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T H E   C I T Y   O F   N E W   Y O R K 

 
11 এপ্রিল, 2020 

 

প্রিয় পপ্রিবািবর্গ: 
 

এক মাসেিও কম প্রিন আসর্ আমিা একোসে প্রমপ্রলত হসয়প্রিলাম এবং দিসেি মসযে েবসেসয় বড় সু্কল বেবস্থাসক রূপান্তপ্রিত কিা শুরু 
কসিপ্রিলাম  আমিা COVID-19-এি প্রবরুসে দে েুে শুরু কসিপ্রিলাম, দে েুে প্রেক্ষােগী ও সু্কল স্টাফসিি জনে আমাসিি সু্কল ভবনগুসলা বন্ধ কিা, িূি 
দেসক প্রেক্ষািান ও বাপ্রড়সত দেসক পড়াশুনা কিা, এবং প্রনিাপত্তা বজায় িাখাি জনে এসক অপি দেসক িূিত্ব বজায় িাখা িাড়া অনে দকাসনা উপায় 
িাসখপ্রন। 

 
এখন আমিা আসিকপ্রি দবিনািায়ক প্রেোসন্তি মুসখামুখী হসয়প্রি। ভাইিােপ্রিি র্প্রতিকৃপ্রত েম্পসকগ জনস্বাস্থে প্রবসেষজ্ঞসিি োসে, এবং বিসিি 

অবপ্রেষ্ট প্রিনগুসলাসত অবোহত বাযাপ্রবপপ্রত্তি আেঙ্কা প্রনসয় প্রেক্ষকেমাসজি োসে আসলােনাি পি, আমিা প্রেোন্ত প্রনসয়প্রি দে, প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রিি সু্কল 
ভবনগুসলা 2019-2020 প্রেক্ষা বিসি আি দখালা হসব না। প্রেক্ষক ও প্রেক্ষােগীর্ণ প্রেক্ষা বিি েমাপ্ত কিসব িূি দেসক প্রেক্ষাি মাযেসম। আমিা আমাসিি 
400+ সু্কলপ্রভপ্রত্তক প্রমল হাবস্ (খািে প্রবতিণ দকন্দ্র) পপ্রিোলনা অবোহত িাখসবা, ো অভাবগ্রস্থ প্রনউ ইয়কগবােীসিি দিপ্রনক প্রতন দবলাি খাবাি পপ্রিসবেন 
কিসি, এবং আমিা অতোবেেকীয় দপোয় প্রনসয়াপ্রজত কমগীসিি দিসলসমসয়সিি তত্ত্বাবযাসনি বেবস্থা প্রনপ্রিত কিসবা। 

 
এিা অতেন্ত দবিনািায়ক প্রেোন্ত হসলও তা গ্রহণ কিসত হসয়সি িুসিা কািসণ। িেমত, জনস্বাস্থে প্রবসেষজ্ঞিা প্রনপ্রিত কসিসিন দে, COVID-

19-এি োমাপ্রজক েংক্রমণ প্রেক্ষা বিসিি িায় দেষাবপ্রয পেগন্ত বোপক প্রবসৃ্তত োকসব। প্রনম্ন পেগাসয়ি েংক্রমসণি দক্ষসেও প্রকিু নতুন আক্রান্তসিি দপসত 
পাপ্রি, ো সু্কসল সু্কসল েীপ্রমত িাখা িূরূহ হসত পাসি। আমিা প্রবশ্বাে কপ্রি, আমাসিি প্রেক্ষােগীসিি প্রফপ্রিসয় আনাি পেগাপ্ত েময় না-ও োকসত পাসি। 

 
প্রিতীয়ত, পপ্রিবাসিি জনে কােগকি পপ্রিকল্পনা দতপ্রিি দক্ষসে ভপ্রবষেত েম্পসকগ প্রকিুিা অনুমান কিসত েক্ষম হওয়ািা প্রপতামাতা প্রহসেসব দে 

কসতািা গুরুত্বপূণগ, আমিা দেিা জাপ্রন। এই িুসেগার্প্রি আমাসিি েবাইসক ভীষণভাসব আঘাত কিসি। তসব আমিা আোবািী দে এই প্রনিয়তাজ্ঞাপক যািণা 
অপ্রযক প্রস্থপ্রতেীলতাি এবং আমাসিি কাসজ ও র্াহগস্থে জীবসন উন্নততি পপ্রিকল্পনা কিাি েক্ষমতা দিসব। 

 
আমিা জাপ্রন দে এিা 1.1 প্রমপ্রলয়ন প্রেক্ষােগী এবং 150,000 স্টাফ, োসিি প্রনসয় প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রি পাবপ্রলক সু্কলগুসলা র্প্রিত, তাসিি উপি প্রবোল 

