প্রিয় পপ্ররবোরবর্গ,

26 অক্টোবর, 2020

প্রবর্ত মোক্ে, প্রেপ্রির প্রবপ্রিন্ন স্কুল আপ্রম পপ্ররদর্গন করপ্রিলোম এবং ের্রীর ও িোর্ুগয়োল উিয় ক্ষেক্েই একপ্রি দৃ ঢ় কপ্রমউপ্রনপ্রি অনু িূপ্রত
অনু িূত হক্য়ক্ি। আমোক্দর স্কুলগুক্লোক্ক প্রর্েো পপ্ররক্বক্র্—উিয় অিযন্তর ও বোপ্রহক্র—স্বোস্থ্য ও েু রেো অগ্রের করক্ত ক্ষদক্ে আপ্রম
প্রবক্র্ষিোক্ব র্প্রবগত। িপ্রতপ্রি ক্লোক্ে আপ্রম ক্ষদক্েপ্রি, প্রর্েোর্গী ও স্টোফ েদেযর্ণ এক্ক অক্নযর স্বোস্থ্য ও েু রেো বজোয় রোেক্ত, মোস্ক (নোকমুক্ের মুক্েোর্) পড়ক্ত, পোরস্পপ্ররক দূ রত্ব বজোয় রোেক্ত, এবং আক্রো প্রকিু করক্ত প্রনরলেিোক্ব কোজ কক্র যোক্ে। আপনোর েন্তোন স্কুক্ল
েপ্তোক্হর প্রকিু অংর্ প্রর্েুক প্রকংবো পুক্রোপুপ্রর দূ র ক্ষর্ক্ক (প্ররক্মোিপ্রল) প্রর্েুক, প্রনরোপদ, উচ্চ-মোন েম্পন্ন প্রর্েো অপ্রিজ্ঞতো প্রনপ্রিত করো
আমোক্দর ির্ম িোধোনয প্রহক্েক্ব রক্য়ক্ি।
আপনোর েন্তোক্নর এই বিক্রর প্রর্েো যোেো অবযোহত র্োকোর পোর্োপোপ্রর্ তোক্দর অগ্রর্প্রত েম্পক্কগ আপনোর একপ্রি স্বে ধোরণো র্োকো
অপপ্ররহোযগ। আপনোর েন্তোন ক্ষযেব ক্ষেক্ে িোল করক্ি এবং ক্ষযেব ক্ষেক্ে উন্নপ্রত করক্ত হক্ব ক্ষেগুক্লো বুঝক্ত পোরো এবং তোর প্রর্েক্কর
েোক্র্ ক্ষযোর্োক্যোর্ স্থ্োপক্নর জনয ক্ষগ্রড একপ্রি েোধোরণ িোষো িদোন কক্র। প্রকন্তু, পুক্রো COVID-19 মহোমোরী জুক্ড় আমোক্দর ক্ষয র্যোক্লঞ্জ
ক্ষমোকোপ্রবলো করক্ত হক্য়ক্ি, আমরো বুঝক্ত ক্ষপক্রপ্রি ক্ষয আমোক্দর ক্ষগ্রড িদোক্নর নীপ্রত হোলনোর্োদ করো িক্য়োজন। এই প্রর্প্রিক্ত, আপ্রম
2020-21 প্রর্েো বিক্রর জনয ক্ষগ্রড িদোক্নর নীপ্রত েংক্রোন্ত তর্য ক্ষর্য়োর করক্বো।
অনু গ্রহ কক্র লেয করুন ক্ষয আমোক্দর নীপ্রত স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রি, স্কুক্লর ক্ষনতৃবৃ ন্দ, এবং প্রেপ্রির অনয অক্নক স্বোর্গেংপ্রিষ্টক্দর মতোমত
িপ্রতফলন করক্ি। আমরো েু স্পষ্টিোক্ব শুক্নপ্রি এবং বুক্ঝপ্রি ক্ষয প্রর্েোর্গীরো যেন দূ র ক্ষর্ক্ক (প্ররক্মোি) ও প্রমশ্র প্রর্েোয় (ক্েক্েড লোপ্রনগং)
মোপ্রনক্য় প্রনক্ে, ক্ষেই েোক্র্ আমোক্দর ক্ষগ্রড িদোক্নর নীপ্রত আমোক্দর প্রর্েোর্গীক্দর প্রর্েোয়তপ্রনক ও েোমোপ্রজক-আক্বর্জপ্রনত র্োপ্রহদোর পূ রক্ণ
