NYC পাবলিক স্কুিসমূ হে রূপান্তর এবং আস্থা গহে ত ািার দর্শন
চ্যাহেির তেলিে লস. বযাংকস্ (David C. Banks), 2 মাচ্শ, 2022
িূ লমকা
শুি সকাি! আপনারা আজ আমার সাহে এখাহন, টুইহে (প্রধান অলিস), সর্রীহর এবং আমাহদর
সরাসলর সম্প্রচ্াহর িাচ্ুশযয়ািিাহব ত াগ তদয়ার জনয ধনযবাদ।
মাত্র দুই মাস আহগ চ্যাহেির েবার পর, আলম িাবলি আপনাহদর সাহে লনউ ইয়কশ লসলট পাবলিক
স্কুিগুহিার জনয আমার দর্শন এবং কীিাহব আমরা একহত্র ঐ দর্শন বাস্তবায়ন করহবা, তসলবষহয়
আরও লবস্তালর
েয তদয়ার এখনই িাি সময়। এিাোও এই স্বল্প সমহয়র মহধয আমরা
ইহ ামহধয া অজশন কহরলি তসজনয আমার কৃ জ্ঞ া জ্ঞাপন করহ চ্াই।
প্রেম , ওলমক্রন িাইরাহসর প্রবি সংক্রমহের মুহখ আমাহদর লর্ক্ষােশীবৃ ন্দ, পলরবারবগশ, এবং
কমশীবৃ ন্দ এলগহয় আসায় তময়র অযাোমস্ এবং আলম ক টা গলবশ
া বহি তবাঝাহ পারহবা না।
লনউ ইয়কশ লসলট লেপাটশহমন্ট অি তেিথ্, দযা তটস্ট অযান্ড তেস কপশস্, লনউ ইয়কশ লসলট পুলির্
লেপাটশহমন্ট, গিনশর কযালে তোকাি (Kathy Hochul), UFT তপ্রলসহেন্ট মাইহকি মািলিউ
(Michael Mulgrew), CSA তপ্রলসহেন্ট মাকশ কযালনজ্জাহরা (Mark Cannizzaro), লেলিক্ট
কাউলেি 37 এলিলকউলটি লেহরক্টর তেনলর গযালরহেযা (Henry Garrido), তিাকাি 237
তপ্রলসহেন্ট তিগ ফ্লহয়ে (Greg Floyd), 891 তপ্রলসহেন্ট রবাটশ েিার (Robert Troller), এবং
আহরা অহনক অংর্ীদারহদর সাহে একহত্র কাজ কহর, আমাহদর 'লনরাপদ োকুন, সব চ্ািু রাখুন'
(হস্ট তসি, তস্ট ওহপন) পলরকল্পনালট জানু য়ালরর প্রেমিাহগর সংক্রমহের োর 16% তেহক কলমহয়
তিব্রুয়ালরর শুরুহ 1%-এর লনহচ্ নালমহয় আনহ সক্ষম েহয়হি।
আমাহদর প্রল ষ্ঠানসমূ ে তখািা রাখা এই লসলটর জনয অ যন্ত গুরুত্বপূ েশ লিি, কারে সবলকিু আবার
স্বািালবক েহয় আসার জনয স্কুহি পুনরায় লিহর আসা একলট বযাপক িূ লমকা পািন কহরহি।
আমাহদর পাবলিক স্কুিগুহিা লনউ ইয়কশ লসলটর প্রল লট রন্ধ্র ও অেশনীল র জনয অপলরো শ।
আমাহদর পলরবাহররা, াহদর তিহিহমহয়রা একলট লর্ক্ষায় লনকিাহব চ্যাহিঞ্জপূ েশ এবং প্রল লট লদন
উচ্চ প্র যার্া করা েহব, এমন একলট সোয়ক পলরহবহর্ রহয়হি া তজহন লনলিহন্ত াহদর লনজস্ব
কহমশ ত হ পাহর, তসজনয ারা আমাহদর স্কুিগুহিার উপর লনিশর কহর।
এবং 'লনরাপদ োকুন, সব চ্ািু রাখুন' (হস্ট তসি, তস্ট ওহপন) সিি েহয়হি! ত সরা (3)
জানু য়ালর, ত লদন আলম দালয়ত্ব িেে কহরলি, আমাহদর উপলস্থল লিি 65%। গ কাি া লিি
89%।
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লবশ্ববযাপী মোমারীর কারহে দীর্শ সময় াবৎ খন আমাহদর স্কুি িবনগুহিা বন্ধ লিি, আমাহদর
তিহিহমহয়হদর দুহিশাগ তপাোহ েহয়হি। স্কুি াবার তরাজকার লনয়ম বন্ধ েহয় াওয়া, তকানও
লর্ক্ষহকর কাি তেহক প্রর্ংসা পাওয়া, াহদর বন্ধুহদর সাহে িাঞ্চ করা — ওই সবলকিু ই, া
