2 মার্,চ 2021
প্রিয় পপ্রিবািবর্চ,
র্ত শুক্রবাি, আপ্রম অবপ্রিত করিপ্রি যে এই মারেি পিবতচী এক েময় পদতযার্ কিপ্রি, এবং DOE-যত 20 বিি োবৎ র্াকুিীিত,
ব্রংরেি বতচমান এপ্রেপ্রকউপ্রিভ েু পাপ্রিনরিনরেন্ট প্রমযশা যপািচাি (Meisha Porter)-এি কারি এই েম্মান ও দাপ্রয়ত্বভাি প্রদরয় োপ্রি।
এপ্রেপ্রকউপ্রিভ েু পাপ্রিনরিনরেন্ট প্রিরেরব যপািচাি (Porter) এবং আপ্রম েখন এই উত্তিরে একরোরর্ কাজ কিপ্রি, আপ্রম এই আেন্ন
করয়ক েপ্তারি প্রকিু গুরুত্বপূ েচ েু রোর্ েম্পরকচ আপপ্রন অবপ্রিত আরিন তা প্রনপ্রিত কিরত র্াই।
িথমত, আমারদি প্রমেল্ স্কুলগুরলা েশিীরি প্রশক্ষাি জনয অবরশরে পুনিায় খুলরত যপরিপ্রি, যেজনয আপ্রম অেম্ভব আনপ্রিত। এই
মাইলফলকপ্রি আপ্রম িতযাশা কিপ্রিলাম এবং আপ্রম অতযন্ত আনরিি োরথ প্রমেল্ স্কুলগুরলা পপ্রিদশচন করি েু স্থ, প্রনিাপদ, এবং েিায়ক
ক্লােরুমগুরলারত আমারদি প্রশক্ষাথচী ও প্রশক্ষকরদি কর াি পপ্রিশ্রম কিরত যদরখপ্রি। আমারদি এপ্রলরমন্টাপ্রি যেেগুরলাি মতই, েকল
প্রমেল্ স্কুলগুরলারত 20 শতাংশ প্রশক্ষাথচী ও স্টাফরদি এরলারমরলাভারব যবরি প্রনরয় োপ্তাপ্রিক প্রভপ্রত্তরত পিীক্ষে বা যিপ্রস্টং কিা িরব।
আমারদি এপ্রলরমন্টাপ্রি যেেগুরলাি মতই, প্রমেল্ স্কুল প্রশক্ষাথচীরদিও অবশযই েশিীরি প্রশক্ষাি জনয েময়েূ প্রর্কৃত িথম প্রদন COVID19 পিীক্ষা বা যিপ্রস্টংরয়ি জনয েম্মপ্রত পত্র জমা প্রদরত িরব। আপপ্রন আপনাি NYC স্কুলস্ অযাকাউন্ট-এি মাধ্যরম mystudent.nyc
এিা কিরত পািরবন।
আমারদি িাই স্কুলগুরলা েত শীঘ্রই েম্ভব পুনিায় যখালাি জনয আমিা েকরল একরোরর্ কাজ কিপ্রি। আমিা েকল প্রনিাপত্তামূ লক
োবধ্ানতা েিে করিপ্রি তা প্রনপ্রিত কিা অবযািতভারব আমারদি িধ্ান লক্ষয প্রিরেরব থাকরব, এবং শীঘ্রই একপ্রি েময়রিখা য ােো
কিরবা।
আমিা েখন প্রশক্ষা বিরিি যশে করয়ক মারেি প্রদরক অেেি িপ্রি, আপনারদি ও আপনারদি েন্তানরদি আরিা েিায়তা কিাি জনয
আপ্রম প্রকিু যিাোম ও েু রোর্েমূ ি আনরিি োরথ অফাি কিপ্রি। পপ্রিবািরদি জনয এই েবচোম্প্রপ্রতক তরথয, আপপ্রন উপ্রিপ্রখত প্রবেরয়
গুরুত্বপূ েচ তথয ও প্রিরোেচ পারবন:
•
•
•

পযারিন্ট প্রির্াি কনফারিরেি জনয িস্তুপ্রত েিে
ফল (রিমন্ত) 2021-এ প্রি-K ও 3-K-এি জনয আরবদন কিা
পপ্রিবাি ও কপ্রমউপ্রনপ্রিগুরলাি জনয "উইরকন্ড ওরয়লরনে" কমচকারে অংশেিে