অবর্যই প্রবকপ্রর্ত হক্ত হক্ব। নতুনিোক্ব ক্ষর্েোর পদ্ধপ্রত মোপ্রনক্য় প্রনক্ত িক্তযক প্রর্েোর্গীর স্বতন্ত্র অপ্রিজ্ঞতোর িপ্রত দৃ প্রষ্ট ক্ষরক্ে, 2020-21
ক্ষগ্রড িদোক্নর নীপ্রত লেয হক্ে আপনোক্ক আপনোর েন্তোক্নর অগ্রর্প্রত েম্পক্কগ েু স্পষ্ট প্রর্ে িদোন।
2020-21 প্রর্েো বিক্রর ক্ষগ্রড িদোন েম্পক্কগ আপনোর কী জোনো িক্য়োজন
এই বিক্রর ক্ষগ্রড িদোক্নর নীপ্রতর প্রকিু মূ ল প্রবষয়েমূ হ প্রনক্ে ক্ষদয়ো হক্লো:









প্রর্েোর্গীর ক্ষগ্রড এেনও প্রর্েোয়তপ্রনক অগ্রর্প্রত ও কোযগেম্পোদনোর উপর প্রিপ্রি কক্র হক্ব, এবং প্রর্েোর্গীর িপ্রতপ্রি প্রবষক্য় েমগ্র
কোযগ প্রবক্বর্নো কক্র। ক্ষগ্রডেমূ হ একপ্রি েু প্রনপ্রদগষ্ট েমক্য় একপ্রি প্রবষক্য় প্রর্েোর্গীক্দর বুঝক্ত পোরোর স্তর ও দেতো িপ্রতফলন
ঘিোয়।
এই বির, কক্য়কপ্রি প্রবকল্প ক্ষর্ক্ক িপ্রতপ্রি স্কুল তোক্দর প্রনজস্ব ক্ষগ্রক্ডর মোনদণ্ড ক্ষবক্ি ক্ষনয়। েোধোরণ ক্ষগ্রড িদোক্নর মোনদক্ণ্ডর
উদোহরক্ণ অন্তিুগক্ত হক্ে 1-4 ক্ষস্কল, র্োপ্রণপ্রতক ক্ষস্কল (100 পক্য়ন্ট), এবং বণগোনু ক্রম ক্ষস্কল (A-D)।
প্রমশ্র (ক্েক্েড) এবং দূ র ক্ষর্ক্ক প্রর্েো (প্ররক্মোি লোপ্রনগং) মক্ডক্ল প্রর্েোর্গীরো কীিোক্ব কোজ করক্ব ক্ষেিোর িপ্রতফলন হক্ব
স্কুলগুক্লোর ক্ষগ্রড িদোক্নর নীপ্রতক্ত। এর অর্গ হক্ে অযোেোইনক্মক্ন্ট নমনীয়তো, যো প্রর্েোর্গীরো কী প্রর্ক্েক্ি তো িদর্গন করোর
প্রিন্ন উপোয় িদোন কক্র, এবং আক্রো অক্নক প্রকিু ।
পোর্ করোর র্ূড়োন্ত ক্ষগ্রড প্রর্েোর্গীর ক্ষরকক্ডগ কীিোক্ব িপ্রতফপ্রলত হক্ব তো প্রনধগোরক্ণ পপ্ররবোরক্দর নমনীয়তো রক্য়ক্ি। এিো ক্ষেেব
পপ্ররবোরক্দর জনয একপ্রি প্রবকল্প যোরো তোক্দর েন্তোক্নরো যেন প্রমশ্র (ক্েক্েড) ও দূ র ক্ষর্ক্ক প্রর্েো (প্ররক্মোি লোপ্রনংগ ) অবযোহতিোক্ব
মোপ্রনক্য় ক্ষনয়োর পক্র্ কোযগেম্পোদনো অপ্রধকতর েোধোরণিোক্ব (ক্যমন, একপ্রি র্োপ্রণপ্রতক ক্ষগ্রক্ডর পপ্ররবক্তগ, "Pass" বো পোর্)
িপ্রতফলন ঘিোক্ত র্োয়।
অপ্রতপ্ররক্তিোক্ব, যপ্রদ প্রর্েোর্গীরো তোক্দর ক্ষকোক্েগর প্রর্েো অজগন পূ রণ নো কক্র র্োক্ক তক্ব তোক্দর ক্ষফল ক্ষগ্রড পোক্ব নো, এর
