প্রিয় পপ্রিবািবর্চ,

19 মার্চ, 2021

নতুন র্যান্সেলি প্রিন্সেন্সব এটা প্রিল আমাি িথম েপ্তাি, এবং এই ভূ প্রমকা গ্রিণ কিন্সত পপন্সি আপ্রম অতযন্ত উৎোপ্রিত পবাধ কিপ্রি। আপ্রম পে শুধু
প্রনউ ইয়ন্সকচ জন্সেপ্রি ও বড় িন্সয়প্রি তাই নয়, আপ্রম প্রনউ ইয়কচাি কািণ প্রিক্ষা আমাি িন্সে িন্সে বইন্সি। আমাি মা ও আপ্রি উভন্সয়ই প্রিপ্রক্ষকা
প্রিন্সলন এবং আপ্রম তান্সেি অনু ন্সিিণায় এবং প্রিক্ষাথচী প্রিন্সেন্সব কুইন্সে পবন্সড় উঠাি েময় পে অোধািণ প্রিক্ষকর্ণ পপন্সয়প্রি, তান্সেি কািন্সণ প্রনউ
ইয়কচ প্রেপ্রট পাবপ্রলক স্কুন্সলি একজন ইংন্সিপ্রজ প্রিপ্রক্ষকা িন্সয়প্রি।
21 বিি DOE-পত কােচিত অবস্থায়, আপ্রম অযাপ্রেস্ট্যাি প্রিপ্রেপযাল এবং এিপি প্রিপ্রেপযাল প্রিন্সেন্সবও কাজ কন্সিপ্রি। আন্সিা োম্প্রপ্রতককান্সল, আপ্রম
আমান্সেি স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রটন্সত একজন েু পাপ্রিনন্সটনন্সেি এবং ব্রংন্সেি এপ্রেপ্রকউপ্রটভ েু পাপ্রিনন্সটনন্সেি প্রিন্সেন্সব োপ্রয়ত্বপালন কন্সিপ্রি।
এবং এখন আমান্সেি প্রেপ্রটবযাপী স্কুলগুন্সলান্সক পনতৃত্ব প্রেন্সত পািা আমাি জনয র্বচ ও মেচাোি প্রবষয়। এই েপ্তান্সি েপ্রিয়ভান্সব, েিিীন্সি এবং েূ ি
পথন্সক (প্রিন্সমাটপ্রল) আপ্রম িপ্রতপ্রট বন্সিাি আমান্সেি িপ্রতভাবান প্রিক্ষাথচী ও প্রিক্ষকর্ন্সণি োন্সথ আপ্রম েময় বযয় কন্সিপ্রি। আপ্রম প্রি-K প্রিক্ষাথচীন্সেি
পাপ্রন র্ি (ওয়াটাি োইন্সকল) প্রিখন্সত পেন্সখপ্রি, ফ্রপ্রস্ট্ংন্সয় েথােথ অনু পান্সত ফুে কালাপ্রিং পমিান্সনাি মাধযন্সম অনু পাত পিখাি েময় ষষ্ঠ পগ্রন্সেি
প্রিক্ষাথচীন্সেি োন্সথ পোর্ প্রেন্সয়প্রি, এবং েপ্তম পগ্রন্সেি প্রিক্ষাথচীিা েখন পকান্সনা প্রবন্সিষ বস্তু পিয়াি কিাি মাধযন্সম প্রনন্সজন্সেি েম্পন্সকচ বপ্রিিঃিকাি
কন্সিন্সি তখন তান্সেি োন্সথ অংিগ্রিণ কন্সিপ্রি। প্রবর্ত বিি আমিা েকল পপ্রিবতচন ও র্যান্সলঞ্জ পমাকাপ্রবলা কিা স্বন্সত্বও, আমান্সেি স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রট
এখনও পিখাি জনয একপ্রট উদ্দীপ্রপত ও িাণবন্ত স্থান।
আপ্রম এই েপ্তান্সিি পপ্রিেিচনগুন্সলা প্রনন্সয় েখন ভাবপ্রি, আমান্সেি ক্লােরুম, কপ্রমউপ্রনপ্রট, এবং আমান্সেি পুন্সিা প্রেপ্রটি অপূ বচ ববপ্রর্ত্রময়তা আমান্সক
উৎোিবযঞ্জকও পবাধ কিপ্রি। আমন্সেি স্কুলগুন্সলান্সত, “ন্সিেন্সপক্ট ফি অল” (েকন্সলি জনয শ্রদ্ধা) শুধু একপ্রট পলার্ান নয়, বিং এটা একপ্রট জীবনধািা।
আমিা িপ্রতপ্রট প্রিক্ষাথচী, স্ট্াফ েেেয, এবং পপ্রিবািন্সক তান্সেি স্বকীয়তাি জনয মূ লয পেই। আমিা েকন্সল পেন স্বার্ত পবাধ কন্সি তা প্রনপ্রিত কপ্রি।
এটা আমান্সেি অন্তস্তন্সল গ েঁথে আন্সি।
প্রকন্তু আমিা প্রেপ্রটবযাপী এবং এই েপ্তান্সি আটলািায় পে ভয়াবি এপ্রিয়ান প্রবন্সেষী পিইট িাইম (ঘৃ ণা পথন্সক েৃ ষ্ট অপিাধ) পেখপ্রি ো েু স্পষ্ট কন্সি
