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2021 অগোস্ট
আমরো আপনোর মিক্ষোর্থীদক হসোমবোর, 13 হসদেম্বর, 2021 িোমরখ স্কুল ভবদন স্বোগি জোনোদি
উদ্দীমপি দে আমি! আমরো জোমন, একজন মিক্ষোর্থীর জনয হিখোর সদবথোত্তম পন্থো দে একমি
হেণীকদক্ষ একজন মনদবমেিপ্রোণ ও যত্নিীল মিক্ষদকর সম্মু দখ মিক্ষো গ্র ণ—এবিং আমোদের
মিক্ষক, মপ্রমিপযোল এবিং স্কুল কমথীবৃ ন্দ হিখোর, সিংযু ক্ত বোর, ও কমমউমনমি গদে হিোলোর একমি
উদ্দীপনোমে বিদর আপনোদক স্বোগি জোনোদি অধীর অদপক্ষো করদিন।
আমরো যখন আপনোর সন্তোদনর পুনরোে অিংিগ্র দণর জনয প্রস্তুমি গ্র ণ করমি, িখন সকলদক
একমি মনরোপে ও সু স্থ্িোর সোদর্ সিরীদর মিক্ষো গ্র ণ অমভজ্ঞিো অজথদন স োেিো করোর লদক্ষয,
আমরো হযসব স্বোস্থ্য ও সু রক্ষোর পূ বথ-সোবধোনিোমূ লক স্বণথ-মোনসম্পন্ন পেদক্ষপ গ্র ণ করমি,
হসগুদলো সম্পদকথ অবম ি করদি চোই। এই পেদক্ষপসমূ দ র অদনকগুদলোই আমোদের
ভবনগুদলোদক এই মবশ্ববযোপী ম োমোরী চলোকোদল অনযিম মনরোপে স্থ্োনগুদলোর একমি ম দসদব
পমরণি কদরদি, এবিং যো মবগি মিক্ষো বিরমিদি হকোমভড-19 (COVID-19)-এ পমজমিদভর োর
মোত্র 0.03% রোখদি স োেিো কদরদি। এিোেোও এই হ মদন্ত (ফল-এ) আপমন যখন আপনোর
সন্তোনদক স্কুদল মফদর আসোর জনয প্রস্তুি করদিন, িখন এই গোইদড পমরবোরদের জনয পরোমিথ
অন্তভুথক্ত করো দেদি।
আমোদের ভবন ও হেণীকক্ষসমূ দক আমোদের মিক্ষোর্থীদের জনয মনরোপে রোখদি আমরো সদবথোচ্চ
সম্ভোবয সবমকিু করমি, িো মনমিি করদি আমোদের স্বোস্থ্য ও মনরোপত্তোমূ লক পেদক্ষপসমূ
অবযো ি রোখদি ও উন্নি করদি অঙ্গীকোরবদ্ধ। পমজমিভ আসোর োর এবিং আমোদের স্কুলগুদলোদি
সিংক্রমদণর োর মনম্নিম রোখোর আমোদের পূ বথবিথী হরকডথ বজোে রোখদি, আমোদের প্রেোদির মোদে
অন্তভুথক্ত রদেদি সকল কমথীদের জনয আমোদের বোধযিোমূ লক মিকো গ্র দণর (ভযোকমসদনিন)
আদেি।
এই "দ োমকোমমিং-এর বিরমি" শুরু করদি এবিং পুদরো বিরবযোপী আপনোর সন্তোদনর হসরো মিক্ষো
অমভজ্ঞিো মনমিি করোর জনয আপনোর সোদর্ অিংমিেোমরত্ব করোর প্রিযোিো করমি – হযখোদন হস
স্বোগি ও সু মনমিি হবোধ করোর পোিোপোমি মিক্ষো গ্র ণ ও িোদের সম্মু দখর সকল সম্ভোবনোর প্রমি
উদ্দীপ্ত হবোধ করদব।
অিংিীেোমরদত্ব,

মমযিো হপোিথোর (Meisha Porter)

চযোদিলর

মনউ ইেকথ মসমি মডপোিথদমন্ট অভ এডুদকিন
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মিক্ষো বির শুরু বোর পূ দবথ
আপমন যখন 13 হসদেম্বদরর জনয প্রস্তুমি গ্র ণ করদিন, িখন মিক্ষো বির শুরু বোর পূ দবথ
পমরবোরদের েু ইমি গুরুত্বপূ ণথ পেদক্ষপ গ্র ণ করো উমচি:
1. আপনোর সন্তোন যমে 12 অর্বো অমধক বেসী ে িদব িোদক মিকো (ভযোকমসদনিন) মেন
2. COVID-19 পরীক্ষো বো হিমস্টিংদের জনয সম্মমিপত্র জমো মেন