আমরা সেজা বহি ধহর লন াম — এলবষহয় তকানও সহন্দে তনই ত , এটা আমাহদর লর্ক্ষােশীহদর
মানলসক ও র্ারীলরক মঙ্গহির উপর তনল বাচ্ক প্রিাব তিহিহি। আমাহদর বহু লকহর্ার-লকহর্ারী,
লবহর্ষ আমাহদর LGBTQ+ লর্ক্ষােশীরা, েয় এমন তকানও পলরবাহর বসবাস কহর ত খাহন
াহদর প্রকৃ স্বকীয় া প্রকাহর্ াহদর স্বাধীন া তনই, েয় বা এমনলক প্রকৃ পহক্ষ লনরাপদ তবাধ
কহর না। লর্ক্ষােশীহদর মানলসক ও আহবগজলন মঙ্গহি সোয় া করার উদ্ভাবনী, বযাপক
তকৌর্িসমূ ে বাস্তবায়হন আমাহদর দি লেপাটশহমন্ট অি তেিথ্ অযান্ড তমন্টাি তেিথ্ এবং তসটার
ন ু ন কলমর্নার ে. আসউইন িাসান (Ashwin Vasan)-এর সাহে লনলবেিাহব কাজ করহব।
এবং আমরা আমাহদর লর্ক্ষােশী ও কমশীহদর লনরামহয় সোয় া করার পার্াপালর্, আমাহদর ন ু ন
স্বািালবক ায় লিহর আসায় অিসর া বজায় রাখলি। এখন, আমাহদর লর্ক্ষােশীবৃ ন্দ ও কমশীগে
লিহর এহসহি, আরও লর্ক্ষােশী PSAL সম্পন্ন করহ সক্ষম েহে, আমাহদর ক্লাসরুম ও
েিওহয়গুহিাহ উহদযাম লিহর এহসহি, এবং লবরল র সময় (লরহসস-এ) মাস্ক খুহি তিিা েহে -এবং আর্া করলি আসন্ন সপ্তাহে ক্লাসরুহমর অিযন্তহরও া করা েহব। এটা ারা সম্ভব কহরহি,
আসু ন আমরা াহদর প্রল কর ালি তদই!
একলট লবষহয় লনলি োকুন: আমাহদর স্কুিগুহিা শুধুমাত্র তকালিহের চ্যাহিঞ্জই তমাকালবিা করহি
না। আমাহদর স্কুিগুহিা লবগ পাাঁচ্ বিহর 120,000-এর তবলর্ লর্ক্ষােশী োলরহয়হি — এ ধারালট
লবশ্ববযাপী মোমারীর আহগই শুরু েহয়হি এবং া এখন ত্বরালয় েহয়হি। আমাহদর পলরবাহররা
াহদর প্রস্থাহনর মধয লদহয় াহদর ম প্রকার্ কহরহি, এবং আমাহদর এখনই তজার পদহক্ষপ
িেে করা প্রহয়াজন। আস্থা পুনরায় গহে ত ািার একলট অংর্ েহে আমরা ত চ্যাহিহঞ্জর
তমাকালবিা করলি তসলবষহয় স যবাদী া বজায় রাখা: অনয অহনক লকিু র পার্াপালর্
 আমাহদর প শাপ্ত পলরমাে িযাজুহয়ট লর্ক্ষােশী কহিজ লকংবা তপর্া জীবহনর জনয প্রস্তু নয়;
 আমাহদর বহুসংখযক স্কুহি লনরাপত্তামূ িক সমসযা অবযাে রহয়হি;
 আমাহদর বহুসংখযক স্কুি ত্বরালয় লর্ক্ষার জনয হেষ্ট লর্ক্ষায় লনক কহ ার া এবং
সু হ াগসমূ ে প্রদান কহর না;
 এবং আমাহদর ত পলরমাে লর্ক্ষােশী ৃ ীয় তিহের আহগ পেহ তর্হখ না, া তমহন তনয়া
ায়না;
আমাহদর কহ ার সহ যর মুহখামুলখ েহ েহব, া েহে এই লসহস্টমলট প্রল বির 38 লবলিয়ন
েিার বযয় করহি লকন্তু গলে (মযাে) এবং ইংহরলজ িাষা শর্লিহ (ইংলির্ িযাঙ্গুহয়জ আটশস্-এ)
অকৃ কা শ গে পে ায় দুই- ৃ ল য়াংর্ কৃষ্ণাঙ্গ ও িযালটহনি লর্ক্ষােশীহদর লপহি তরহখ াহে।
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আমাহদর স্কুিগুহিার, আমাহদর সকি লর্ক্ষােশী ও াহদর পলরবারহদর জনয আহমলরকান লিম-এর
চ্ালিকা র্লি লেহসহব কাজ করার আলদ প্রল শ্রুল রক্ষা করহ েহি আমাহদর বযাপকিাহব
