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প্রিয় পপ্রিবািবর্চ, 
 

আপপ্রি ইদাপ্রিিংকালে প্রিউ ইয়কচ প্রিপ্রি প্রিপািচলমন্ট অব এিুলকশি (DOE) থেলক একপ্রি প্রর্প্রি থপলয়লেি, থেিায় “পাবপ্রেক সু্কে 
র্লয়ি (পাবপ্রেক সু্কে বাোই)” থিাগ্রাম িম্পলকচ জািালিা হলয়লে। আমিা ভূলে আপিালক এই প্রর্প্রি পাপ্রিলয়প্রে। 
 

র্যালেেি এবিং DOE-এি আপিাি সু্কলেি উপি আস্থা আলে। আমিা আপিাি সু্কে এবিং প্রিপ্রিজুলে িপ্রিপ্রি সু্কে েিিুকু িম্ভব 
িািা উন্নপ্রি কিলি পালি িিিুকু উন্নপ্রিলি িহায়িা কিলি িপ্রিশ্রুপ্রিবদ্ধ। আমালদি সু্কেগুলোি উপি আমালদি আস্থা আলে 
এবিং উন্নপ্রিি জিয ওগুলোলক আমিা বাস্তপ্রবক িুলোর্ প্রদপ্রি। এবিং আমিা বুপ্রি থে শুধুমাত্র প্রশক্ষােচীলদি পিীক্ষাি ফোফে অেবা 
থেলিি থদয়া আখ্যা প্রদলয় পূলিাপূপ্রিভালব সু্কলেি মাি থবািা োয় িা। 
 

DOE প্রিপ্রিি িপ্রিপ্রি সু্কলেি পালশ আলে। আমিা এিা কপ্রি, িপ্রিপ্রি সু্কেলক িালদি িলয়াজি অিুোয়ী উন্নপ্রিি জিয প্রিলিািচ ও 
িহলোপ্রর্িা িদাি কিাি মাধযলম, এবিং এই অপ্রিকাি থেিব সু্কেলক থেি - কপ্রম্পলহিপ্রিভ িালপািচ এন্ড ইমপ্রুভলমন্ট (CSI) 
প্রহলিলব মলিািয়ি কলিলে, থিগুলোি িপ্রি আলিা কলিাি মলিাপ্রিলবশ কিাি মাধযলম। আমিা র্াই আমালদি সু্কেগুলো অপ্রবর্প্রেি 
ভালব প্রশক্ষােচী ভপ্রিচি উপকািগুলো থপলয় োক এবিং একপ্রি প্রস্থপ্রিশীে কপ্রমউপ্রিপ্রি বজায় িাখু্ক। আপিালদি জািালি র্াই থে 
আমিা আমালদি প্রশক্ষােচী, িালদি পপ্রিবাি, এবিং প্রশক্ষকলদি িপ্রি অপ্রিকািবদ্ধ, এবিং আমালদি আপিাি সু্কলেি িপ্রি আস্থা 
আলে। 
 

পূবচবিচী থফিালিে আইি অিুোয়ী, থেিব প্রশক্ষােচী থেি মলিািীি সু্কলে পোলশািা কিি আলর্ িািা পাবপ্রেক সু্কে র্লয়ি 
থিাগ্রালম অিংশগ্রহণ কিলি পািি, থেিা পপ্রিবািলদি থেি মলিািীি সু্কেগুলো থেলক অিয সু্কলে বদপ্রে হবাি অিুলিাধ কিাি 
িুলোর্ প্রদি। প্রকন্ত, এখ্ি থেলহিু থফিালিে আইি পপ্রিবিচীি হলয়লে, এই পাবপ্রেক সু্কে র্লয়ি থিাগ্রামপ্রি আি পপ্রিবািলদি 
অফাি কিা হয় িা। আমিা আমালদি আলর্ি প্রর্প্রিপ্রি ভূলে পাপ্রিলয়প্রে, এবিং থিজলিয আমিা দুুঃপ্রখ্ি।  
 

আি িব DOE সু্কলেি মিই, আপিাি েপ্রদ আপিাি সু্কে প্রিলয় উলের্ োলক অেবা আপিাি িন্তািলক বদপ্রে কিাি ইিা োলক, 
িলব আপপ্রি Jessica Lee-এি িালে Jlee41@schools.nyc.gov -ইলমইলে অেবা (212) 374-5567 িাম্বালি থফালি থোর্ালোর্ 
কিলি পালিি। 
 

এই ভূে-ভ্রাপ্রন্তি জিয আমিা ক্ষমািােচী, এবিং আপিাি িন্তািলক িফে হবাি েলক্ষয িস্তুি কিলি আপিাি অিংশীোপ্রিলেি জিয 
আপিালক ধিযবাদ। আমিা প্রবশ্বাি কপ্রি থে, আপিালদি মি পপ্রিবািবর্চ এবিং কলিাি পপ্রিশ্রমী প্রশক্ষকবৃন্দ ও সু্কলেি থিিৃবৃলন্দি 
িমেচলি, আমিা িপ্রিপ্রি সু্কলেি িপ্রিপ্রি প্রশক্ষােচীি জিয িমিা এবিং থশ্রষ্ঠে অজচি কিলি পািব। 
 
প্রবশ্বস্ত, 
 
িািাহ ক্লাইিহযান্ডোি (Sarah Kleinhandler) 
প্রর্ফ এিলিােলমন্ট অপ্রফিাি 
অপ্রফি অভ েুলিন্ট এিলিােলমন্ট 