12 এবিং অমধক বেসী হিদলদমদেদের জনয হকোমভড-19 (COVID-19) মিকো
(ভযোকমসন)
হকোমভড-19 (COVID-19) হর্দক আপনোদক ও আপনোর পমরবোরদক সু রমক্ষি রোখদি মিকোেোন বো
ভযোকমসদনিন দে সবদচদে গুরুত্বপূ ণথ পেদক্ষপ, এবিং 12 এবিং অমধক বেসী সকল মনউ
ইেকথবোসী এই হকোমভড-19 (COVID-19) মিকো বো ভযোকমসন গ্র দণর হযোগয।
মিকো গ্র ণ (ভযোকমসদনিন) মনরোপে, মবনোমূ দলয হেেো দে, এবিং ইমমদগ্রিদনর অবস্থ্ো বো স্টযোিোস
যোই হ োক নো হকন সবোর জনয লভয।
যমে আপনোর নূ যনিম 12 বির বেসী হকোদনো সন্তোন হর্দক র্োদক, িো দল মডপোিথদমন্ট অভ হ লথ্
অযোন্ড হমন্টোল োইমজন এবিং মনউ ইেকথ মসমি মডপোিথদমন্ট অভ এডুদকিন আপনোদক
vaccinefinder.nyc.gov -সোইদি যি িীঘ্রই সম্ভব িোর জনয একমি মিকো বো ভযোকমসদনর
অযোপদেন্টদমন্ট করদি উৎসোম ি করদি।
এিোেোও আপমন 877-VAX-4-NYC (877-829-4692) নম্বদর হফোন কদর মসমি কিৃথক পমরচোমলি
মিকোেোন হকদে (সোইদি) একমি অযোপদেন্টদমন্ট করদি পোদরন। অদনক হকদে (সোইদি) এখন
ওেোক-ইন অযোপদেন্টদমন্ট পোওেো যোদে।
হকোমভড-19 (COVID-19) মিকো বো ভযোকমসন সম্পদকথ বহুল মজজ্ঞোমসি প্রশ্নোবলীর জনয
nyc.gov/vaccinefacts হেখুন।
পোবমলক স্কুলস অযোর্দলমিক মলগ (PSAL)-এর মিকো বো ভযোকমসদনিন নীমি
হকোমভড-19 (COVID-19)-এ সম্ভোবয সক্রমদণর উচ্চ-েুুঁমকসম্পন্ন হখলোধু লোে পোবমলক স্কুল
অযোর্দলমিক মলগ (PSAL)-এর হযসব DOE মিক্ষোর্থী ও কমথী অিংিগ্র ণ করদব িোদের হকোমভড19 (COVID-19) মিকো গ্র ণ (ভযোকমসদনিন) বোধযিোমূ লক। উচ্চির েুুঁমকপূ ণথ হখলোধু লোর মদধয
রদেদি ফুিবল, ভমলবল, বোদস্কিবল, কুমি (দরসমলিং), লোক্রস, স্টোন্ট এবিং রোগমব। এিোেোও মিকো
গ্র ণ (ভযোকমসদনিন) আবিযক দব হবযোমলিং-এ অিংিগ্র দণর হক্ষদত্রও, কোরণ এিো এমন স্থ্োদন
অনু মিি ে হযখোদন প্রমিদধষক গ্র ণ বোধযিোমূ লক।
যোরো উচ্চির েুুঁমকপূ ণথ হখলোধু লোে অিংিগ্র ণ কদরন, িোদেরদক অবিযই প্রমিদযোমগিোমূ লক হখলোর
প্রর্ম মেন - যো হখলোধু লো মবদিদষর জনয মভন্ন দব - হকোমভড-19 (COVID-19) মিকো বো
ভযোকমসদনর প্রর্ম হডোজ মনদি দব। উইন্টোর (িীি) ও মরিং (বসন্ত) PSAL অিংিগ্র ণকোরীদের
হখলোর হমৌসু ম শুরু ওেোর আগ পযথন্ত পুণথোঙ্গরূদপ মিকো বো ভযোকমসন গ্র ণ সম্পন্ন করোর সমে
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আদি। 2021-22 মিক্ষো বিদর PSAL-এর স্বোস্থ্য ও সু রক্ষো জমনি মনেম-নীমি সম্পদকথ আদরো
িদর্যর জনয, অনু গ্র কদর schools.nyc.gov/PSAL হেখুন।

হকোমভড-19 (COVID-19) পরীক্ষোর জনয সম্মমি প্রেোন
স্কুদলর অভযন্তদর পরীক্ষো বো হিমস্টিং কমথসূমচদি আপনোর সন্তোন হযন অিংিগ্র ণ করদি পোদর
হসজনয আপনোর সম্মমি প্রেোন করো গুরুত্বপূ ণথ। আপনোর NYC স্কুলস্ অযোকোউদন্ট (NYCSA)
সম্মমির ফমথমি পূ রণ করদি পোদরন অর্বো একমি মুদ্রণদযোগয সিংস্করণ
schools.nyc.gov/covidtesting হর্দক ডোউনদলোড করদি পোদরন। আপনোর একমি NYC
স্কুলস্ অযোকোউন্ট আদি মক? কীভোদব শুরু করদি দব, িো schools.nyc.gov/ NYCSA
ওদেবসোইি হর্দক হজদন মনন।

আমোদের স্কুলগুদলোদি স্বোস্থ্য ও সু রক্ষো
এই মিক্ষো বির মিক্ষোর্থী ও কমথীদের সু স্থ্ ও মনরোপে রোখদি আপনোর সন্তোদনর স্কুল বহু
গুরুত্বপূ ণথ সোবধোনিো অবলম্বন করদি। এগুদলোদি অন্তভুথক্ত:

মিকো গ্র ণ (ভযোকমসদনিন)
স্কুল-মভমত্তক কমথী স সকল DOE কমথীদের মিকো গ্র ণ (ভযোকমসদনিন) বোধযিোমূ লক। 27
হসদেম্বর, 2021 িোমরদখর মদধয DOE কমথীদের অন্তি এক হডোজ হকোমভড-19 (COVID-19)
মিকো বো ভযোকমসন গ্র দণর প্রমোণ প্রেিথন বোধযিোমূ লক। এিোেোও আমরো সকল 12 এবিং
এরদচদে উর্ধ্থ বেসী মিক্ষোর্থীদের মিকো (ভযোকমসন) গ্র ণ েৃ ঢ়ভোদব উৎসোম ি কমর। আরও িদর্যর
জনয vaccinefinder.nyc.gov ওদেবসোইি হেখুন।

