক্ষা যা আপনার
স�ানেক-আজ, আগামীকাল, আগামী বছর, এবং তােদর জীবনভর িবকিশত হবার জনয্ ��ত করেব।
আিম আপনােদর অবিহত করেত চাই েয সকল িশক্ষাথর্ীর জনয্ পূ ণর্-িদবস িশক্ষা শুরু হেব েসামবার, 21 েসে��র। এর িকছু িদন
আেগ, বুধবার, 16 েসে��র েথেক শুরু কের শু�বার, 18 েসে��র পযর্�, িশক্ষাথর্ীেদর �ুেলর সােথ পুনঃসংেযাগ ঘটােত সকল
িশক্ষাথর্ী ও িপতামাতারা আংিশক িদনবয্াপী িশক্ষা িনেদর্শনামূ লক উ�রণ ও ওিরেয়ে�শেন অংশ�হণ করেব। এই সময়টুকু সকল
িশক্ষাথর্ীেক িশখেত ও সফল হেত ��ত করেব।
এই িচিঠেত, িশক্ষণ ও েশখা েকমন হেব েসিবষেয় আমরা হালনাগাদকৃত তথয্ �দান কেরিছ। �িতিট িশক্ষাথর্ীেক �িতিদন কীভােব
আমােদর �ুলগুেলা সহায়তা করেব েসিবষেয় আপিন অিতির� তথয্ পােবন—তারা েযভােবই অংশ�হণ করুক না েকন - পুেরাপুির
দূ র েথেক (িরেমাট) িকংবা িম� িশক্ষায় (ে�ে�ড লািনর্ং) (এই প�িতেত তারা স�ােহর িকছু িদন �ুল ভবনগুেলােত িশখেব, এবং
স�ােহর বািক িদনগুেলােত দূ র েথেক বা িরেমাটিল িশখেব)।
উি�িখত িবষয়গুেলা স�েকর্ আেরা তেথয্র জনয্ িনেচ েদয়া পিরবারেদর জনয্ �ুল পুনরায় েখালা সং�া� সবর্েশষ তথয্ পড়ুন:
•
•
•

আপনার স�ান বািড়েত কীভােব িশখেব: সরাসির আেলাচনা ও েশখায় িশক্ষকেদর সােথ স�ৃ � হেব, এবং িশক্ষাথর্ীরা
িনেজ িনেজ িবিভ� �েজ� স�� করেব
আপনার স�ােনর িম� অথবা পুেরাপুির দূ র েথেক িশক্ষায় েক িশক্ষকতা করেবন
আপনার �ুল কিমউিনিটর িনি�ত COVID-19 েকইসগুেলা স�েকর্ কীভােব অবিহত থাকেত হেব

এই িচিঠর তথয্ স�েকর্ আপনার যিদ েকােনা �� থােক, অনু �হ কের আপনার ি�ি�পয্ােলর সােথ েযাগােযাগ করুন।
schools.nyc.gov সাইেট �িতিট �ুেলর ওেয়ব েপইেজ, “�ুেলর েযাগােযাগ ও তথয্ (School Contacts and Information)”
েসকশেন ি�ি�পয্ােলর তথয্ পাওয়া যােব। আমােদর ওেয়বসাইেটর ফাই� এ �ুল (Find a School) বয্বহার কের:
schoolsearch.schools.nyc আপনার স�ােনর �ুল েপইজিট খুঁেজ পােবন। এবং বরাবেরর মতই, �ুেল পুনরায় িফের আসা সং�া�
সকল তথয্ পাওয়া যােব schools.nyc.gov/returntoschool2020 সাইেট।
আপিন আমােক বলেত শুেনেছন েয অনয্ েযেকােনা �ােনর েচেয় িনউ ইয়কর্ িসিটেত সবর্ে��, দৃ ঢ়, সবেচেয় অ�ীকারব� িশক্ষাথর্ী,
�াফ, ও পিরবারবগর্ রেয়েছ। �িতিদন, সে�হাতীতভােব আপিন তা অবয্াহতভােব সতয্ �মাণ কেরেছন। আপনার স�ানেক সু �্ ও
িনরাপদ রাখেত সবর্�কার সাবধানতা �হেণ আিম আমােদর অ�ীকার সু িনি�ত করেত চাই। এবং তারা েযভােব িকংবা েযখােনই
িশখুক না েকন, তােদর �াপয্ উ�-মান স�� িশক্ষা �হণ িনি�ত করেত চাই।
আিম আমােদর সকল িশক্ষাথর্ী ও িশক্ষকেদর তােদর �ুল কিমউিনিটেত শী�ই িফের আসায় �াগত জানােত উ�ী� হেয় আিছ!
িবনীত,

িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চয্াে�লর
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন
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পিরবারেদর জনয্ �ুল পুনরায় েখালা সং�া� সবর্েশষ তথয্: 4 েসে��র, 2020
আস� �ুল বছেরর জনয্ আপনােক ��ত হেত সহায়তা করার জনয্, এই তথয্ এবং অিতির� িববরণ পাওয়া যােব আমােদর �ুল
পুনরায় েখালার ওেয়বেপইজ schools.nyc.gov/returntoschool2020 -এ।