িভাব িাখসব। তসব আমাসিি সু্কল কপ্রমউপ্রনপ্রিি েবাই দে অননেোযািণ পন্থায় এই েোসলঞ্জ দমাকাসবলায় এপ্রর্সয় এসেসি, দেিা আমাসিিসক উৎোপ্রহত 
কসিসি। আমিা িপ্রতপ্রিন দিখপ্রি, আপনািা – প্রেক্ষােগী, পপ্রিবাি, এবং প্রনসবপ্রিত স্টাফর্ণ, আমাসিি পাবপ্রলক সু্কলগুসলাসত পপ্রিসষবা প্রিসেন এবং েহায়তা 
কিসিন – েকল েমেোি প্রবপিীসত প্রেক্ষা িপ্রক্রয়া প্রনপ্রিতভাসব েলমান িাখসত আপনািা েকল োপ্রভগসেি োসে েংসোর্ িক্ষায় োযে-অোযে েবই 
কিসিন। এিাড়াও আমিা জাপ্রন দে, এই গুরুিাপ্রয়ত্ব অবোহতভাসব পালসন আপনাসিি োহােে িসয়াজন হসব। 
 দেজনে আমিা েখন সু্কল ভবনগুসলা প্রেক্ষা বিসিি দেষ অবপ্রয বসন্ধি দময়াি িীঘগাপ্রয়ত কিপ্রি, তখন আমিা আপনাসিি কাসি প্রনম্নপ্রলপ্রখত িপ্রতশ্রুপ্রত প্রিপ্রে: 

 
1. দেেব প্রেক্ষােগী একপ্রি ইন্টািসনি-েংসোর্েহ প্রিভাইসেি অনুসিায জাপ্রনসয়সিন, তাসিি িসতেসক এপ্রিসলি দেষ প্রিসক একপ্রি কসি প্রিভাইে 

পাসব। দকাসনা প্রেক্ষােগীই প্রেক্ষাি জনে আবপ্রেেক উপকিণ িাড়া োকসব না। আমিা ইসতামসযে প্রবপ্রভন্ন দেল্টাি ও অস্থায়ী আবােসন োকা 
প্রেক্ষােগীেহ অপ্রযক োপ্রহিােম্পন্নসিি কাসি িে হাজাি প্রিভাইে প্রবতিণ কসিপ্রি। আমাসিি েকল দিসলসমসয়ি মসযে প্রবিেমান প্রিপ্রজিাল 
বেবযান আমিা অপোিসণি িপ্রতশ্রুপ্রত প্রিপ্রে। আপনাি এখনও একপ্রি প্রিভাইসেি িসয়াজন হসল প্রিসমাি লাপ্রনগং প্রিভাইে প্রিসকাসয়স্ট ফমগ (িূি 
দেসক দেখাি প্রিভাইসেি অনুসিায ফমগ) পুিণ করুন schools.nyc.gov, ওসয়বোইসি বা 311 নম্বসি দফান কসি। 

 
2. আমিা প্রনপ্রিত কিসবা োসত প্রপতামাতািা িূি দেসক প্রেক্ষা েম্পকগ িশ্ন কিসত পাসিন ও উত্তি লাভ কসিন। আমিা জাপ্রন আপনাি 

এমন একজসনি কাসি োওয়া িসয়াজন প্রেপ্রন বতগমাসনি প্রেক্ষা েম্পসকগ আপনাি িসশ্নি উত্তি দিসবন—োমাপ্রজক-মানপ্রেক েহায়তা 

http://schools.nyc.gov/
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দেসক শুরু কসি িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক েহায়তা, গ্রোজুসয়েসনি েতগাবলী পেগন্ত েকল িসশ্নি। 

আপনাসিি সু্কল েব েময় আপনাসিি েহায়তা িিাসনি জনে িস্তুত  ও েক্ষম, এবং আমিা এিাও প্রনপ্রিত কিসবা দে, অবোহতভাসব আমাসিি 
িূিবতগী পপ্রিসবে বজায় িাখাি োসে োসে বাড়প্রত েহায়তািও বেবস্থা োকসব। এি অেগ হসলা আমাসিি প্রপতামাতাসিি হিলাইসনি কােগকাল ও 
জনেপ্রি বৃপ্রে কিা োসত আপনািা িসয়াজনীয় িসশ্নি উত্তি দপসত পাসিন। েপ্রিক DOE েহায়তাকািীি েংসোর্ দপসত 311 নম্বসি দফান 
করুন। 

 
3. বাপ্রড়সত পপ্রিবািগুসলাসক প্রেক্ষা িপ্রক্রয়ায় প্রনসয়াপ্রজত িাখাি জনে আমিা প্রেক্ষাপ্রনসিগেনা উপকিণ, েমৃপ্রেমূলক দিাগ্রাম, এবং প্রেক্ষােগীি জনে 