স্বোস্থ্য যোচোইকরণ (দ লথ্ মিমনিং)
প্রমিমি মিক্ষোর্থী এবিং স্টোফ সেসযদক প্রমিমেন স্কুল ভবদন প্রদবদির পূ দবথ অবিযই স্বোস্থ্য
যোচোইকরণ (দ লথ্ মিমনিং) ফমথ (healthscreening.schools.nyc.) পূ রণ করদি দব। ভবদন
প্রদবিকোরী হযদকোদনো বযমক্তদক অবিযই মনমিি করদি দব হয িোর হকোদনো হকোমভড-19
(COVID-19) উপসগথ হনই, পরীক্ষো বো হিদস্ট সম্প্রমি পমজমিভ আদসমন, এবিং হকোদনো সিংক্রমমি
বযমক্তর কোিোকোমি আসোর কোরদণ বিথমোদন হকোেোদরন্টোইন করো আবিযক নে। িোপমোত্রো যোচোই
করোর জনয আপনোর যমে একমি র্োদমথোমমিোর প্রদেোজন ে, িদব আপনোর স্কুল হর্দক একমি
পোবোর জনয অনু দরোধ করদি পোদরন।
যমে হকোদনো মিক্ষোর্থী অর্বো স্টোফ সেসয অসু স্থ্ হবোধ কদর, িদব িোদক অবিযই বোমেদি র্োকদি
দব এবিং পরীক্ষো বো হিস্ট করোদি দব, যো পুদরো স্কুল কমমউমনমিদক সু রক্ষো হেেোর জনয একমি
কোযথকর পন্থো। প্রমিমি স্কুদল স্টোফদের মোদে একজন নোসথ র্োকদব যোর কোদি মিক্ষোর্থীরো অসু স্থ্
হবোধ করদল জোনোদি পোরদব।
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নোক-মুদখর আবরণসমূ (মোস্ক) এবিং বযমক্তগি সু রক্ষোমূ লক সরঞ্জোম (PPE)
সকল মিক্ষোর্থী এবিং স্টোফগদণর স্কুদলর বোদসর অভযন্তদর এবিং স্কুল সীমোনো মোদে ভবদনর
অভযন্তদর বো বোম দর হযদকোদনো স্থ্োদন অবস্থ্োন করোর সমে, মিকোেোন বো ভযোকমসদনিন স্টযোিোস
যোই হ োক নো হকন একমি নোক-মুদখর আবরণ বো মোস্ক পমরধোন করদি দব। মোস্ক ভুদল হগদিন?
হকোদনো সমসযো হনই—প্রমিমি স্কুদল হিদলদমদে এবিং প্রোপ্ত-বেস্কদের জনয মোস্ক মজুি র্োকদব।
লোঞ্চ চলোকোদল, মিক্ষোর্থীরো এদক অদনযর হর্দক েূ রত্ব বজোে হরদখ স্বোেদন্দয আ োর করোর জনয
মোস্ক অপসোরণ করদি পোরদব। "মোস্ক পরো হর্দক মবরমি (দেক)" চলোকোদল মোস্ক অপসোরণ করো
হযদি পোদর, হযসমে মিক্ষোর্থীরো এক অদনযর হর্দক পোরস্পমরক েূ রত্ব বজোে রোখদব।
হযসব মিক্ষোর্থী স্বোস্থ্যগি কোরদণ মোস্ক স য করদি অক্ষম, িোদের জনয মবকল্প মবদিষ বযবস্থ্ো করো
দব।
প্রমিমি ক্লোসরুদম োি জীবোণুমুক্তকোরক ( যোন্ড সযোমনিোইজোর) লভয র্োকদব।

স্কুদল পোরস্পমরক েূ রত্ব বজোে রোখো
আমোদের স্কুল কমমউমনমিদক মনরোপে রোখদি আমোদের বহুমবধ-িদরর হকৌিদলর আদরকমি
গুরুত্বপূ ণথ অিংি দে পোরস্পমরক েূ রত্ব বজোে রোখো। হসন্টোরস্ ফর মডমজজ কদরোল অযোন্ড
মপ্রদভনিন (CDC) “সিংক্রমদণর েুুঁমক হ্রোস করদি স্কুলগুদলোদক মিক্ষোর্থীদের মোদে নূ নযিম 3 মফি
পোরস্পমরক েূ রত্ব বজোে রোখদি সু পোমরি কদর। যখন নূ নযিম 3 মফি েূ রত্ব বজোে রোখো সম্ভব
নে, মবদিষি যখন এই েূ রত্ব বজোে হরদখ স্কুল পুদরোপুমর পুনরোে খুলদি পোরদব নো, িখন
একোমধক প্রমিদরোধমূ লক হকৌিলসমূ প্রদেোগ করো মবদিষভোদব গুরুত্বপূ ণথ, হযমন যোচোইকরণ
পরীক্ষো বো মিমনিং হিমস্টিং।” অমিমরক্তভোদব, যখন সম্ভব, এমলদমন্টোমর স্কুলগুদলো এক গুে
মিক্ষোর্থীদক একোধোদর একসোদর্ রোখদব অর্বো মিক্ষোর্থীদের চলোদফরো নূ যনিম রোখোর জনয
মিক্ষকগণ এক ক্লোস হর্দক অনয ক্লোদস যোদবন। এিো উদেখ করো গুরুত্বপূ ণথ হয, নূ যনিম েূ রদত্বর
আবিযকিো বজোে রোখদি, স্কুলগুদলোদক সিরীদর মিক্ষো হর্দক মিক্ষোর্থীদের বমঞ্চি নো করোর জনয
CDC গুরুত্বোদরোপ কদরদি।
খোবোর পমরদবিদনর সমে, পোরস্পমরক েূ রত্ব বজোে রোখদি স্কুলগুদলো বোম যক স্থ্োন এবিং হযখোদন
সম্ভব স্কুল ভবদনর বোেমি স্থ্োনগুদলো বযব োর করদব। খোবোর একোমধক স্থ্োদন এবিং একোমধক
সমদে পমরদবিন করো দি পোদর।