লিন্নরূহপ কাজ করা প্রহয়াজন া িিশ্রুল হ এক একলট বে পদহক্ষহপর মাধযহম আস্থা গহে
ু িহব।
আমাহদর স্কুিগুহিার আমাহদর লর্ক্ষােশীহদর বাস্তব লবশ্ব ও াহদর কাহি া গুরুত্বপূ েশ তসগুহিার
সাহে সংহ াগ র্টাহনা প্রহয়াজন। আমাহদর অেশবে লর্ক্ষায় লনক অলিজ্ঞ াসমূ ে প্রদান করা
প্রহয়াজন া লনরাপদ, আনন্দময় এবং সম্পৃ ি া মূ িক। আমাহদর লর্ক্ষােশীরা খন স্কুি তেহক
পার্ কহর তবর েহব, খন আমাহদর অেশনীল হ সিি েবার জনয আমাহদর স্কুিগুহিার াহদর
প্রস্তু করা প্রহয়াজন। এবং আলম বিলি সকি লর্ক্ষােশীহদর জনয - াহদর পলরবার বালেহ ত
িাষাহ ই কো বিুক না তকন এবং ত হকাহনা লবহর্ষ চ্ালেদা লকংবা কষ্টসাধয পলরলস্থল ই াহদর
োকুক না তকন।
সব লপ ামা াই

াহদর তিহিহমহয়হদর জনয সবহচ্হয় িািটাই আর্া কহর।

লকন্তু আমাহদর বহুসংখযক লর্ক্ষােশীহদর জনযই এটা েহে না, লবহর্ষ অহশ্ব াঙ্গ লর্ক্ষােশীহদর জনয,
ারা অেশননল ক উন্নল র পে লেহসহব স্কুিগুহিার উপর লনিশর কহর। অ এব আজ, তময়র
অযাোমস্ এবং আলম আমাহদর লসহস্টমলট রূপান্তর করহ পুহরাপুলর প্রল শ্রুল বদ্ধ, ত ন আমাহদর
প্রল লট লর্ক্ষােশী একলট িিপ্রসূ কযালরয়ার, দীর্শ-হময়াদী অেশননল ক লনরাপত্তা, এবং পলরব শহনর
জনয ইল বাচ্ক র্লির োল য়ার সে িযাজুহয়ট েয়।
আমরা কীিাহব ঐ দর্শন বাস্তবায়ন করহবা
ল ন দর্হকর তবলর্ সময় পলরবারবগশ, সেকমশী লর্ক্ষকবৃ ন্দ, এবং লর্ক্ষােশীহদর সাহে কহোপকেহনর
লিলত্তহ আলম চ্ারলট দৃ লষ্টিলঙ্গ গহে ু হিলি, ত গুহিাহক আলম আমাহদর পলরবারহদর সাহে আস্থা
বৃ লদ্ধ করার ও গহে ত ািার স্তম্ভ বহি োলক:

আসু ন 1 নম্বর স্তম্ভ - লর্ক্ষােশী অলিজ্ঞ া ন ু ন রূহপ িাবনা - আহিাচ্নার মধয লদহয় শুরু কলর।
আলম সম্প্রল রাইকারস্ আইিযান্ড পলরদর্শন কহরলি এবং তসখাহন অবলস্থ
রুে- রুেীহদর সাহে
আিাপ কহরলি, ারা OSHA প্রলর্ক্ষে িেে করহি এবং কা লমলির (কাহপশলি) দক্ষ া অজশন
করহি, এবং াহদর কাহজ ারা লনলবষ্ট, প্রল শ্রুল বদ্ধ, এবং সু স্পষ্ট ই উৎসালে । খন আলম
াহদর স্কুি সংক্রান্ত পূ বশ অলিজ্ঞ া সম্পহকশ লজজ্ঞাসা কহরলি, ারা সকহিই তনল বাচ্ক বিবয
তরহখহি। লকন্তু ারা এখন সম্পৃ ি েহয়হি, লকন্ত ারা কারাবাস করহি বহি নয়, বরং ারা া
করহি া াহদর কাহি অেশবে এবং প্রাসলঙ্গক। ারা াহদর জনয একলট সু -িলবষযৎ তদখহ
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তপহয়হি। একজন রুে ার ো উল হয় লজজ্ঞাসা কহরহি, " খন আলম স্কুহি লিিাম
আলম প্রল লদন এটা করহ পার াম, ােহি আলম প্রল লদন স্কুহি ত াম।"

খন লদ

খন আলম স্কুি অলিজ্ঞ া ন ু ন রূহপ িাবনার কো বলি ত ন তসটা আমাহদর লর্ক্ষােশীহদর জনয
প্রাসলঙ্গক েয় ও াহদর উদ্দীলপ েয়, আলম তসটাই তবাঝাহ চ্াই। আমরা তকন এই ধরহের
অলিজ্ঞ া প্রদান কলর না, ত খাহন লর্ক্ষােশীরা সকাহি র্ুম তেহক উহ স্কুহি আসার জনয অধীর
অহপক্ষা করহব?