আমার স�ান কীভােব বািড়েত িশখেব?
দূ র েথেক বািড়েত স�ােহর িকছু িদন িকংবা �িতিদন েযভােবই িশখুক না েকন, িশক্ষাথর্ীরা দু ইিট িভ� উপােয় দূ র েথেক (িরেমাট)
িশক্ষা িনেদর্শনা পােব: িশক্ষেকর সােথ সরাসির আেলাচনা (কখেনা এটােক "যু গপৎ িশক্ষািনেদর্শনা বা িসে�ানাস ই��াকশন" বলা
হয়), এবং �িনভর্রভােব িশক্ষা �হণ (কখেনা এটােক "অযু গপৎ িশক্ষািনেদর্শনা বা এিসে�ানাস ই��াকশন" বলা হয়), েযটায়
অ�ভুর্� মূ লয্ায়ন, �েজ�, অথবা পূ বর্-েরকডর্কৃত িভিডও িশক্ষা িনেদর্শনা। এর অথর্ কী, েসটার বয্াখয্া হে�:
সরাসির আেলাচনা বা স�ৃ �তার অথর্ হে� েয আপনার িশক্ষাথর্ী তার িশক্ষেকর সােথ িভিডও, েফান, লাইভ চয্াট, ভাচুর্য়াল অয্াপ
অথবা অনয্ানয্ িডিজটাল মাধয্েম সরাসির স�ৃ � হেব। িশক্ষক হয়েতা পুেরা �ােসর সােথ, েছাট দেল, অথবা িশক্ষাথর্ীেদর সােথ
এককভােব আলাপচািরতা করেত পাের। এটা গুগল িমট (Google Meet), মাইে�াসফট িটমস্ (Microsoft Teams), জুম
(Zoom), এবং অনয্ানয্ DOE-অনু েমািদত িভিডও বা েফান কনফাের� অথবা িডিজটাল �য্াটফেমর্র মাধয্েম করা হেত পাের। এেত
অ�ভুর্�:
•
•
•
•
•

ে�ণীকেক্ষর পাঠয্:
িশক্ষা িনেদর্শনা অথবা িশক্ষা িনেদর্শনামূ লক কমর্কাে� এককভােব অথবা েছাট দেল সরাসির অিফেসর সময়সূ িচেত সংযু �
হেত পাের;
সামািজক ও আেবগজিনত ম�েলর কমর্কা�, েযমন একে� েগাল হেয় বেস (সাকর্লস্) অথবা সেচতনতার অনু শীলন।
িশক্ষাথর্ী ও পিরবােরর সােথ তােদর কাজ ও অ�গিত স�েকর্ িভিডও বা েফােন মতামত �দানমূ লক আেলাচনা।
অনয্ানয্ “সরাসির আেলাচনা বা স�ৃ �তার” কমর্কা�, েযমন, চয্াট-এর মাধয্েম, যা পাঠ চলাকােল িশক্ষক েয িডিজটাল
�য্াটফমর্ বয্বহার করেবন েসটার মাধয্েম।

িশক্ষা বছেরর শুরু েথেক, আমরা সকল �ুলগুেলােক তােদর িশক্ষাথর্ীেদর সােথ উি�� পিরমাণ সময় �িতিদন সরাসির আেলাচনা ও
িশক্ষা িনেদর্শনায় স�ৃ � হেত বলিছ:
•
•
•
•
•

3-K এবং ি�-K ে�া�ােমর িশক্ষাথর্ীবৃ �: 30 িমিনট পযর্�
িক�ারগােটর্ন েথেক 2 ে�েডর িশক্ষাথর্ীবৃ �: 65 েথেক 95 িমিনট
3-5 ে�েডর িশক্ষাথর্ীবৃ �: 90 েথেক 110 িমিনট
6– 8 ে�েডর িমডল্ �ুেলর িশক্ষাথর্ীবৃ �: 80 েথেক 100 িমিনট
9–12 ে�েডর হাই �ুেলর িশক্ষাথর্ীবৃ �: 100 েথেক 120 িমিনট

িশক্ষাথর্ী ও িশক্ষকেদর ধীের ধীের উ�রেণর সু েযাগ েদয়ার জনয্ পুেরা িশক্ষা বছর জুেড় সকল ে�েডর জনয্ �িত মােস সরাসির
আেলাচনার জনয্ িনধর্ািরত সময় বৃ ি� পােব। সময়সূ িচ �কাশ করা হেব েযন িশক্ষাথর্ী ও িশক্ষকগণ িশক্ষা িনেদর্শনায় স�ৃ � হবার
জনয্ পিরক�না করেত পাের।
�িনভর্র িশক্ষার অথর্ হে� িশক্ষাথর্ীরা িনেজ িনেজ িশক্ষেকর েদয়া অয্াসাইনেম�, �েজ�, ও উপরকেণ কাজ করেব। এেত অ�ভুর্�
হেত পাের:
• পূ েবর্ ধারণকৃত িভিডও পাঠয্ অথবা উপ�াপনাসমূ হ
• পূ বর্বতর্ী িদনগুেলার উপর িভি� কের ৈতির করা কমর্কা�, অয্াসাইনেম� অথবা অিপর্ত দািয়� বা টা�সমূ হ
• সহপাঠীেদর সােথ একেযােগ করা �েজ� এবং অয্াসাইনেম�সমূ হ
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•