েহায়তাি দক্ষেগুসলাসত প্রবপ্রনসয়ার্ অবোহত িাখসবা। প্রেক্ষা বিিবোপী আমিা েখন আিও অগ্রেি হপ্রে, আমাসিি প্রেক্ষােগীসিি িসয়াজন ও 
তাসিি অপ্রযকাি হসলা উন্নত, েপ্রিোলী দিাগ্রাম এবং িূি দেসক প্রেক্ষাি েুসোর্ লাভ কিা, এবং আমিা তাসিিসক দেিা দিওয়া অবোহত 
িাখসবা। এি অন্তভুগি আসি আপনাসিি প্রেক্ষক ও সু্কসলি দিওয়া প্রেক্ষা উপকিণ, তসব এিা আিও অন্তভুগি কসি প্রবশ্বমাসনি োংসৃ্কপ্রতক 
িপ্রতষ্ঠান, লাইসেপ্রি, প্রমউপ্রজয়াম, পাকগ, এবং দখাি প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রিি কাি দেসক পাওয়া র্িনমূলক ও প্রবসনািনমূলক উপকিণ। 

 
4. আমিা প্রনপ্রিত কিসবা োসত েকল হাই সু্কল প্রেপ্রনয়ি গ্রোজুসয়েসনি জনে েহায়তা পায়। আমিা েকল প্রেপ্রনয়িসক 1:1 কাউসেপ্রলং েহায়তা 

িিান কিসবা, প্রেক্ষােগী প্রিকভাসব এসর্াসে প্রক না, দেিা বুঝাি জনে সু্কল ও পপ্রিবাি ঘপ্রনষ্ঠভাসব কাজ কিসব—এবং েপ্রি প্রিকভাসব না এসর্ায়, 
তাহসল তাসিিসক দোযিানি জনে েহায়তালাসভি েুসোর্ দিসবা। িপ্রতপ্রি হাই সু্কসলি র্াইসিে কাউপ্রেলির্ণ েকল প্রেপ্রনয়সিি োসে 
দোর্াসোর্ কিসবন োসত প্রনপ্রিত হওয়া োয় দে তািা গ্রোজুসয়েসনি পসে এসর্াসে। 

 
5. দেসেম্বসি আমিা েকল েমসয়ি োইসত িৃঢ় হসয় পুনিায় সু্কল খুলসবা,  আমাসিি ভবনগুসলাি প্রনিাপত্তা এবং দে দকাসনা প্রেক্ষার্ত ক্ষপ্রত 

দমাকাসবলাি জনে িসয়াজনীয় উপকিসণি আসয়াজন প্রনপ্রিত কিসবা এবং আমাসিি প্রেক্ষােগী, পপ্রিবাি, এবং প্রেক্ষকসিি মানপ্রেক েহায়তা 
দিসবা, ো প্রেক্ষািপ্রক্রয়া পুনবগহাসলি এবং আমাসিি কপ্রমউপ্রনপ্রিি োসে পুনিায় েংেুপ্রিি জনে িসয়াজন। 

 
এেসবি দকাসনা প্রকিুই েহজ নয়। এই িোেসনি প্রবর্ত িয় বিসিি জনে পাবপ্রলক সু্কলগুসলা দবষসমেি প্রবরুসে আমাসিি েংগ্রাসমি দক্ষে 

প্রহসেসব কাজ কসিসি। দেগুসলা হসলা আমিা কীভাসব বপ্রযগত েুসোর্ িিান কিসত দপসিপ্রি, এবং আমাসিি সু্কলগুসলা কপ্রমউপ্রনপ্রিি দে বাস্তব যািণা দিয়, 
তাি ক্ষপ্রত েম্পসকগ আমিা বাপ্রড়সয় বলসত পািসবা না। তসব এপ্রি জীবন িক্ষাি োসে েম্পপ্রকগত। 

 
আমিা অতেন্ত কৃতজ্ঞ আপনাসিি নমনীয়তা দযসেগি জনে; আমিা জাপ্রন আপনাসিি েন্তানসিিসক বাপ্রড়সত দলখাপড়ায় েহায়তা দিওয়াি জনে 

আপনািা িসতেসক কী কপ্রিন পপ্রিশ্রম কসিসিন। এবং এই অভাপ্রবত েমসয় আমিা আপনাসিি েহায়তা দিওয়া এবং প্রেক্ষা িপ্রক্রয়া োলু িাখা, উভয়প্রিি 
জনে আমাসিি েকল িসেষ্টা অবোহত িাখসবা। 

 
আমিা অবোহতভাসব আপনাসিি হালনার্াি িাখসবা। স্মিণ কপ্রিসয় প্রিপ্রে দে, আপনািা আিও তেে বা প্রেক্ষা বিসিি অবপ্রেষ্ট প্রিনগুসলাি 

জনে আমাসিি পপ্রিকল্পনা েম্পসকগ হালনার্াি েংবাসিি জনে দে দকাসনা েময় DOE-এি ওসয়বোইি  schools.nyc.gov দিখসত পাসিন। 
 
 

প্রবনীত,  

 
প্রবল প্রি ব্লাপ্রজও (Bill de Blasio)  প্রিোিগ এ. কািানজা (Richard A. Carranza) 
দময়ি  েোসেলি 

     প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রি প্রিপািগসমন্ট অভ এিুসকেন 

http://schools.nyc.gov/

