রিটার্ন টু

স্কুল

2020

আমাদেি স্কুদল ফেিাি প্ররিশ্রুরি

স্বাস্থ্য ও সু িক্ষা সবসময় সবনাদে থাকদব
 সকল স্কুদল PPE এবং পরিষ্কাি-









পরিচ্ছন্নিাি সামেী সিবিাহ কিা হদব,
এবং DOE সবসময় 30-রেদর্ি সিবিাহ
মজুি িাখদব— রপ্ররিপযালদেি িাদেি
স্কুলগুদলাি জর্য িাৎক্ষরিকভাদব
সিবিাহ অর্ু দিাধ কিাি জর্য একরট
হটলাইর্ থাকদব
প্ররিরট পাবরলক স্কুল ভবদর্ একজর্
েুল-টাইম র্াসন থাকদবর্
ফেদকাদর্া স্কুল ভবর্ অথবা কদক্ষ পেনাপ্ত
ফভরিদলশর্ (বািাস সিবিাহ) র্া থাদক
িদব ফসটা রশক্ষাথনী অথবা স্টােদেি
জর্য বযবহাি কিা হদব র্া
সকল স্কুল ভবদর্ রশক্ষাথনী ও স্টােিা
পািস্পরিক েূ িত্ব বজায় িাখা চচনা
কিদব
পুদিা স্কুল রেবসবযাপী রশক্ষাথনী ও
স্টােগি র্াক-মুদখি মুদখাশ পরিধার্
কিদব; েরে িাদেি র্া ফথদক থাদক,
িাহদল িাদেি রবর্ামূ দলয একরট প্রোর্
কিা হদব
রশক্ষাথনীিা রেদর্ি েিটুকু সময় সম্ভব
পডগুদলাদি থাকদব

 আমিা প্ররিরট ক্লাসরুদম হযান্ড







সযারর্টাইজাি স্থ্াপর্ কিদবা
রসরট-পরিচারলি ফটরস্টং সাইটগুদলা স্কুল
কমনীদেি রবর্ামূ দলযি COVID পিীক্ষা
এবং িরিৎ েলােল প্রোদর্ প্রাধার্য
ফেদব; রবর্ামূ দলয ফটরস্টং রসরটবযাপী সকল
রশক্ষাথনী, পরিবাি, এবং রর্উ
ইয়কনবাসীদেি জর্য লভয িদয়দে
আমিা সকল DOE করমনবৃন্দদক প্ররি
মাদস পিীক্ষা কিদি উৎসারহি কিরে
ভাইিাস সংক্রমি ফিাধ কিদি ফকাদর্া
রর্রিি ঘটর্া িাৎক্ষরিকভাদব িেন্ত
কিদব NYC রডপাটনদমি অভ ফহলথ্
এবং ফটস্ট + ফেইস কপনস
েখর্ স্কুদল ফকাদর্া রর্রিি ফকইস
থাকদব িখর্ স্কুল সকল রশক্ষাথনী ও
পরিবািদেি সাদথ স্কুল ফোগাদোগ কিদব

 েখর্ প্রদয়াজর্, স্কুল করমউরর্রটদক

 েরে রর্উ ইয়কন রসরটদি COVID-19

রর্িাপে িাখদি এবং ভাইিাস সংক্রমি
ফিাধ কিদি ক্লাসরুম অথবা স্কুল
ভবর্গুদলা সামরয়কভাদব বন্ধ থাকদব

পিীক্ষাি পরজরটভ েলােদলি 7 রেদর্ি
গি 3%-এি ফবরশ হয় িাহদল স্কুল
ভবর্গুদলা বন্ধ থাকদব—ফেদশি সবদচদয়
আোসী ধােনকৃি পরিসীমা

NYC পাবরলক স্কুলগুদলা পরিষ্কাি ও জীবািুমুক্ত কিা হদব, রেদর্ ও িাদি
 সকল স্কুল ভবর্ িারিকালীর্ সময়


জীবািুমুক্ত কিা হদব, প্ররি িাদি
প্ররিরের্ অরিরিক্ত স্পশন হয় ফেসব
স্থ্াদর্ (হাই-টাচ ফজার্) ফসগুদলা
একারধক বাি পরিষ্কাি কিা হদব

 ফকাদর্া স্পশন োিা ইদলদরাস্টযারটক

জীবািুর্াশক বা রডসইর্দেক্টি রেদয়
পৃষ্ঠসমূ হ প্ররিরের্ পরিষ্কাি কিা হদব

রশক্ষাথনীিা সপ্তাদহি 5 রের্ই রশক্ষা েহি কিদব, ফকাদর্া বযরিক্রম হদব র্া
 সশিীদি অথবা অর্লাইদর্ ফেখাদর্ই




ফহাক র্া ফকর্, রশক্ষাথনীিা কদ াি
রশক্ষায়িরর্ক মার্ অর্ু োয়ী সহায়ক
পরিদবদশ পিাদলখা কিদব
রিদমাট রশক্ষাথনীিা িাদেি রশক্ষকদেি
সাদথ প্ররিরের্ রশক্ষা রর্দেনশর্ায় সম্পৃ ক্ত
হদব
রশক্ষাথনীি সময়সূ রচ—ফথদক বা রিদমাট
এবং সশিীদি উভয়ই—পূ বনরর্ধনারিি হদব
এবং পরিবাদিি পরিকল্পর্াি সাদথ
সামঞ্জসযকৃি হদব

 রশক্ষাথনীদেি সারবনকভাদব সহায়িা কিাি



জর্য রশক্ষায়িরর্ক রর্দেনশর্া সামারজকআদবগজরর্ি রশক্ষা ও মার্রসক-আঘাি
সজ্ঞাি ফসবা সমন্বয় কিদব
রশক্ষকগদিি প্ররিরের্ রশক্ষাথনী ও
পরিবািদেি সাদথ এককভাদব
আদলাচর্ায় সম্পৃ ক্ত হবাি সময় থাকদব

NYC DOE পুর্িায় ফখালাি পরিকল্পর্া সম্পদকন আিও জার্ু র্

schools.nyc.gov/ReturnToSchool2020-সাইদট।
সবনসাম্প্ররিক িথয পাবাি জর্য সাইর্ আপ করুর্
schools.nyc.gov/NYCSA-সাইদট।