পপ্ররবক্তগ, তোরো অনয মোকগ বো ফলোফল (ক্গ্রড স্তক্রর উপর প্রনিগর কক্র “needs improvement (উন্নপ্রত িক্য়োজন)” অর্বো
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“course in progress (ক্কোেগ অবযোহত রক্য়ক্ি)”) depending on grade level) গ্রহণ করক্ব এবং তোক্দর ক্ষকোক্েগর
ধোরণো রপ্ত করোর জনয ও যর্োর্গ অনু যোয়ী ক্ষক্রপ্রডি অজগন করো প্রনপ্রিত করক্ত বোড়প্রত েময় ও েহোয়তো িদোন করো হক্ব।
যপ্রদও প্রর্েোর্গীক্দর অবর্যই অবযোহতিোক্ব দূ র ক্ষর্ক্ক (প্ররক্মোি) ও প্রমশ্র প্রর্েোয় (ক্েক্েড লোপ্রনগং) অংর্গ্রহণ করক্ত হক্ব,
প্রর্েোর্গীর ক্ষগ্রক্ড উপপ্রস্থ্প্রত িক্যোজয হক্ব নো। স্কুক্ল উপপ্রস্থ্প্রত, ক্লোক্ে অংর্গ্রহণ, এবং ক্ষযেব অপপ্ররহোযগ প্রবষয়েমূ হ প্রর্েোর্গীর
প্রর্েক্ত হক্ব ক্ষেগুক্লো বুঝক্ত পোরো িদর্গন, এবং িক্তযক প্রর্েোর্গী, িক্তযক প্রদন এই লেয ধোযগ কক্র স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রি
প্রর্েোর্গীক্দর স্কুক্ল উপপ্রস্থ্প্রত প্রনপ্রিত করক্ত েকল িক্র্ষ্টো করক্ব।

2020-21-এর ক্ষগ্রড িদোক্নর নীপ্রতর মূ ল প্রবষয়গুক্লোর েংপ্রেপ্তেোর
ক্ষগ্রড(েমূ হ)

ক্ষগ্রড িদোক্নর নীপ্রতর েংপ্রেপ্তেোর

3K এবং প্রি-K ক্ষকোন পপ্ররবতগন ক্ষনই কোরণ প্রর্েোর্গীরো প্ররক্পোিগ কোডগ অর্বো ক্ষগ্রড পোক্ে নো।
K – পঞ্চম (5) মোপ্রকগং প্রপপ্ররয়ড ও র্ূড়োন্ত ক্ষগ্রডেমূ ক্হর জনয স্কুলগুক্লো তোক্দর ক্ষগ্রড িদোক্নর ক্ষস্কল ক্ষবক্ি ক্ষনয়। ক্ষফল ক্ষগ্রডেমূ ক্হর
পপ্ররবক্তগ প্রর্েোর্গীরো “needs improvement (উন্নপ্রত িক্য়োজন)” (N) ক্ষগ্রড পোক্ব। প্রপতোমোতো/অপ্রিিোবকর্ণ
ক্ষযক্কোক্নো পোেকৃত ক্ষগ্রড হোলনোর্োদ কক্র “meets standards (মোন অপ্রজগত)" (MT) পোক্র্র ক্ষগ্রড ক্ষবক্ি প্রনক্ত
পোক্রন।
ষষ্ঠ (6) – অষ্টম মোপ্রকগং প্রপপ্ররয়ড ও র্ূড়োন্ত ক্ষগ্রডেমূ ক্হর জনয স্কুলগুক্লো তোক্দর ক্ষগ্রড িদোক্নর ক্ষস্কল ক্ষবক্ি ক্ষনয়। ক্ষফল ক্ষগ্রডেমূ ক্হর
(8)
পপ্ররবপ্রতগত প্রর্েোর্গীরো “course in progress (ক্কোেগ অবযোহত রক্য়ক্ি)” (NX) ক্ষগ্রড পোক্ব।
প্রপতোমোতো/অপ্রিিোবকর্ণ ক্ষযক্কোক্নো পোেকৃত ক্ষগ্রড হোলনোর্োদ কক্র “pass (পোে)" (P) ক্ষগ্রড ক্ষবক্ি প্রনক্ত পোক্রন।
প্রর্েোর্গীর GPA-ক্ষত “P” ক্ষগ্রড ক্ষকোক্নো িিোব ক্ষফলক্ব নো।