স্বোস্থ্য ও সু রক্ষো 2021–2022
8/26/21 িোমরখ পযথন্ত সমিক সবথদিষ োলনোগোেকৃি িদর্যর জনয schools.nyc.gov/homecoming মভমজি করুন।

6

NYC DOE হ োমকোমমিং 2021

হভমন্টদলিন (বোিোস সরবরো )
হকোমভড-19 (COVID-19) হরোদধ যর্োযর্ বোিোস সরবরো (দভমন্টদলিন) অপমর োযথ। মবগি হেে
বির, মসমিজুদে প্রমিমি ক্লোসরুদমর হভমন্টদলিন (বোিোস সরবরো ) পরীক্ষো, োলনোগোে, এবিং
প্রদেোজনদবোদধ হমরোমি করো দেদি। হযসব DOE কদক্ষ মিক্ষোর্থী ও স্টোফগণ অমধকির সমে
র্োকদব হসগুদলোর প্রমিমিদি প্রোকৃমিক, যোমিক, মকিংবো উভদের সমন্বদে সম্পূ ণথরুদপ কোযথকর
বোিোস সরবরোদ র (দভমন্টদলিন) বযবস্থ্ো র্োকদব।
বোেমি সোবধোনিোমূ লক পেদক্ষপ ম দসদব, মনউ ইেকথ মসমি জুদে প্রমিমি ক্লোসরুদম েু ইমি HEPA
মপউমরফোেোর (বোেু মবশুদ্ধকোরক) প্রেোন করো দেদি। বোেমি সোবধোনিোমূ লক পেদক্ষপ ম দসদব
অমধকির বে স্কুলগুদলোর কযোদফদিমরেোদি বে HEPA ইউমনি এবিং জোনোলোে স্থ্োপন করোর বোেু
মনষ্কোরক (এক্সস্ট) ফযোন হেেো দব, এবিং আমরো অবযো িভোদব ক্লোসরুম ও স্কুলগুদলোদি বোিোস
সরবরো (দভমন্টদলিন) বৃ মদ্ধ কদর যোব। এই পেদক্ষপগুদলো CDC-এর মনদেথিনো পুরণ মকিংবো
অমিক্রম কদর।
আপনোর সন্তোদনর স্কুদলর বোিোস সরবরোদ র (দভমন্টদলিন) বযবস্থ্ো আপমন অনলোইদন হেখদি
পোদরন: আপনোর স্কুদলর ির্য সিংক্রোন্ত পৃিোমি খুুঁজদি nycenet.edu/schoolsearch -এ স্কুদলর
নোম অর্বো মিকোনো মলখুন - এিোে ভবদনর বোিোস সরবরোদ র (দভমন্টদলিন) বযবস্থ্ো সিংক্রোন্ত
িদর্যর একমি হসকিন অন্তভুথক্ত করদব। যমে আপনোর সন্তোদনর স্কুদলর হকোদনো কদক্ষ যর্োযর্
বোিোস সরবরোদ র (দভমন্টদলিন) বযবস্থ্ো নো র্োদক, িদব হসই কক্ষমি বযবহৃি দব নো।

পমরস্কোর-পমরেন্নিো
সকল ক্লোসরুম এবিং সকদলর জনয উন্মু ক্ত এলোকোগুদলোদি (কমন এমরেো), হযমন অমডদিোমরেোম
অ মজম-এ োি জীবোণুমুক্তকোরক ( যোন্ড সযোমনিোইজোর) এবিং জীবোণুনোিকোরী (মডসইনদফক্টোন্ট)
ওেোইপ লভয র্োকদব। "অমধক সিংস্পদিথ" আদস হযসব স্থ্োন, হযমন েরজোর নব এবিং পোমন খোবোর
কল বো ফোউদন্টইন মেনভর বহুবোর পমরষ্কোর করো দব, এবিং প্রমিমি ক্লোসরুম ইদলদরোস্টযোমিক
প্রযু মক্ত বযব োর কদর গভীরভোদব প্রমিমেন বযব োর করো দব।

বোম দর মিক্ষণ অবযো ি র্োকদব
গি বির, 840 স্কুল িোদের মিক্ষোর্থীদের "ক্লোসরুম" সম্প্রসোরণ করদি উদ্ভোবনী বোম দর মিক্ষো
গ্র ণ উদেযোদগর সু দযোগ মনদেদি। মিক্ষো গ্র দণর বোেমি স্থ্োন ম দসদব, স্কুলগুদলো অবযো িভোদব
স্কুল ইেোডথ বো মোি, রোিোর পোশ্বথবিথী স্থ্োন, এবিং পোদকথ বযব োর করদব। হযসব স্কুল সবথোমধক
হকোমভড-19 (COVID-19) সিংক্রমমি এলোকোে অবমস্থ্ি, হসগুদলো অবযো িভোদব কমথসূমচদি
প্রোধোনয পোদব।