প্রেন্সয়ন্সি পে আমান্সেি অবিযই িাপ্রতষ্ঠাপ্রনক বণচবাে প্রনমূ চল কিন্সত আন্সিা কন্সঠাি পপ্রিশ্রম কিন্সত িন্সব। একজন প্রিক্ষক প্রিন্সেন্সব আমাি পপিাজীবন্সনি
স্তম্ভ প্রিল নযায়প্রবর্াি ও অন্তভুচপ্রি। র্যান্সেলি প্রিন্সেন্সব, আপ্রম িপ্রতশ্রুপ্রত প্রেপ্রি পে আমান্সেি স্কুল প্রেন্সস্ট্ন্সম েমতা অগ্রেি কিা এবং পেন্সকান্সনা িকাি
ববষময প্রনমূ চল কিা অবযািত িাখন্সবা। এবং আপ্রম েু স্পষ্ট কিন্সত র্াই পে: প্রেপাটচন্সমি অভ এেুন্সকিন্সন অথবা আমান্সেি পকান্সনা স্কুন্সল বণচবাে অথবা
ববষন্সমযি পকান্সনা স্থান পনই। শুধু এই েপ্তান্সিই, আমিা আমান্সেি প্রিক্ষকন্সেি আমান্সেি স্কুন্সল পিইট িাইম (ঘৃ ণা পথন্সক েৃ ষ্ট অপিাধ) পমাকাপ্রবলায়
িালনার্ােকৃত প্রিন্সোেচ বা েংস্থান প্রেন্সয়প্রি এবং আমান্সেি প্রিক্ষাথচীন্সেি োমাপ্রজক ও আন্সবর্জপ্রনত েিায়তা িোন কন্সিপ্রি। আপনাি েন্তান্সনি োন্সথ
বণচবাে ও পিইট িাইম (ঘৃ ণা পথন্সক েৃ ষ্ট অপিাধ) েম্পন্সকচ আন্সলার্না কিাি জনয েংস্থান বা প্রিন্সোেচ খুুঁন্সজ পান্সবন
schools.nyc.gov/togetherforjustice -োইন্সট।
22 মার্চ েখন আমান্সেি পাবপ্রলক িাই স্কুলগুন্সলা প্রিক্ষাথচীন্সেি েিিীন্সি ও প্রমশ্র প্রিক্ষায় (ন্সেন্সেে লাপ্রনচং) স্বার্ত জানান্সব, তখন এমন একপ্রট পপ্রিন্সবি
েৃ প্রষ্ট কিা ো েকল প্রিক্ষাথচীন্সেি স্বকীয়তা িকাি কিন্সত উৎোপ্রিত কন্সি, পেটাই আমাি ভাবনায় থাকন্সব। এপ্রলন্সমিাপ্রি এবং প্রমেল্ স্কুলগুন্সলাি
পািাপাপ্রি প্রেপ্রিক্ট 75 পিাগ্রামগুন্সলাি মতই, স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রটগুন্সলান্সক েু স্থ ও প্রনিাপে িাখন্সত আমিা পেেব কন্সঠাি পেন্সক্ষপ গ্রিণ কন্সিপ্রি িাই
স্কুলগুন্সলা পেগুন্সলা অনু েিণ কিন্সব। এন্সত অন্তভুচি োপ্তাপ্রিক প্রভপ্রিন্সত প্রিক্ষাথচী ও স্ট্াফন্সেি এন্সলান্সমন্সলাভান্সব পবন্সি প্রনন্সয় COVID-19 পিীক্ষণ
বা পটপ্রস্ট্ং কিা, পািস্পপ্রিক েূ িত্ব বজায় িাখা, মাস্ক পড়া, এবং িপ্রত িান্সত র্ভীিভান্সব পপ্রিষ্কাি-পপ্রিিন্ন কিা। একই োন্সথ, প্রেপ্রটি পুনরুজ্জীবন্সনি
এই গুরুত্বপূ ণচ মাইলফলন্সক আপ্রম উদ্দীপ্রপত। এবং পুনিায় পখালাি িন্সর্ষ্টায় জাতীয়ভান্সব মানেণ্ড েৃ প্রষ্টকািী স্কুল প্রেন্সস্ট্মপ্রটি পনতৃত্ব প্রেন্সত পপন্সি
আপ্রম র্প্রবত
চ ।
আমান্সেি স্কুলগুন্সলা ও প্রেপ্রটি জনয এটা একপ্রট অতযন্ত আিাবােী ও ঐপ্রতিাপ্রেক েময়, এবং আমান্সেি প্রিক্ষাথচী ও স্কুলগুন্সলাি জনয আপনািা ো
কন্সিন্সিন পেজনয আপ্রম আপনান্সেি ধনযবাে জানাপ্রি। আেন্ন েপ্তািগুন্সলান্সত, আমান্সেি োক্ষাৎ ও আন্সলার্না কিাি অন্সনক েু ন্সোর্ আেন্সব। আপ্রম
এই প্রিক্ষা বিি পিষ কিাি এবং পিবতচী বিি শুরুি পপ্রিকল্পনা কিাি েময় আপনান্সেি মতামত পিানাি ও অন্তভুচি কিাি অঙ্গীকাি কিপ্রি।
আেু ন েবাই। আেু ন এটা কপ্রি। আমিা িস্তুত।
প্রবনীত,

প্রমযিা পপাটচাি িে (Meisha Porter Ross)
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