ষষ্ঠ (9) – অষ্টম মোপ্রকগং প্রপপ্ররয়ড ও র্ূড়োন্ত ক্ষগ্রডেমূ ক্হর জনয স্কুলগুক্লো তোক্দর ক্ষগ্রড িদোক্নর ক্ষস্কল ক্ষবক্ি ক্ষনয়। ক্ষফল ক্ষগ্রডেমূ ক্হর
(12)
পপ্ররবপ্রতগত প্রর্েোর্গীরো “course in progress (ক্কোেগ অবযোহত রক্য়ক্ি)” (NX) ক্ষগ্রড পোক্ব।
প্রপতোমোতো/অপ্রিিোবকর্ণ ক্ষযক্কোক্নো পোেকৃত ক্ষগ্রড হোলনোর্োদ কক্র “credit (ক্ক্রপ্রডি)" (CR) পোক্র্র ক্ষগ্রড ক্ষবক্ি
প্রনক্ত পোক্রন। প্রর্েোর্গীর GPA-ক্ষত “CR” ক্ষগ্রড ক্ষকোক্নো িিোব ক্ষফলক্ব নো।
যপ্রদ আপনোর প্রমডল্ অর্বো হোই স্কুল প্রর্েোর্গী একপ্রি “course in progress (ক্কোেগ অবযোহত রক্য়ক্ি)” ক্ষগ্রড ক্ষপক্য় র্োক্ক, তক্ব
যর্োযর্ ক্ষগ্রড স্তক্রর জনয ও প্রবষক্য়র ক্ষেক্ে, িোমগ ক্ষর্ষ হক্য় যোবোর পরও তোক্দর প্রর্েো অবযোহত রোেক্ত স্কুল তোক্দর েহোয়তো করক্ব।
িক্তযক প্রর্েোর্গীর র্োপ্রহদোেমূ ক্হ তোক্দর স্বতন্ত্র র্োপ্রহদো অনু যোয়ী প্রর্েকর্ক্ণর প্রর্েো প্রনক্দগর্নো হক্ব তোক্দর িক্য়োজক্নর প্রদক্ক লেয ক্ষরক্ে।
একক্ে, এিো আপনোর প্রর্েোর্গীক্ক তোর ক্ষকোেগেমূ হ ক্ষর্েোর অগ্রর্প্রতক্ত েহোয়তো করক্ব।
যপ্রদ আপনোর আক্রো তর্য িক্য়োজন হয়
আপনোর েন্তোক্নর অগ্রর্প্রত ও আপনোর স্কুক্লর িতযোর্ো ও ক্ষগ্রক্ডর মোনদণ্ড বো ক্ষস্কল েম্পক্কগ আক্রো তর্য িক্য়োজন হক্ল আপনোর
েন্তোক্নর প্রর্েক অর্বো প্রিপ্রিপযোক্লর েোক্র্ ক্ষযোর্োক্যোর্ করো উপ্রর্ত। যেন আপনোর েন্তোক্নর স্কুল প্ররক্পোিগ কোডগ ইেু য কক্র, আপনোর েন্তোক্নর
ক্ষগ্রড আপনোর েন্তোক্নর প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রি স্কুলস অযোকোউক্ন্টও (mystudent.nyc) পোওয়ো যোক্ব। যপ্রদ আপনোর একপ্রি প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রি স্কুলস
অযোকোউন্ট নো ক্ষর্ক্ক র্োক্ক, তোহক্ল schools.nyc.gov/nycsa প্রিপ্রজি করুন অর্বো আক্রো তক্র্যর জনয আপনোর েন্তোক্নর স্কুক্লর েোক্র্
ক্ষযোর্োক্যোর্ করুন।
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প্রমশ্র প্রর্েো বো ক্ষেক্েড লোপ্রনংগ ক্ষবক্ি ক্ষনয়োর েময়েীমো (অপ্ট-ইন প্রপপ্ররয়ড): 2 – 15 নক্িম্বর, 2020