স্কুলসমূ দ হকোমভড-19 (COVID-19) পরীক্ষণ
মনেমমি হকোমভড-19 (COVID-19) পরীক্ষণ স্কুল কমমউমনমি এবিং গণস্বোস্থ্য মবদিষজ্ঞদের মূ লযবোন
ির্য প্রেোন কদর। মবগি বিদরর সফল মনরোপত্তোমূ লক চচথোসমূ অবযো ি হরদখ, আমোদের
স্কুলগুদলোদি মনেমমি হকোমভড-19 (COVID-19) পরীক্ষো বো হিমস্টিং করো দব।
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প্রমিমি স্কুদল েি িিোিংি মিকো-মব ীন বযমক্ত র্োকদব যোরো মি-সোপ্তোম ক মভমত্তদি স্কুদলর সকদলর
পোিোপোমি িোদের পরীক্ষো (দিমস্টিং) করোর সম্মমি মেদেদি। এই উপোদে, যমে হকোনও পমজমিভ
ফলোফল পোওেো যোে, িদব স্কুল কমমউমনমিদক রক্ষো করদি িোৎক্ষমণকভোদব পেদক্ষপ গ্র ণ
করদি পোরদব। সম্পূ ণথভোদব মিকোপ্রোপ্ত মিক্ষোর্থী ও স্টোফদের পরীক্ষো গ্র ণ বো হিমস্টিং করদি দব
নো।
স্কুদলর অভযন্তদর পরীক্ষো বো হিমস্টিং কমথসূমচদি আপনোর সন্তোন হযন অিংিগ্র ণ করদি পোদর
হসজনয আপনোর সম্মমি প্রেোন করো গুরুত্বপূ ণথ। আপনোর NYC স্কুলস্ অযোকোউদন্ট (NYCSA)
ফমথমি পূ রণ করদি পোদরন অর্বো ফমথমি schools.nyc.gov/covidtesting হর্দক ডোউনদলোড
করদি পোদরন। আপনোর একমি NYC স্কুলস্ অযোকোউন্ট আদি মক? কীভোদব শুরু করদি দব, িো
schools.nyc.gov/ NYCSA ওদেবসোইি হর্দক হজদন মনন।

স্কুদল হকোমভড-19 (COVID-19) পমজমিভ হকইসসমূ
আমরো জোমন আমোদের স্কুল এবিং ক্লোসরুমগুদলো মিক্ষো গ্র দণর জনয হখোলো রোখো কিিো গুরুত্বপূ ণথ,
এবিং আমোদের ক্লোসরুমগুদলোদি মিক্ষো গ্র দণর মনরোপে পমরদবি মনমিি করদি আমরো সম্ভোবয
সবমকিু কদরমি, এদি অন্তভুক্ত
থ সকল স্টোদফর বোধযিোমুলক মিকো (ভযোকমসন) গ্র ণ এবিং সকল
স্কুল মবমডিং ও ক্লোসরুদম বোিোস সরবরো (দভমন্টদলিন) বৃ মদ্ধ মনমিি করো। এই পেদক্ষপগুদলোর
অর্থ আপনোর সন্তোদনর মিক্ষোে স্বল্প-সিংখযক মবঘ্ন ঘিদব।
এমনও সমে আসদব, যখন হকোমভড-19 (COVID-19)-এ উন্মু ক্ত বোর েুুঁমকর কোরদণ আপনোর
সন্তোনদক হকোেোদরন্টোইন করদি বদল দব। মিক্ষোর্থীদের হকোেোদরন্টোইদনর মনেমোবলী মনদচ হেেো
দলো:


এদলদমন্টোমর স্কুলসমূ : যমে হকোনও ক্লোসরুদম পমজমিভ হকইস পোওেো যোে, িদব পুদরো
ক্লোসদক 10 কযোদলন্ডোর মেবদসর জনয হকোেোদরন্টোইন করদি বলো দব। মিক্ষোর্থীরো
হকোেোদরন্টোইদন র্োকোকোলীন সমে মিক্ষো-মনদেথিনো গ্র ণ করদব।



মমডল্ এবিং োই স্কুলসমূ : যমে ক্লোসরুদম হকোনও পমজমিভ হকইস পোওেো যোে, িদব হযসব
মিক্ষোর্থী:
o অন্তি 12 বির বেসী, মিকোপ্রোপ্ত (ভযোকমসদনদিড), এবিং হকোনও উপসগথ প্রকোি
করদি নো িোরো স্কুদল সিরীদর অবযো িভোদব অিংিগ্র ণ করদব। সোবধোনিো
অবলম্বদনর জনয, এসব মিক্ষোর্থীদের হকোমভড-19 (COVID-19)-এ আক্রোন্ত কোদরো
কোিোকোমি আসোর 3 হর্দক 5 মেদনর মদধয একমি হকোমভড-19 (COVID-19) পরীক্ষো
করোদি উৎসোম ি করো দে।
o অন্তি 12 বির বেসী, মিকোপ্রোপ্ত (ভযোকমসদনদিড), এবিং উপসগথ প্রেিথন করদল 10
কযোদলন্ডোর মেবদসর জনয হকোেোদরন্টোইন করদি বলো দব। হকোেোদরন্টোইন চলোকোদল
এসব মিক্ষোর্থীর েূ র হর্দক মিক্ষো (মরদমোি লোমনথিং) লোদভর সু মবধো র্োকদব।
o মিকো-মব ীনদের (আনভযোকমসদনদিড) 10 কযোদলন্ডোর মেবদসর জনয হকোেোদরন্টোইন
করদি বলো দব। এই মিক্ষোর্থীরো েূ র হর্দক বো মরদমোিভোদব মিক্ষো গ্র ণ অবযো ি
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রোখদব। হকোেোদরন্টোইদনর পঞ্চম (5) মেবদস, মিক্ষোর্থীরো হকোমভড-19 (COVID-19)
পরীক্ষো করোদি পোদর, এবিং যমে ফলোফল হনদগমিভ আদস, িদব 7 মেন পর
সিরীদর মিক্ষোর জনয আবোর স্কুদল মফদর আসদি পোরদব।
স্কুল শুধু মোত্র িখন বন্ধ র্োকদব যখন মডপোিথদমন্ট অভ হ লথ্ অযোন্ড হমন্টোল োইমজন (DOHMH)
মসদ্ধন্ত হনদব হয স্কুদল বযোপকভোদব সিংক্রমণ িমেদে পদেদি। স্বোস্থ্য ও সু রক্ষোর পেদক্ষপসমূ
গ্র দণর ফদল, স্কুল বন্ধ সীমমি দব বদল আমরো প্রিযোিো করমি।