আমিা েকরলই মিামািীি কািরে েৃ ষ্ট অবোদ অনু ভব কিপ্রি তা আপ্রম অনু ধ্াবন কপ্রি, প্রকন্তু আমারদি প্রশক্ষাথচীিা যে েফলতা অজচন
কিরি—উভয় েশিীরি ও দূ ি যথরক (প্রিরমািভারব)—রেিা েখন আপ্রম যদপ্রখ, তা প্রবর্ত 11 মারে আমিা েকরল যকন কর াি পপ্রিশ্রম
করিপ্রি তা আমারক মরন কপ্রিরয় যদয়। আপ্রম েখন যদরশি েবরর্রয় উদ্ভাবনী স্কুল প্রেরস্টরমি যনতৃত্ব েিে করিপ্রি তখন আমাি অঙ্গীকাি
ো প্রিল এখনও তাই আরি: প্রেপািচরমন্ট অভ এেুরকশরনি আমিা েকরল েতিুকু েম্ভব প্রনিাপদ পপ্রিরবরশ, আমারদি েকল প্রশক্ষাথচীরদি
েরবচাচ্চ েম্ভব প্রশক্ষা অবযািতভারব িদান কিরবা।
প্রবনীত,

প্রির্ােচ এ. কািানজা (Richard A. Carranza)
র্যারেলি
প্রনউ ইয়কচ প্রেপ্রি প্রেপািচরমন্ট অভ এেুরকশন
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পপ্রিবািরদি জনয েবচোম্প্রপ্রতক তথয, 2 মার্চ, 2021
পযারিন্ট প্রির্াি কনফারিরেি জনয িস্তুপ্রত েিে
বুধ্বাি, 3 মার্চ, যথরক শুরু করি, পাাঁর্ বরিাি পাবপ্রলক স্কুলগুরলা এই বিরিি প্রিতীয় দফা দূ ি যথরক বা প্রিরমািভারব পযারিন্ট প্রির্াি
কনফারিে আরয়াজন কিরব। উভয়পরক্ষি েু প্রবধ্ামত েমরয় একপ্রি বব ক বা কনফারিে েময়েূ প্রর্ কিাি জনয আপনাি েন্তারনি
প্রশক্ষক আপনাি োরথ কাজ কিরবন। আপনাি েন্তারনি স্কুরল প্রবরকরলি কনফারিেগুরলাি তাপ্রিরখ তারক প্রতন ন্টা আরর্ িু প্রি যদয়া
িরব।
পযারিন্ট প্রির্াি কনফারিেগুরলা পপ্রিবািরদি তারদি েন্তানরদি স্কুরলি অপ্রভজ্ঞতা ও প্রশক্ষা েম্পরকচ প্রশক্ষকরদি োরথ আলাপ কিাি
র্মৎকাি েু রোর্ িদান করি। এই েংপ্রক্ষপ্ত প্রমপ্রিংগুরলা প্রশক্ষাথচীরদি যশ্রেীকরক্ষি বাপ্রিরি কীভারব েিায়তা কিা োয় যেপ্রবেরয়ও
পপ্রিবাি ও প্রশক্ষকরদি আলাপ কিাি েু রোর্ িদান করি।
আমিা েখন প্রশক্ষা বিরিি যশে মােগুরলাি প্রদরক অেেি িপ্রি, আপনাি েন্তান স্কুরল যেেব র্যারলঞ্জ বা উরিরর্ি মুরখামুপ্রখ িরত
পারি যেগুরলাি িপ্রত মরনাপ্রনরবশ কিরত এই েময়প্রি বযবিাি কিরত আমিা আপনারক উৎোপ্রিত কিপ্রি।
বেন্ত বা প্ররং কনফারিরেি েময়েূ প্রর্ প্রনরর্ যদয়া িরলা:
•
•
•
•
•
•

3 মার্চ: এপ্রলরমন্টাপ্রি এবং K–8 স্কুলগুরলা, প্রবকারলি কনফারিেেমূ ি
4 মার্চ: এপ্রলরমন্টাপ্রি এবং K–8 স্কুলগুরলা, দু পুরিি কনফারিেেমূ ি
10 মার্চ: প্রমেল্ স্কুল এবং D75 স্কুল ও যিাোমগুরলা, প্রবকারলি কনফারিেেমূ ি
11 মার্চ: প্রমেল্ স্কুল এবং D75 স্কুল ও যিাোমগুরলা, দু পুরিি কনফারিেেমূ ি
18 মার্চ: িাই স্কুল, K–12, এবং 6–12 স্কুলগুরলা, প্রবকারলি কনফারিেেমূ ি
19 মার্চ: িাই স্কুল, K–12, এবং 6–12 স্কুলগুরলা, অপিারেি কনফারিেেমূ ি