আমাহদর লর্ক্ষা সম্পহকশ ন ু ন রূহপ িাবনার তকহে রহয়হি লর্ক্ষােশী ও পলরবারহদর অঙ্গীকার,
ত টার আমরা নাম লদহয়লি কযালরয়ার পযােওহয়জ ইলনলর্হয়লটি (হপর্া জীবহনর পে সৃ লষ্টর
উহদযাগ)। এই উহদযাগ আমাহদর লর্ক্ষােশীহদর আিে ও উহদ্দর্য উপিলি সলক্রয় করহ সোয় া
করার িহক্ষয তপর্াজীবহনর সাহে সং ু ি লর্ক্ষা ও পে সৃ লষ্ট করহি।
লর্ক্ষকবৃ ন্দ, ইউলনয়ন, তস্টট সরকাহরর তন ৃ বৃ ন্দ, কলমউলনলট ও বযবসালয়ক তন ৃ বৃ হন্দর সাহে
অংর্ীদালরহত্ব, আমরা লনলি করহ চ্াই ত সকি লর্ক্ষােশী মধযলবত্ত তেেীহ উত্তীেশ েবার জনয
একলট দৃ ঢ় পলরকল্পনা এবং তসই পহে অি াত্রার মধয লদহয় িযাজুহয়ট েহব।
এই তেমন্ত (িি) তেহক শুরু কহর, আমরা তসই িক্ষয অজশহন লিলত্ত স্থাপন শুরু করহবা। এহ
রহয়হি পরীক্ষামূ িক মহেিসমূ ে া তপর্াজীবহনর ন ু ন পে প্রল ষ্ঠা কহর – আরও রহয়হি,
লসহস্টম-বযাপী অবকা াহমা গহে ত ািা সে আলিশ কহিজ তক্রলেট — এর পার্াপালর্ রহয়হি ন ু ন
STEAM তসন্টারসমূ ে এবং তপর্া-জীবহনর প্রল মহনালনহবর্কৃ ক্লাসরুমসমূ ে সম্প্রসারে — এবং
লর্ক্ষােশীহদর আিে ও পলরকল্পনা গহে ু িহ সোয় া করার িহক্ষয আমাহদর লর্ক্ষক ও স্কুি
তন ৃ বৃ ন্দহদর প্রলর্ক্ষে দান। আমরা লকহর্ার-লকহর্ারীহদর িাি চ্াকলর ও তপর্ায় কল্পনা করহ
সোয় া করহবা, ত গুহিা সম্পহকশ ারা কখহনা েয়হ া শুহনলন; কারে "আপলন া তদখহ পান
না, া েহ পাহরন না।"
উপরন্তু, লনউ ইয়কশ লসলট েহে লবহশ্বর অেশননল ক রাজধানী। লর্ক্ষক লেহসহব, বযলিগ অেশননল ক
লর্ক্ষার প্রল অিালধকার তদয়া প্রহয়াজন, ত ন আমাহদর লর্ক্ষােশীরা অেশননল ক জ্ঞানসম্পন্ন লেহসহব
িযাজুহয়ট েয় এবং বলিষ্ঠ অেশননল ক লসদ্ধান্ত িেহে ক্ষম ালয় েয়।
এিাোও লর্ক্ষা সম্পহকশ ন ু ন রূহপ িাবনা, লর্ক্ষােশীহদর কলমউলনলট ও লসলটর পলরব শহন
ইল বাচ্ক র্লি েবার োল য়ার সমৃদ্ধ িযাজুহয়ট েওয়া সংক্রান্ত আমাহদর িক্ষয অজশহনর সাহেও
সংহ াগ র্টায়। আমাহদর লকিু স্কুি ইহ ামহধযই অ যন্ত সলক্রয় স্টুহেন্ট গিনশহমন্ট িািহন এবং
লর্ক্ষােশীহদর স্কুি ও পালরপালশ্বশক কলমউলনলটগুহিার উপকালর ার িহক্ষয নাগলরকিাহব সম্পৃ ি করার
অনযানয প্রয়াহর্ চ্মৎকার কাজ করহি। উদােরেস্বরূপ, ব্রুকলিন অকুযহপর্নাি তেলনং তসন্টার, া
একলট লেলিক্ট 75 স্কুি, বযাপক পলরসহর লর্ক্ষে চ্ালেদা ু ি লর্ক্ষােশীহদর উৎকৃষ্ট নাগলরক লর্ক্ষায়
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সম্পৃ ি করহ অবযাে িাহব উদ্ভাবন করহি। লর্ক্ষক ো লটচ্ার মযাট তগালরন (Matt Gorin)
কযাহিহটলরয়ায় বৃ েৎ বৃ ত্তাকার মযালপং-এর মাধযহম লর্ক্ষােশীহদর সম্পৃ ি করহ অংর্িেেমূ িক
বাহজলটং লরহসাসশ বা সংস্থান অলিহ ালজ কহরহিন, া বাকলসদ্ধ ও বাকরুদ্ধ লর্ক্ষােশীহদর
আহিাচ্না, লব কশ, ও এহক-অহনযর প্রল সমেশন প্রদর্শহন এবং াহদর ধারোসমূ ে সলচ্ত্র উপস্থাপন
করার সু হ াগ প্রদান কহর।
এই তপৌরলবজ্ঞানমূ িক কাজ অ যন্ত গুরুত্বপূ েশ কারে আমাহদর গে হের জনয সম্পৃ ি-নাগলরক
িািন করা অপলরো শ। আপনাহদর অহনহকর েয়হ া মহন আহি ত , টুনাইট তর্া উইে তজয তিহনা
অনু ষ্ঠানলটহ ল লন প্রায়র্ই িস এহঞ্জহিহসর েলিউে বুহিিােশ-এ তোঁহট তোঁহট মানু ষহক সাম্প্রল ক