মচমকৎসোগি কোরদণ আবিযক মিক্ষো মনদেথিনো
প্রমি বির, মচমকৎসোগি কোরদণ মকিু মিক্ষোর্থীর স্কুল ভবদনর বোম দর অন্তবথিথীকোলীন
মিক্ষোেিমনক পমরদষবোর প্রদেোজন ে। এই পমরদষবোগুদলো পোুঁচ বদরোর সবগুদলোদি স্কুল-বেসী
হিদলদমদেদের (3K হর্দক 12 হগ্রড পযথন্ত) অফোর করো ে, এবিং এদি অন্তভুথক্ত দি পোদর
একজন সনেপ্রোপ্ত মিক্ষক িোরো সিরীদর উপমস্থ্ি মিক্ষো মনদেথিনো, অর্বো একক এবিং হিোি েদল
মডমজিোল প্ল্যোিফদমথর মোধযদম মিক্ষো মনদেথিনো।
হকোমভড-19 (COVID-19) মবদবচনোে হরদখ, মনউ ইেকথ মসমি মডপোিথদমন্ট অভ হ লথ্ অযোন্ড
হমন্টোল োইমজন (DOHMH) মসদ্ধোন্ত মনদেদি হয হযসব মিক্ষোর্থীর মনম্নমলমখি একমি অসু স্থ্িো
রদেদি িোরো বোমেদি মিক্ষো-মনদেথিনো পোবোর জনয অনু দমোমেি:











সমক্রে কযোিোর
ক্রমনক হরনোল মডমজজ
মসকল হসল
গযোদরো/ক্রন মডমজজ
র্যোলোদসমমেো
মলউদকোমমেো
হমিোবমলক মডসঅডথোর
োিথ কমন্ডিন (হৃেদরোগ)
মোসকুলোর মডদরোমফ (দপিীর
অপুষ্টিো)
অযোদেনোল মডসওডথোর












মসমস্টক ফোইদেোমসস
মলভোর মডমজজ
মিউমোর
কনদজমনিোল লোিং মডমজজ
কনদজমনিোল োিথ কমন্ডিন
(হৃেদরোগ)
মলমদফোমো
হসদরেোল অযোিোমক্সেো
মসজোর (মখুঁচুমন)
হরোক
মোমিপল মসদরোমসস্

হকোনও অসু স্থ্িোে স্বোস্থ্যগি অর্বো মচমকৎসোগি কোরদণ হরোগ-প্রমিদরোধ ক্ষমিো ীন হকোনও
মিক্ষোর্থীর পমরবোর মচমকৎসোগি কোরদণ আবিযক মিক্ষো মনদেথিনোর জনয আদবেন করদি পোদরন।
উপমরমেমখি িোমলকোভুক্ত করো েমন এমন হকোনও অসু স্থ্িোর জনয পমরবোদরর আদবেন হযোগযিো
মনধথোরদণর জনয মূ লযোেন করো দব।
আদবেন প্রমক্রেো এবিং হযোগযিো সিংক্রোন্ত বোেমি িদর্যর জনয, অনু গ্র কদর
homeinstructionschools.com হেখুন।
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অনযোনয গুরুত্বপূ ণথ ির্য
এনদরোলদমন্ট
মনউ ইেকথ মসমি স্কুলগুমলদি নিুন, অর্বো এনদরোলদমন্ট বো িোমলকোভুমক্তর প্রমক্রেোে স োেিো
প্রদেোজন? 3-K হর্দক 12 হগ্রদডর NYC পোবমলক স্কুলগুদলোদি এনদরোল বো িোমলকোভুক্ত ওেো
সিংক্রোন্ত মবিোমরি িদর্যর জনয schools.nyc.gov/newstudents হেখুন।

মনউ ইেকথ মসমি স্কুলস্ অযোকোউন্ট
আপনোর স্কুল হযন আপনোর সোদর্ হযোগোদযোগ কদর আপনোদক গুরুত্বপূ ণথ ির্য ও সিকথবোণী হপ্ররণ
করদি পোদর, হসজনয আপনোর NYC স্কুলস্ অযোকোউদন্ট (NYCSA) আপনোর হযোগোদযোদগর ির্য
োলনোগোে করদি ভুলদবন নো। যমে আপনোর একমি NYC স্কুলস্ অযোকোউন্ট নো হর্দক র্োদক,
িদব আপমন মকিু হমৌমলক ির্য প্রেোন কদর একমি অযোকোউন্ট তিমর করদি পোদরন। এিো
আপনোদক DOE-এর মবমভন্ন মবজ্ঞমপ্ত পোওেোর সু দযোগ হেদব। NYC স্কুলস্ অযোকোউন্ট এবিং কীভোদব
একমি অযোকোউন্ট তিমর করো ও আপনোর ির্য মনমিি করো যোে, হসমবষদে আদরো জোনদি
schools.nyc.gov/NYCSA হেখুন।