িডসকাশন েবাডর্সমূ হ এবং ইেমইেলর মাধয্েম িশক্ষকেদর সােথ আেলাচনা, মতামত, অথবা িশক্ষা িনেদর্শনা

আমরা স�ানেক েক িশক্ষকতা করেবন?
আপনার স�ান েযখান েথেকই িশখুক না েকন, একজন উ�-মান স�� িশক্ষক তােক িশক্ষা �দান করেবন। �ুল কিমউিনিটর
সু িনিদর্� চািহদা অনু যায়ী �িতিট �ুেলর িশক্ষা িনেদর্শনা একটু িভ� হেত পাের, িক� উি�িখতগুেলা আপিন সাধারণত �তয্াশা করেত
পােরন:

িম� িশক্ষা বা ে�ে�ড লািনর্ংেয় িশক্ষারত িশক্ষাথর্ীেদর জনয্
িম� িশক্ষা বা ে�ে�ড লািনর্ং বলেত স�ােহর িকছু িদন সশরীের �ুেল উপি�ত হেয় িশক্ষা িনেদর্শনা �হণ করেব, এবং অবিশ�
িদনগুেলােত বািড়েত দূ র েথেক িশক্ষা িনেদর্শনা �হণ করার সম�য়েক েবাঝায়।
আপনার স�ােনর হয়েতা সশরীের িশক্ষা (অন-সাইট) এবং দূ র েথেক িশক্ষার (িরেমাট লািনর্ং) জনয্ িভ� িভ� িশক্ষক থাকেত পাের।
ঐ িশক্ষকগণ একেযােগ েজাড় অথবা দল িহেসেব কাজ কের একিট অথর্বহ ও সংযু � িশক্ষা অিভজ্ঞতা �দান করেব।
উদাহরণ�রূপ, একজন িশক্ষাথর্ী হয়েতা সশরীের একিট �েজ� শুরু করেত পাের এবং দূ র েথেক বা িরেমাটভােব েসটায় কাজ
করায় অবয্াহত থাকেব।
িম� িশক্ষা বা ে�ে�ড লািনর্ং অংশ চলাকােল, আপনার স�ান িনয়িমতভােব েসসব িশক্ষাথর্ীর সােথ �াস করেব যােদর সােথ
সশরীেরও তারা �াস করেছ।

পুেরাপুির দূ র েথেক িশক্ষারত (িরেমাট লািনর্ং) িশক্ষাথর্ীেদর জনয্
েযখােন স�ব, পুেরাপুির দূ র েথেক িশক্ষায় (িরেমাট লািনর্ং) িশক্ষারত িশক্ষাথর্ীেদর তােদর িনজ� �ুেলর িশক্ষকগণ িশক্ষা �দান
করেবন। িশক্ষকগণ িনয়িমতভােব সু িনিদর্� িদনগুেলােত একই িশক্ষাথর্ীেদর সােথ িমিলত হেবন।

আপনার �ুল কিমউিনিটর িনি�ত COVID-19 েকইসগুেলা স�েকর্ কীভােব অবিহত থাকেত হেব
আপনার স�ােনর �ুেল িনি�ত COVID-19-এর ঘটনা সং�া� সতকর্ীকরণ সহ, অতয্� গুরু�পূ ণর্ তথয্ �ত েশয়ার করার জনয্
আপনার সােথ আপনার �ুল েযন েযাগােযাগ করেত পাের তা গুরু�পূ ণর্। অনু �হ কের NYC �ুলস অয্াকাউ� (NYCSA)-এ সাইন
আপ করুন, েযন আমরা আপনােদর সােথ েফােন, ইেমইেল, অথবা েট�ট েমেসেজর মাধয্েম েযাগােযাগ করেত পাির। NYCSA-এর
মাধয্েম, আপিন আপনার স�ােনর ে�ড, পরীক্ষার ে�ার, সময়সূ িচ, যাতায়াত সং�া� তথয্, এবং আেরা অেনক িকছু স�েকর্ও তথয্
েপেতও সহায়তা করেব — েযেকােনা �ান েথেক, এবং DOE-এর �িমত নয়িট ভাষায় অনু বােদর মাধয্েম। আপনার যিদ একিট
অয্াকাউ� না েথেক থােক, তাহেল আজই schools.nyc.gov/nycsa সাইেট সাইন আপ করুন। এটা করেত মা� পাঁচ িমিনট
লাগেব!
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