র্টনাবিী লকংবা সরকার কীিাহব কাজ কহর তসলবষহয় অ যন্ত তমৌলিক প্রশ্নাবিী লজজ্ঞাসা
করহ ন। োই স্কুি লেহলামাধারী মানু ষরা াহক অ যন্ত োসযকর উত্তর লদহ ন, লকন্তু একই সাহে
এটা তকানও অংহর্ই োসযকর বযাপার লিি না। বহু আহমলরকান তিাট দান কহরন না লকংবা
সরকার সম্পহকশ লকিু ই জাহনন না, এটা আমাহদর গে হের জনয এটা িাি নয়। পাবলিক
স্কুিগুহিার নাগলরকিাহব সম্পৃ ি লকহর্ার-লকহর্ারী গহে ত ািার কো, ত ন ারা কা ক
শ রিাহব
আমাহদর গে হে অংর্িেে করহ পাহর।
আজ তো াবৃ হন্দর মাহঝ বহু লনবশালচ্ প্রল লনলধ রহয়হিন, এবং আমরা চ্াই প্রল লট লর্ক্ষােশী বুঝুক
আপনারা কী কহরন। আলম চ্াই লকহর্ার-লকহর্ারীরা নাগলরক অংর্িেহে উদ্দীলপ েহয়,
তিাটদাহনর জনয পূ বশ-হরলজস্টারকৃ লেহসহব, এবং াহদর প্রেম লনবশাচ্হনর জনয প্রস্তু েহয় স্কুি
তেহক িযাজুহয়ট েহব। তিহিহমহয়রা তন ৃ বৃ ন্দ েহ পাহর, শুধু এটা বিাই হেষ্ট নয়। আমাহদর
াহদর অনু র্ীিহনর সু হ াগ লদহ েহব ত ন ারা বুঝহ পাহর তকন তিাটদান গুরুত্বপূ েশ এবং া
াহদর জীবহন প্রিাব লবস্তার কহর।
এই কাজ অিসর করার জনয রহয়হিন আমাহদর ন ু ন লচ্ি অি স্টুহেন্ট পযােওহয়জ, তজইে লিি
(Jade Grieve), তসজনয আলম আনলন্দ । আমরা এই ধ্রুব ারাহক বাস্তহব রূপ লদব, তসলবষহয়
আমাহদর দহির কাি তেহক আসন্ন মাসগুহিাহ আপলন আহরা েয আর্া করহ পাহরন।
আমাহদর তিহিহমহয়রা খন োই স্কুহি তপৌঁিাহব খন াহদর গিীরিাহব সম্পৃ ি পহে ধালব
করার জনয, াহদর জীবহনর আশু িহেই খুব িাি পা ক লেহসহব গহে ত ািার জনয সোয় া
করার তচ্হয় গুরুত্বপূ েশ আর লকিু তনই। আপনারা ারা টুযইে-এ কাজ কহরন, ারা প্রল সকাহি
উপলস্থ েবার পর, তরাদ-বৃ লষ্ট াই তোক না তকন, এই সাইনলট োহ লনহয় দাাঁলেহয় োকা
মানু ষলটহক তচ্হনন, তসলবষহয় তকানও সহন্দে তনই। এবং ল লন একদম সল ক! িদ্রহিাহকর নাম
লবি (Bill), এবং ল লন ওোহয়া তস্টট-এ 20 বিহরর তবর্ী লর্ক্ষক া কহরহিন।
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আমরা অনয া লকিু কলর া তেহক সাক্ষর ার (লিটাহরলস) গুরুত্ব আমাহদর প্রল লদন স্মরে
কলরহয় তদয়ার জনয, লবি (Bill), আপনাহক ধনযবাদ। আমরা খন সম া ও লর্ক্ষার শবষময লনহয়
কো বলি, লরলেং (পা ) রহয়হি এহকবাহরই সম্মু খ-সালরহ এবং প্রল বলন্ধ া ু ি লর্ক্ষােশী ও বহুিাষী (মালি-লিঙ্গুয়াি) লর্ক্ষােশীহদর লনহয় আমরা ত চ্যাহিহঞ্জর সম্মু খীন েই, ার সাহে সং ু ি।
এটা েহে আমাহদর সম্মু খীন সম া সংক্রান্ত সহবশাচ্চ সমসযা, এবং আমরা এটা এমনিাহব
তমাকালবিা করহবা ত এর িহি আলম আর্া করলি লবি (Bill) ার সাইন োহ দাাঁলেহয় োকা
তেহক অবসর িেে করহ সক্ষম েহবন।
আমাহদর লরলেং (পহে তবাঝা) তর্খাহনার পদ্ধল তেহক আমাহদর চ্ালেদানু ায়ী িিািি অলজশ
েয়লন। সু রাং, আমাহদর প্রল লট লর্ক্ষােশী প্রেম তেহকই ত ন বলিষ্ঠ, ধ্বলনলবজ্ঞান-লিলত্তক
সাক্ষর ার লর্ক্ষা-লনহদশর্না পায়, া আমরা লনলি করহবা। এিাোও,
অল্প বয়হস সম্ভব
সু লনলদশষ্ট কা শকর পদহক্ষপ শ লরর িহক্ষয, আমরা একলট সবশজনীন াচ্াইকরে টুি (ইউলনিাসশাি
লিলনং টুি) শ লর করহবা, া লেসহিলিয়ার ঝুাঁলক র্নাি করহব। এহ অন্তিুশি েহব তসসব
