2 নভেম্বর, 2020
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,
আমরা জাপ্রন যে এই বছরপ্রি অনয য াভনা বছভরর মত নয়, এই অপ্রনপ্রিত পপ্ররভবভের মভযয পপ্ররবারভের বহু জপ্রিল প্রিদ্ধান্ত গ্রহণ
রভত হভে। প্রিপ্রিবযাপী ি ল প্রেক্ষার্গী, পপ্ররবার এবং প্রমউপ্রনপ্রির পাোপাপ্রে আমরা আপনার পপ্ররবাভরর নমনীয়তা ও অপ্রেভোজন
ক্ষমতার স্বী ৃ প্রত যেই ও ৃ তজ্ঞতাভবায প্রর।
এখন যেভহতু স্কুল প্রবপ্রডং পুনরায় খুভলভছ এবং প্রিপ্রিবযাপী ও আমাভের স্কুলগুভলাভত COVID-19-এর িংক্রমভণর হার অবযাহতোভব
ম রভয়ভছ, আমরা জাপ্রন আপনাভের অভনভ ই আপনাভের িন্তানভের িেরীভর প্রেক্ষার জনয স্কুভল যেরত পাঠাভনা প্রবভবচনা
রভছন। েপ্রে পূ ভবগ আপপ্রন আপনার িন্তাভনর জনয পূ ণগ-প্রেবি েূ র যর্ভ প্রেক্ষা (প্ররভমাি লাপ্রনগং) যবভছ র্াভ ন, বতগমাভন আপনার
অবপ্রেষ্ট প্রেক্ষা বছভরর জনয প্রমশ্র প্রেক্ষা বা যেভেড লাপ্রনংগ যবভছ যনয়ার িু ভোর্ রভয়ভছ! 15 নভেম্বর যর্ভ , প্রমশ্র প্রেক্ষা বা যেভেড
লাপ্রনগং যবভছ প্রনভত অনু গ্রহ ভর প্রেক্ষণ পছভের জপ্ররপ (লাপ্রনগং প্রিোভরন্স িাভেগ) পূ রণ রুন, ো উপ্রিপ্রখত িাইভি পাওয়া োভব:
nycenet.edu/surveys/learningpreference। যেিব পপ্ররবাভরর বাড়প্রত িহায়তা িভয়াজন তারা 311-এ যোন রভত পাভর।
বতগমাভন, পপ্ররবাভররা 15 নভেম্বভরর পর প্রমশ্র প্রেক্ষা বা যেভেড লাপ্রনগং যবভছ প্রনভত িক্ষম হভব না।
যেিব পপ্ররবার প্রমশ্র প্রেক্ষা বা যেভেড লাপ্রনগং যবভছ যনভবন তাভের 30 নভেম্বর যর্ভ 7 প্রডভিম্বভরর িপ্তাহগুভলাভত িেরীভর প্রেক্ষা
শুরু হভব। আপনার স্কুল আপনার িন্তাভনর শুরুর তাপ্ররখ এবং িেরীভর প্রেক্ষার িময়িূ প্রচ আপনাভ িরািপ্রর অবপ্রহত রভব।
যেিব প্রেক্ষার্গী িেরীভর প্রেক্ষাগ্রহভণর জনয উপপ্রিত হভব তাভের প্রেক্ষা বছরজুভড় এভলাভমভলাোভব যবভছ যনয়া COVID-19 পরীক্ষণ
বা যিপ্রটংভয় অংেগ্রহণ রভব। টাে ও প্রেক্ষার্গীভের স্কুভলর অেযন্তভর প্রনয়প্রমত পরীক্ষণ বা যিপ্রটং আমাভের স্কুল ও িাপ্রবগ
প্রমউপ্রনপ্রিগুভলাভ িু ি ও প্রনরাপে রাখার িু ভোর্ যেয়। যিপ্রটং বা পরীক্ষাপ্রি িহজ, দ্রুত ও প্রনরাপে; এই পরীক্ষাপ্রি দ্রুত, যছাি
যিায়াব (প্র উ-প্রিপ/Q-Tip -এর মত) শুযু নাভ র িম্মু খ অংভে িভবে রাভনা হয়। আপনার িন্তানভ যেন পরীক্ষা রা োয় তা
প্রনপ্রিত রভত, অনু গ্রহ ভর এ প্রি পরীক্ষা বা যিপ্রটংভয়র িম্মপ্রতর েমগ পূ রণ রুন। আপপ্রন এই িম্মপ্রতপত্র েু ইোভব পূ রণ রভত
পাভরন:
1. অনলাইন: অনলাইভন েমগপ্রি এ প্রি প্রনউ ইয় গ প্রিপ্রি স্কুলি অযা াউন্ট (NYCSA) বযবহার ভর পূ রণ রুন।
mystudent.nyc যেখুন।
o েপ্রে আপনার প্রেক্ষার্গীর(ভের) িাভর্ িংেু ক্ত এ প্রি NYCSA অযা াউন্ট ইভতামভযয যর্ভ র্াভ : লর্ ইন রুন,
আপনার প্রেক্ষার্গীর নাভম প্রি
রুন, “অযা াউন্ট প্রনয়ন্ত্রণ (Manage Account)"-এ প্রি
রুন, এবং এরপর
েখন এ প্রি ড্রপডাউন যমনু য আপ্রবেূ গত হয়, “িম্মপ্রত েমগিমূ হ (Consent Forms)”-এ প্রি
রুন। পৃষ্ঠাপ্রি পড়ুন,
এবং এরপর এভ বাভর যেভে আপনার িন্তাভনর জনয িম্মপ্রত অপেনপ্রি যবভছ প্রনন।
o েপ্রে আপনার ইভতামভযযই এ প্রি NYCSA অযা াউন্ট না যর্ভ র্াভ : আপপ্রন এখনই এ প্রি ততপ্রর রভত পাভরন!
েপ্রে আপনার স্কুভল যর্ভ এ প্রি অযা াউন্ট ততপ্রর রার (প্রক্রভয়েন) য াড যর্ভ র্াভ , আপপ্রন আনু মাপ্রন পাাঁচ
প্রমপ্রনভি এ প্রি পূ ণগ অযা াউন্ট ততপ্রর রভত পারভবন, এবং এরপর উপপ্ররপ্রিপ্রখত িম্মপ্রত িোন রভত পারভবন।
েপ্রে আপনার স্কুল যর্ভ এ প্রি অযা াউন্ট ততপ্রর রার (প্রক্রভয়েন) য াড যর্ভ না র্াভ , আপপ্রন তারপরও
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িম্মপ্রত িোন রভত পাভরন "COVID-19 Testing (পরীক্ষণ)" -এর অযীভন “িম্মপ্রত প্রনয়ন্ত্রণ (Manage
Consent)”-এ প্রি
ভর এবং আপপ্রন ও আপনার িন্তাভনর তর্য িোন ভর।
2.