অনু েি করি লক্ষয করুন:
• স্কুল ও যেে স্তি অনু োয়ী এই তাপ্রিখ ও েময়গুরলারত তািতময িরত পারি। এই মারে আপনাি স্কুরলি কনফারিরেি
তাপ্রিখ ও েময় প্রনপ্রিত কিরত আপনাি েন্তারনি প্রশক্ষক অথবা আপনাি স্কুরলি অযােপ্রমপ্রনরেিরিি োরথ যোর্ারোর্ কিাি
জনয আমিা েু পাপ্রিশ কিপ্রি।
পযারিন্ট প্রির্াি কনফারিে কীভারব েরবচাচ্চ ফলিেূ কিা োয় যেই পিামশচগুরলাি জনয, schools.nyc.gov/ptc, অথবা DOE-এি
অপ্রফপ্রশয়াল ব্লর্, দযা মপ্রনচ যবল (The Morning Bell) যদখুন।
আপনাি েপ্রদ িেু প্রির্ত েিায়তাি িরয়াজন িয়, তরব পযারিন্ট প্রির্াি কনফারিরে অংশেিে কিরত কীভারব মাইরক্রােফট প্রিমস্,
ট্র্যােরলিি, এবং অযারেপ্রেপ্রবপ্রলপ্রি িুলগুরলাি বযবিাি কিরত িরব তা েি প্রবপ্রভন্ন প্রবেরয় প্রবনামূ রলয যকােচ িদান করি। যেখারন,
আপপ্রন প্রবপ্রভন্ন প্রবেরয়ি উপি গুর্ল প্রভপ্রেও পারবন, যেমন একপ্রি কযারলন্ডাি ইনভাইি যথরক কীভারব গুর্ল প্রমিস্ (Google
Meets)-এ অংশেিে কিা োয়, এবং গুর্ল প্রমিস্ (Google Meets)-এ কীভারব কযাপশন ও র্যািগুরলা অনু বাদ কিা োয়। আরিা
প্রকিু ি জনয parent.schools.nyc -োইরি পযারিন্ট ইউপ্রনভাপ্রেচপ্রি যদখুন।

ফল (যিমন্ত) 2021-এ প্রি-K ও 3-K-এি জনয আরবদন কিা
যেেব যিরলরমরয় 3-K এবং প্রি-K ফি অল-এ অংশেিে করি, তািা দৃ ঢ়ভারব স্কুল ও জীবন শুরু করি। তািা েমেযা েমাধ্ান, িশ্ন
প্রজজ্ঞাো, এবং তারদি র্ািপারশি জর্ৎ অরেেে কিরত যশরখ। 3-K এবং প্রি-K ফি অল যিাোমগুরলা NYC জুরে যিরলরমরয়রদি
অনয যেরকারনা েমরয়ি যর্রয় অরনক যবপ্রশ প্রনিাপদ, েত্নশীল প্রশক্ষা কপ্রমউপ্রনপ্রি িদারন িস্তুত আরি।
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2021– 2022 প্রশক্ষা বিরিি জনয প্রি-K ফি অল-এি আরবদন এখন উন্মু ি, এবং আরবদরনি যশরে েময়েীমা িরি 7 এপ্রিল,
2021 । যেেকল প্রনউ ইয়কচ প্রেপ্রিি পপ্রিবারি 2017 োরল জন্মেিেকািী প্রশশু িরয়রি তািা আরবদন কিরত পািরব। িপ্রতপ্রি র্াি
বিি বয়েীি জনয একপ্রি প্রি-K আেন িরয়রি; আপনাি পিিেই একপ্রি যিাোরম আপনাি একপ্রি অফাি পাবাি েরবচাচ্চ েম্ভাবনাি
জনয একপ্রি আরবদনপত্র জমা প্রদন। schools.nyc.gov/prek -োইরি আরিা জানু ন।
2021– 2022 প্রশক্ষা বিরিি জনয 3-K ফি অল-এি আরবদনও এখন উন্মু ি, এবং আরবদরনি যশরে েময়েীমা িরি 30 এপ্রিল,
2021 । যেেকল প্রনউ ইয়কচ প্রেপ্রিি পপ্রিবারি 2018 োরল জন্মেিেকািী প্রশশু িরয়রি তািা আরবদন কিরত
পািরব। schools.nyc.gov/3K -োইরি আরিা জানু ন।
•