পদ্ধল ত গুহিা উইনওয়ােশ স্কুি নামক লনউ ইয়কশ লসলটর একলট ইলন্ডহপহন্ডন্ট স্কুহি কা ক
শ র
প্রমালে েহয়হি, ত খাহন লেসহিলিয়া এবং সংলিষ্ট চ্যাহিঞ্জসমূ ে তমাকালবিায় বহু-ইলেয় লিলত্তক
পদ্ধল সমূ ে বযবোর করা েয়। আমাহদর পলরকল্পনায় লর্ক্ষকহদর সোয় া এবং সক্ষম া বৃ লদ্ধও
অন্তিুি
শ েহব, ত ন ারা লেসহিলিয়া ু ি লর্ক্ষােশীহদর সোয় া করার জনয কা শকর তকৌর্িসমূ ে
বাস্তবায়ন করহ পাহরন।
এিাোও সাক্ষর া (লিটাহরলস) লবষহয় আমরা একলট উপহদষ্টা পলরষদ (অযােিাইজলর কাউলেি)
শ লর করহবা, ত খাহন আমাহদর সবহচ্হয় সিি লকিু লর্ক্ষক অংর্িেে করহবন এবং আমাহদর
সকি লর্ক্ষােশী ত ন সিি পা ক েহয় উ হ পাহর তসই িহক্ষয আমরা সম্ভাবয সবলকিু করলি া
লনলি করহবন। সাক্ষর া এবং আমাহদর অনয সকি লবষয়বস্তুহ আমাহদর একলট
সাংস্কৃল কিাহব সংহবদনর্ীি, লনরবলেন্ন পা যক্রম োকহব া আমাহদর সকি লর্ক্ষােশীহদর জনয
প্রাসলঙ্গক েহব এবং সালেহ য ারা াহদর প্রল িিন তদখহ পাহব। তেডলরক েগিাস
(Frederick Douglass) ত িাহব বহিলিহিন, "একবার খন আপলন পেহ লর্খহবন, আপলন
লচ্রকাহির জনয মুি েহয় াহবন।"
এিাোও আমরা শুধুমাত্র 3-K এবং লপ্র-K নয়, বরং জন্মিে তেহক শুরু কহর শর্র্বকািীন লর্ক্ষা
তজারদার করহবা। লদ আমরা চ্াই আমাহদর লর্ক্ষােশীরা সক্ষম পা ক েয় উ ু ক, হব আমাহদর
অবর্যই ক্ষুহদ তিহিহমহয়হদর শুরু তেহকই অ যন্ত গুরুত্বপূ েশ সাক্ষর া ও িাষাগ সোয় া প্রদান
করহ েহব। লর্ক্ষা 4 বির বয়হস শুরু েয়না। বস্তু , প্রেম ল ন বির শুধুমাত্র লর্শুহদর তবহে
উ া ও লবকাহর্র জনযই সবহচ্হয় গুরুত্বপূ েশ নয়, বরং একলট লর্শুর প্রেম ল ন বির ার িলবষযৎ
লর্ক্ষা ও জীবন-ির সু স্বাস্থয ও মঙ্গহির উপর গিীরিাহব প্রিাব লবস্তার কহর। এটা কমশর
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লপ ামা াহদর জনয লবহর্ষিাহব গুরুত্বপূ েশ ারা াহদর সন্তাহনর উচ্চ-মানসম্পন্ন প্র ত্ন ও লর্ক্ষার
জনয আমাহদর উপর লনিশর কহর। আমরা ত সব পদহক্ষপ িেে করহবা তসগুহিা সম্পহকশ আহরা
েয িলবষযহ তদয়া েহব। এর পার্াপালর্ আমাহদর CBO প্রদানকারীরা NYC-র আলিশ চ্াইল্ডহুে
কলমউলনলটর একলট অমূ িয লিলত্তপ্রস্তর া আমরা স্বীকার কলর এবং আমরা লনলি করহবা ত ন
ারা—এবং সকি পাবলিক স্কুি আলিশ চ্াইল্ডহুে ক্লাসরুমসমূ ে—আমাহদর ক্ষুহদ লর্ক্ষােশী ও াহদর
পলরবারহদর পলরহষবা তদয়ার জনয পুহরাপুলর সমলেশ এবং উন্নী । এই কাজলট আলিশ চ্াইল্ডহুে
এেুহকর্হনর তেপুলট চ্যাহেির ে. কারা আেহমদ (Kara Ahmed)-এর অধীহন সম্পন্ন েহব।
ন ু ন রূহপ িাবনার লবষয়সমূ হের আহরকলট গুরুত্বপূ েশ অংর্ েহে িাচ্ুয়
শ াি িালনশং। 2020-এর
মাহচ্শ, আমাহদর সকি লর্ক্ষকবৃ ন্দ রা ারাল লেলজটাি লর্ক্ষহক পলরে েহয়হিন, ারা প্রস্তু
োকুক লক না োকুন। লবগ দুই বিহর ত কল ন লর্ক্ষা অলজশ েহয়হি, এই লবশ্ববযাপী মোমারী
তেহক উলি েবার পহে া লপিু তরহখ াওয়া াহব না। িাচ্ুশয়াি লর্ক্ষে স্থায়ীিাহব রহয় াহব
এবং লবহশ্বর প্রল আমাহদর ক্লাসরুমগুহিার দরজা খুহি তদয়ার সম্ভাবনা রহয়হি।
অ এব, লর্ক্ষে অলিজ্ঞ ায় সবহচ্হয় কা ক