অনু গ্রহ কক্র লেয করুন ক্ষয পুক্রোপুপ্রর দূ র ক্ষর্ক্ক (প্ররক্মোি) প্রর্েো গ্রহণকোরী পপ্ররবোক্ররো র্ীঘ্রই প্রমশ্র প্রর্েো বো ক্ষেক্েড লোপ্রনগং ক্ষবক্ি
ক্ষনয়োর েু ক্যোর্ পোক্ব, এর অর্গ হক্ে েপ্তোক্হর প্রকিু প্রদন প্রর্েোর্গীরো স্কুল িবক্ন প্রর্েো গ্রহণ করক্ব, এবং েপ্তোক্হর অবপ্রর্ষ্ট প্রদনগুক্লো
বোপ্রড়ক্ত দূ র ক্ষর্ক্ক বো প্ররক্মোিপ্রল প্রর্েো গ্রহণ করক্ব। পপ্ররবোরক্দর প্রর্েো গ্রহক্ণর পিন্দ পপ্ররবতগন করোর ইেো জোপ্রনক্য় ক্ষেোমবোর, 2
নক্িম্বর ক্ষর্ক্ক রপ্রববোর, 15 নক্িম্বর পযগন্ত একপ্রি ফমগ পূ রণ করোর েু ক্যোর্ র্োকক্ব। ক্ষযেব প্রর্েোর্গী প্ররক্মোি ক্ষর্ক্ক প্রমশ্র বো ক্ষেক্েড-এ
পপ্ররবতগন করক্ব তোক্দর ের্রীক্র প্রর্েো শুরু করক্ব 30 নক্িম্বর এবং 7 প্রডক্েম্বক্রর েপ্তোক্হ, এবং শুরুর তোপ্ররে ও েময়েূ প্রর্ তোক্দর
স্কুল তোক্দর অবপ্রহত করক্ব। ক্ষিোগ্রোপ্রমং এবং স্থ্োন েংকুলোক্নর উপর প্রিপ্রি কক্র এই অনু ক্রোধগুক্লো পূ রণ করক্ত স্কুলগুক্লো েকল
িক্র্ষ্টো করক্ব।
বরোবক্রর মতই, আপনোর েন্তোক্নর প্রর্েোয় আপনোর অংর্ীদোপ্ররক্ত্বর জনয আমরো কৃতজ্ঞ। আমরো আপনোর প্রর্েোর্গীক্ক একপ্রি দৃ ঢ়,
েহোয়তোমূ লক, েম্পৃ ক্ততোর প্রর্েো অপ্রিজ্ঞতো িদোক্ন প্রস্থ্র লেয বজোয় ক্ষরক্েপ্রি, তো তোরো ক্ষযেোন ক্ষর্ক্কই প্রর্েো গ্রহণ করুক নো ক্ষকন।
এই নপ্রজরপ্রবহীন েমক্য়, আমোক্দর ক্ষগ্রড িদোক্নর নীপ্রত তোক্দর—এবং আপনোক্দর—কক্িোর পপ্ররশ্রক্মর মূ লয ক্ষদয়। আমরো আপপ্রন এবং
আপনোর েন্তোনক্ক অবযোহতিোক্ব েহোয়তো প্রদক্য় যোব।
প্রবনীত,

প্ররর্োডগ এ. কোরোনজো (Richard A. Carranza)
র্যোক্িলর
প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রি প্রডপোিগক্মন্ট অি এডুক্কর্ন
প্রব.দ্র.: আক্রো জোনক্ত অর্বো প্রবক্র্ষিোক্ব আমোক্দর স্কুলগুক্লোর স্বোস্থ্য ও েু রেো েম্পক্কগ ক্ষকোক্নো িশ্ন র্োকক্ল, অনু গ্রহ কক্র এই
মঙ্গলবোর েন্ধ্যো 6:30-7:30pm একপ্রি ক্ষিক্লিোউনহল বো ক্ষিপ্রলক্ফোক্নর মোধযক্ম িোউন হক্ল (#NYCOfficeHours) আমোক্দর েোক্র্
ক্ষযোর্ প্রদন। েরোেপ্রর প্রবক্র্ষজ্ঞক্দর কোি ক্ষর্ক্ক ক্ষর্োনোর জক্নয েন্ধ্যো 6:30pm েমক্য়, 1-800-280-9461 নম্বক্র ক্ষফোন করুন!
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