ার্ভজর েমগ: ার্ভজর েমগপ্রি পূ রণ রুন এবং স্কুভল যেরত প্রেন। এ প্রি মুদ্রণভোর্য PDF োইল েেপ্রি োোয় পাওয়া
োভব schools.nyc.gov/covidtesting -িাইভি।

আপপ্রন বাড়প্রত তর্য খুভাঁ জ পাভবন schools.nyc.gov/covidtesting িাইভি যেয়া বহুল প্রজজ্ঞাপ্রিত িশ্নাবলীভত।
আমরা জাপ্রন যে পপ্ররবারভের পপ্ররপ্রিপ্রত পপ্ররবতগন হভত পাভর, এবং যেভ াভনা ারভণ প্রেক্ষা বছর চলা াভল যেভ াভনা িময় যেিব
পপ্ররবাভরর েূ র যর্ভ প্রেক্ষায় (প্ররভমাি লাপ্রনগং) িানান্তর হওয়া িভয়াজন, তাভের নমনীয়তা িোভন আমরা অঙ্গী ারবদ্ধ। পপ্ররবাভররা
এই এ ই জপ্ররপ বযবহার ভর যেভ াভনা িময় েূ র যর্ভ প্রেক্ষা (প্ররভমাি লাপ্রনগং) যবভছ প্রনভত পাভরন:
nycenet.edu/surveys/learningpreference।
যেিব পপ্ররবার প্রমশ্র প্রেক্ষা বা যেভেড লাপ্রনগং যবভছ প্রনভয়ভছ, িেরীভর প্রেক্ষা গ্রহভণর এ প্রি উদ্দীপনাময় বছভরর জনয আপনাভের স্কুল
েবভন পুনরায় প্রেভর আিভত আমরা আনভের িাভর্ স্বার্ত জানাই। এই প্রেক্ষা বছভর আমাভের প্রেক্ষার্গীরা যেোভবই প্রেক্ষা গ্রহণ
রু না য ন, যশ্রণী ভক্ষ তাভের যিরা প্রেক্ষার্ত অপ্রেজ্ঞতা িোভন আপনাভের অংেীোপ্ররভের জনয ি ল পপ্ররবারভের আবারও
যনযবাে।

প্রবনীত,

প্ররচাডগ এ. ারানজা (Richard A. Carranza)
চযাভন্সলর
প্রনউ ইয় গ প্রিপ্রি প্রডপািগভমন্ট অে এডুভ েন
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