শ রীিাহব প্র ু লি অঙ্গীিূ করার উপায় অহেষে করহ
আসন্ন সপ্তােগুহিাহ আমরা লর্ক্ষকবৃ ন্দ, অযােলমলনহিটর, পলরবারবগশ, এবং লর্ক্ষােশীহদর লনহয়
একলট লেলজটাি িালনশং অযােিাইজলর কলমলট গ ন করহবা। এহ অন্তিুশি েহব পরীক্ষামূ িক
িাচ্ুশয়াি তকাসশ মহেিসমূ ে ত খাহন সহবশাচ্চ মানসম্পন্ন লেলজটাি লর্ক্ষাদাহন প্রলর্লক্ষ ও
প্রস্তুল প্রাপ্ত লর্ক্ষকগহের কাি তেহক লর্ক্ষােশীরা লর্খহব।
লর্ক্ষকগে াহদর শদলনক চ্চ্শায় তেহন্ডে বা লমে লর্ক্ষা অঙ্গীিু করহ প্রহয়াজনীয় প্রলর্ক্ষে ও
সোয়-সংস্থান কীিাহব আমাহদর লর্ক্ষকহদর প্রদান করা ায়, অযােিাইজলর কলমলট তসটাও
অহেষে করহবন। এই গুরুত্বপূ েশ লবষয়গুহিাহ আমরা ইহ ামহধয UFT-এর সাহে ত কাজ কহর
ালে, তসটার উপর লিলত্ত কহর অিসর েবার প্র যার্া করলি।
এখন তেহক, আমাহদর খনই প্রহয়াজন েহব আমাহদর উচ্চ মান-সম্পন্ন, সরাসলর সম্প্রচ্ারকৃ দূ র
তেহক বা লরহমাট লর্ক্ষা প্রদান করহ পাবার উলচ্ । এর তচ্হয়ও তবর্ী, লসলটবযাপী িাি
লবকল্পসমূ ে প্রদাহন লবগ দুই বির আমরা া লর্হখলি া আমাহদর বযবোর করা উলচ্ ; আমাহদর
লকিু লর্ক্ষােশী িাচ্ুশয়াি লর্ক্ষা পিন্দ কহর; কাহরা কাহরা লদহনর তবিা কাজ করহ েয়; লকিু আহি
ারা অসম্পৃ ি েহয় তগহি এবং স্কুহি লিহর আসহব লদ ারা লকিু ক্লাস সর্রীহর ও লকিু
অনিাইহন করহ পাহর। ত সব লর্ক্ষােশীর ঐ লবকল্পসমূ ে প্রহয়াজন অেবা ারা চ্ায়, াহদর জনয
আমরা তসগুহিা গ ন করহবা।
এবং প্রাসলঙ্গকিাহব – তকাহসশর লবষয়বস্তুহ আমাহদর লর্ক্ষােশীরা কীিাহব দক্ষ া প্রদর্শন করহ
পাহর া আমাহদর ন ু ন রূহপ িাবা প্রহয়াজন। আমাহদর স্টযান্ডােশাইজড তটস্ট িালেহয় িাবহ
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েহব ত ন লর্ক্ষােশীহদর চ্ালেদা অনু ায়ী লবষয়বস্তুহ অিসর েবার জনয াহদর নমনীয় া োহক
এবং স্কুিসমূ হের লর্ক্ষক া ও লর্ক্ষা িেহের জনয উদ্ভাবনী, প্রচ্লিহ র বালেহরর ধারোসমূ ে
বাস্তবায়হনর সু হ াগ োহক।

ত া, এটা লিি তর্খা সংক্রান্ত ন ু ন রূহপ িাবনার প্রেম লপিার (স্তম্ভ)। লপিার 2 েহে ত সব
লবষয় িািিাহব কাজ করহি তসগুহিা কাটিাাঁট করা, বোি রাখা, এবং পুনঃস্থালপ করা।
এহ রহয়হি আমাহদর লসহস্টমবযাপী চ্মৎকার চ্চ্শাসমূ ে র্নাি করা এবং তর্য়ার করা, ত ন
তসগুহিা অনযানয স্কুিসমূ ে অনু করহের মহেি লেহসহব পলরে েয়। আমরা বহু চ্মৎকার উদােরে
ু হি ধরহ পালর:
সাউে ব্রংহি অবলস্থ ইউলনিালসশলট োইটস্ োই স্কুি এমন একলট STEM তপ্রািাম অিার কহর
ত টার লিলত্ত অলিজ্ঞ ামূ িক, প্রহজক্ট-লিলত্তক লর্ক্ষে। ঐ স্কুহি িযাজুহয়র্হনর জনয লর্ক্ষােশীরা
সদযসৃ ষ্ট লবজ্ঞান লকংবা ইলঞ্জলনয়ালরং পরীক্ষা-লনরীক্ষা উপস্থাপন কহর এবং তসখাহন একলট পুরস্কার
প্রাপ্ত তরাবলটি লটম রহয়হি। স্কুিলট কহিজ প শাহয়র তকাসশ সে লবলবধ অযােিােড মযাে এবং
সাহয়ে তকাসশ, এবং সংলিষ্ট ইন্টানশর্ীপ অিার কহর।
ব্রংি ইন্টারনযার্নাি োই স্কুি ব্রংহি সদয আগ অলিবাসীরা, ারা ইংহরলজ লর্ক্ষায় ন ু ন াহদর
পলরহষবা প্রদান কহর। াহদর তপ্রািাম এমনিাহব লেজাইনকৃ ত ন লর্ক্ষােশীরা কেোকর্ন
ইলঞ্জলনয়ালরং, লেস্টলরক লপ্রজারহির্ন, এবং ওহয়ব লেজাহনর ম তক্ষত্রগুহিাহ CTE সালটশলিহকর্ন