ভোষোগি স োেিো
স্কুদলর একজন স্টোফ বো মডপোিথদমন্ট অভ এডুদকিন (DOE)-এর অমফস হর্দক ির্য মকিংবো
হযোগোদযোদগর মবষেগুদলো মপিোমোিোর িোদের মনজস্ব ভোষোে পোওেোর অমধকোর আদি। যমে
আপনোর অর্বো আপনোর পমরমচি কোরও স োেিো প্রদেোজন ে, িো দল আপনোর স্কুদলর
মপ্রমিপযোল অর্বো পযোদরন্ট হকোঅমডথদনিরদক বলু ন, DOE-হি (718) 935-2013 নম্বদর হফোন
করুন অর্বো Hello@schools.nyc.gov মিকোনোে ইদমইল করুন। "NYC পোবমলক স্কুলগুদলো
আপনোর ভোষোে কর্ো বদল": schools.nyc.gov/hello -সোইদি আপমন ভোষোগি স োেিো
সিংক্রোন্ত মপিোমোিোর মনদেথমিকো (পযোদরন্ট গোইড িু লযোঙ্গুদেজ অযোকদসস্) স আরও ির্য ও
গুরুত্বপূ ণথ সিংস্থ্োন বো মরদসোসথ হপদি পোদরন।

2021-2022 মিক্ষো বিদরর কযোদলন্ডোর
K–12 NYCDOE-এর সকল পোবমলক স্কুলগুদলোর জনয এিো দে 2021–22 মিক্ষো বিদরর
কযোদলন্ডোর। যমে আপনোর সন্তোন হকোদনো প্রোইদভি, ধমথীে (পযোদরোমকেোল), অর্বো চোিথোর স্কুদল
পেোদিোনো করদি, িদব হসিোর কযোদলন্ডোদরর জনয অনু গ্র কদর আপনোর সন্তোদনর স্কুদল সোদর্
হযোগোদযোগ করুন। অনু গ্র কদর মনদচ উমেমখি স্মোরকগুদলো লক্ষয করুন:


2 নদভম্বর, মনবথোচন বো ইদলকিন মেবস, সকল মিক্ষোর্থীদের জনয পুদরোপুমর েূ র হর্দক মিক্ষো
গ্র দণর (মরদমোি লোমনথিং) একমি অযু গপৎ (অযোমসদরোনোস) মিক্ষো-মনদেথিনো মেবস।

স্বোস্থ্য ও সু রক্ষো 2021–2022
8/26/21 িোমরখ পযথন্ত সমিক সবথদিষ োলনোগোেকৃি িদর্যর জনয schools.nyc.gov/homecoming মভমজি করুন।
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“হনো হড (িুষোর মেবস)”-গুদলোদি অর্বো জরুমর কোরদণ হযমেনগুদলোদি স্কুল ভবন বন্ধ
র্োদক, হসই মেনগুদলোর জনয সকল মিক্ষোর্থী ও পমরবোরদের েূ র হর্দক মিক্ষোে (মরদমোি
লোমনথিং) অিংিগ্র দণর জনয পমরকল্পনো করদি দব।
পযোদরন্ট-মিচোর কনফোদরদির িোমরখসমূ আপোিি মস্থ্রীকৃি। অনু গ্র কদর
আপনোর মনজস্ব স্কুদলর সোদর্ মনমিি করুন, কোরণ িোদের িোমরখগুদলো
মনম্নমলমখিগুদলোর হর্দক মভন্ন দি পোদর।

িোমরখ

কমথমেবস

অনু িোন

13 হসদেম্বর

হসোমবোর

মিক্ষোর্থীদের জনয স্কুদলর প্রর্ম মেন

16 হসদেম্বর

বৃ স্পমিবোর

ইেম মকপুর , স্কুল িু মি

11 অদক্টোবর

হসোমবোর

ইিোমলেোন হ মরদিজ হড/আমেবোসী মেবস, স্কুল
বন্ধ

2 নদভম্বর

মঙ্গলবোর

মনবথোচনী মেবস বো ইদলকিন হড, পুদরোপুমর েূ র
হর্দক বো মরদমোিভোদব, অযু গপৎ (অযোমসদরোনোস)
মিক্ষোমনদেথিনো মেবস

3 নদভম্বর

বুধবোর

এমলদমন্টোমর স্কুল এবিং K–8 স্কুলগুদলোর জনয
সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট - মিচোর কনফোদরি।

4 নদভম্বর

বৃ স্পমিবোর

এমলদমন্টোমর স্কুল এবিং K–8 স্কুলগুদলোর জনয
সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট - মিচোর কনফোদরি; এই
স্কুলগুদলোর মিক্ষোর্থীদের মিন ঘন্টো আদগ িু মি
হেেো দব।

10 নদভম্বর

বুধবোর

োই স্কুল, K-12 এবিং 6–12 হগ্রদডর স্কুলগুদলোর
জনয সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট - মিচোর কনফোদরি।

11 নদভম্বর

বৃ স্পমিবোর

হভদিরোি হড, স্কুল িু মি

12 নদভম্বর

শুক্রবোর

োই স্কুল, K–12 এবিং 6–12 স্কুলগুদলোর জনয
সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট - মিচোর কনফোদরি; এই
স্কুলগুদলোর মিক্ষোর্থীদের মিন ঘন্টো আদগ িু মি
হেেো দব।

17 নদভম্বর

বুধবোর

মমডল্ স্কুল এবিং মডমরক্ট 75-এর স্কুল
হপ্রোগ্রোমগুদলোর জনয সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট মিচোর
কনফোদরি।

স্বোস্থ্য ও সু রক্ষো 2021–2022
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িোমরখ