2021-এি ফল-এ (রিমরন্ত), 3-K ফি অল যিাোমগুরলা প্রেপ্রেক্ট 1, 4, 5, এবং 6 (মযানিযািন); 7, 8, 9, এবং 12 (ব্রংে);
14, 16, 19, 23, এবং 32 (ব্রুকপ্রলন); 27 এবং 29 (কুইে); এবং 31 (স্টযারিন আইলযান্ড)-এ অফাি কিা িরব। যেেব
যিরলরমরয় 3-K প্রেপ্রেক্টগুরলারত বেবাে করি তািা িাধ্ানয পারব, প্রকন্তু যেরকারনা প্রেপ্রেক্ট যথরক পপ্রিবারিিা আরবদন
কিরত স্বার্ত (আপনাি স্কুল প্রেপ্রেক্ট যকানপ্রি তা 311 নম্বরি যফান করি অথবা schools.nyc.gov/Find-a-School ওরয়বোইিপ্রিরত যজরন প্রনরত পারিন)।

•

িরতযকপ্রি স্কুল প্রেপ্রেরক্ট, আয় ও র্াপ্রিদা অনু োয়ী যোর্য পপ্রিবািরদি জনয 3-K যিাোমেমূ ি লভয িরয়রি। যিে স্টািচ েি,
এই যিাোমগুরলা, প্রবনামূ রলযি অথবা স্বল্প মূ রলযি এবং বদপ্রনক েরবচাচ্চ 10 ন্টা পেচন্ত োিা বিি পপ্রিরেবা অফাি করি।

দু প্রি পদ্ধপ্রতি যেরকারনা একপ্রিরত আপপ্রন 3-K বা প্রি-K-যত আরবদন কিরত পারিন:
•
•

MySchools.nyc -এি মাধ্যরম অনলাইরন। এই অপশনপ্রি ইংরিপ্রজ, আিপ্রব, বাংলা, র্াইপ্রনজ, যেঞ্চ, যিপ্রশয়ান প্রক্রওল,
যকাপ্রিয়ান, িাপ্রশয়ান, স্প্যাপ্রনশ এবং উদু চ ভাোয় িপ্রতপ্রদন 24 ণ্টা, েপ্তারিি 7 প্রদনই যখালা আরি।
যফারন 718-935-2009 নম্বরি। যোমবাি যথরক শুক্রবাি, 8am – 6pm েমরয়ি মারে আমারদি যফান করুন। 200-প্রিি
যবপ্রশ ভাোয় যফারন ভাোর্ত েিায়তা িরয়রি।

পপ্রিবািরদি জনয ওইরকন্ড ওরয়লরনস্-এ অংশেিে
ওইরকন্ড ওরয়লরনে: যেলফ যকয়াি ফি কপ্রমউপ্রনপ্রি অযান্ড ফযাপ্রমপ্রলজ নামক একপ্রি প্রে, প্রতন-পরবচি, মাপ্রেক শপ্রনবাি েকারলি
ধ্ািাবাপ্রিক অনু ষ্ঠারন জনয অপ্রফে অভ স্কুল ওরয়লরনে যিাোমস্, প্রিপ িপ পাবপ্রলক যিলথ-এি (hhph.org) োরথ অংশীদাপ্রিত্ব
কিরি। এই শপ্রনবাি েকারলি অনু ষ্ঠানগুরলারত 10:30 a.m. যথরক 11:30 a.m. পেচন্ত অংশেিে কিরত আমিা েবাইরক উৎোপ্রিত
কিপ্রি:
• 20 মার্চ: মানপ্রেক স্বাস্থয এবং শািীপ্রিক কমচকাে
• 24 এপ্রিল: বেচবাদ এবং স্বাস্থয/উরিরর্ি োরথ েম্পকচ
আরিা তথয এবং এই অনু ষ্ঠানগুরলারত যিপ্রজস্টাি কিাি জনয, প্রভপ্রজি করুন conta.cc/3u8lqOU.
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