কমথমেবস

অনু িোন

18 নদভম্বর

বৃ স্পমিবোর

মমডল্ স্কুল এবিং মডমরক্ট 75-এর স্কুল
হপ্রোগ্রোমগুদলোর জনয সোন্ধযকোলীন কনফোদরি; এই
স্কুলগুদলোর মিক্ষোর্থীদের মিন ঘন্টো আদগ িু মি
হেেো দব

25-26 নদভম্বর

বৃ স্পমিবোর–শুক্রবোর

র্যোিংক্সমগমভিংদের িু মি, স্কুল বন্ধ

24-31 মডদসম্বর

শুক্রবোর–শুক্রবোর

িীিকোলীন িু মি, স্কুল বন্ধ

17 জোনু েোমর

হসোমবোর

হরভোদরন্ড ড. মোমিথন লু র্োর মকিং জুমনের হড,
স্কুল িু মি

জোনু েোমর 25– 28

মঙ্গলবোর–শুক্রবোর

মরদজন্টস্ পরীক্ষো গ্র ণ

31 জোনু েোমর

হসোমবোর

9–12 এবিং 6–12 হগ্রদডর স্কুলগুদলোর জনয
হপিোেোরী উন্নেন মেবস (প্রদফিনোল
হডদভলপদমন্ট হড); এই স্কুলগুদলোর মিক্ষোর্থীরো
স্কুদল অিংিগ্র ণ করদবন নো

1 হফব্রুেোমর

মঙ্গলবোর

চোেবদষথর প্রর্ম মেন, স্কুল িু মি

2 হফব্রুেোমর

বুধবোর

হসদমস্টোর-মভমত্তক স্কুলগুদলোর জনয মরিং
(বসন্তকোলীন) িোমথ শুরু

21-25 হফব্রুেোমর

হসোমবোর–শুক্রবোর

মধয িীদির িু মি, স্কুল বন্ধ

2 মোচথ

বুধবোর

এমলদমন্টোমর স্কুল এবিং K–8 স্কুলগুদলোর জনয
সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট - মিচোর কনফোদরি।

3 মোচথ

বৃ স্পমিবোর

এমলদমন্টোমর স্কুল এবিং K–8 স্কুলগুদলোর জনয
সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট - মিচোর কনফোদরি; এই
স্কুলগুদলোর মিক্ষোর্থীদের মিন ঘন্টো আদগ িু মি
হেেো দব।

9 মোচথ

বুধবোর

মমডল্ স্কুল এবিং মডমরক্ট 75-এর স্কুল এবিং
হপ্রোগ্রোমগুদলোর জনয সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট মিচোর
কনফোদরি।

10 মোচথ

বৃ স্পমিবোর

মমডল্ স্কুল এবিং মডমরক্ট 75-এর স্কুল
হপ্রোগ্রোমগুদলোর জনয সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট মিচোর

স্বোস্থ্য ও সু রক্ষো 2021–2022
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িোমরখ

কমথমেবস

অনু িোন
কনফোদরি; এই স্কুলগুদলোর মিক্ষোর্থীদের মিন
ঘন্টো আদগ িু মি।

16 মোচথ

বুধবোর

োই স্কুল, K-12 এবিং 6–12 হগ্রদডর স্কুলগুদলোর
জনয সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট - মিচোর কনফোদরি।

18 মোচথ

শুক্রবোর

োই স্কুল, K–12 এবিং 6–12 স্কুলগুদলোর জনয
সোন্ধযকোলীন পযোদরন্ট - মিচোর কনফোদরি; এই
স্কুলগুদলোর মিক্ষোর্থীদের মিন ঘন্টো আদগ িু মি
হেেো দব।

29-31 মোচথ

মঙ্গলবোর–বৃ স্পমিবোর

3–8 ELA অযোদসস্দমন্ট পরীক্ষো গ্র ণ

15–22 এমপ্রল

শুক্রবোর–শুক্রবোর

বসন্তকোলীন (মরিং) িু মি (এদি অন্তভুথক্ত, গুড
ফ্রোইদড এবিং পোস্ওভোর), স্কুল বন্ধ

26–28 এমপ্রল

মঙ্গলবোর–বৃ স্পমিবোর

3–8 মযোর্ (গমণি) অযোদসস্দমন্ট পরীক্ষো গ্র ণ

2 হম

হসোমবোর

ঈে-উল মফির, স্কুল িু মি

30 হম

হসোমবোর

হমদমোমরেোল হড, স্কুল িু মি

7 জুন

মঙ্গলবোর

ক্লযোমরকযোল হড, K–5, K–6, 6–8, ও K–12 স্কুল
এবিং D75 হপ্রোগ্রোমগুদলোর জনয, এই স্কুদলর
মিক্ষোর্থীরো স্কুদল উপমস্থ্ি দব নো

9 জুন

বৃ স্পমিবোর

অযোমনভোরসোমর হড, কমথী উন্নেদনর জনয
চযোদিলদরর কনফোদরি হড, মিক্ষোর্থীরো স্কুদল
উপমস্থ্ি দব নো

15-24 জুন

বুধবোর–শুক্রবোর

মরদজন্টস্ পরীক্ষো গ্র ণ

20 জুন

হসোমবোর

জুনমিনথ্ (পোলন করো দব), স্কুল িু মি

27 জুন

হসোমবোর

মিক্ষোর্থীদের জনয স্কুদলর হিষ মেন

একোমধক ভোষোে 2021–22 মিক্ষো বিদরর মুমদ্রি সিংস্করণগুদলো হপদি
schools.nyc.gov/calendar হেখুন

স্বোস্থ্য ও সু রক্ষো 2021–2022
8/26/21 িোমরখ পযথন্ত সমিক সবথদিষ োলনোগোেকৃি িদর্যর জনয schools.nyc.gov/homecoming মভমজি করুন।
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