সে িযাজুহয়র্ন করহ পাহর। এিাোও এটা একলট বলিষ্ঠ আরবান িালমশং তপ্রািাম গহে ু হিহি।
অ এব, লটলচ্ং অযান্ড িালনশং অপচ্ুলশ নলটর তেপুলট চ্যাহেির কযাহরালিন লকন্টানা (Carolyne
Quintana)-এর তন ৃ ত্বাধীহন, আমরা চ্মৎকার তর্াহকস স্কুি এবং িালনশং পাটশনারস্ ধারনাসমূ হের
উপর গহে ু িলি, ত টা সাহবক চ্যাহেির কারহমন িালরলনয়া (Carmen Farina) চ্ািু
কহরলিহিন। আমরা অ যাধুলনক নহিজ-হর্য়ালরং (জ্ঞান আদান-প্রদান) লসহস্টম গহে ু িহবা ত ন
সকি তন ৃ বৃ ন্দ ও লর্ক্ষকগে াহদর তিান বযবোর কহর ত হকাহনা তক্ষহত্র লর্ক্ষােশীর চ্ালেদা
পূ রহের উত্তম পন্থা খুাঁহজ লনহ পাহরন। ারা উপকরে, লিলেও, এবং লবলবধ লবষহয় 'কীিাহব
করহ েহব' গাইে খুাঁহজ পাহব, ত ন ারা এই চ্চ্শাসমূ ে প্রহয়াগ করহ পাহর এবং সমি স্কুিসমূ ে
উপকৃ েয়।
এই প্রয়াহর্র উহদ্দর্য েহে—চ্াটশার স্কুি সে—উৎকষশ স্কুিসমূ হের সৃ জনর্ীি লপ্রলেপযািহদর াহদর
লনজস্ব িবন িালেহয় াহদর চ্চ্শাসমূ ে সম্প্রসালর করার সক্ষম া প্রদান করা। একই সাহে, এটা
প্রল শ্রুল মূ িক পদ্ধল সমূ ে প্রদাহনর মাধযহম লপলিহয় পো স্কুিসমূ হের লপ্রলেপযািহদর সোয় া
করহব।
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আমরা এমন একলট সংস্কৃল গহে ু িহ চ্াই া উত্তম পন্থাসমূ ে তর্য়াহর স্কুিসমূ েহক প্রহোদনা
প্রদান কহর। আমরা এসব লর্ক্ষক ও তন ৃ বৃ ন্দহক সাধুবাদ জানাহ ও ু হি ধহর চ্াই ত ন াাঁরা
কী করহি া NYC-র প্রল লট স্কুি তদখহ পায়। প্রায়র্ই, আমরা লপলিহয় পো স্কুিসমূ েহক িাি
েবার জনয সমাহিাচ্না ও িৎশসনা কলর, লকন্তু কীিাহব আহরা িাি েহ েহব া তদলখহয় তদয়ার
জনয হেষ্ট কাজ কলর না। বহুলদন াবৎ আমরা জয়ী ও পরাজয়ী তবহি তনয়ার একলট লসহস্টহম
আাঁটহক আলি। খন স্কুিগুহিা পরালজ েয়, খন লর্ক্ষােশীরা পরালজ েয়, পলরবাহররা পরালজ
েয়, কলমউলনলট পরালজ েয়, এবং আমাহদর লসলট পরালজ েয়। আলম চ্াই সবাই জয়ী তোক!
তসজহনযই বস্তু প্রল লট স্কুহি ত্বরালয় লর্ক্ষার সু হ াগ োকাও উলচ্ৎ। উচ্চ মান-সম্পন্ন লগিহটে
তপ্রািামসমূ ে লর্ক্ষােশীহদর াহদর লর্ক্ষা ত্বরালয় করার ও সিি া অজশহনর সু হ াগ প্রদান কহর—
া প্রল লট লপ ামা া াহদর তিহিহমহয়হদর জনয তচ্হয় োহক। অ এব, আমরা লসলটর সবশত্র এই
তপ্রািামসমূ ে িলেহয় তদব।

লপিার 3 - এলট লর্ক্ষােশীর সু স্থ া এবং ার সািহিযর সাহে সং ুি োকহব। এর অন্তিুি
শ
প্রহ যক লর্ক্ষােশীর চ্ালেদার লবলিন্ন তক্ষহত্র সোয় ার জনয লনরাপদ স্কুিসমূ ে, সবুজ স্থানগুলিহ
প্রহবহর্র সু হ াগ, উচ্চ মাহনর পুলষ্ট, এবং সামলিক-লর্ক্ষােশী সোয় া।
ত সকি লর্ক্ষােশী সু স্থ, লনরাপদ, প শাপ্ত পুলষ্ট িাি করার পার্াপালর্ তবৌলদ্ধকিাহব উদ্দীপ্ত তবাধ
কহর, ারা মহনালনহবহর্ সক্ষম েয় এবং লনহজহদর লর্ক্ষায় লনক কাহজ সম্পৃ ি োহক। আমাহদর
লর্ক্ষােশীহদর জনয এই সু স্থ া তবাধ শ লরর চ্ালেদা লবদযমান এবং এর জনয মূ ি লবষয়গুলি
লর্ক্ষাদাহনর পার্াপালর্ আমাহদর প্রচ্ুর ত্ন এবং উহদযাগ িেেও আবলর্যক। আমরা সু স্থ াহক
অিালধকার লদহ কী করলি ার লকিু উদােরে লনহচ্ তদয়া েহিা:
 আমরা স্কুি তসিলট এহজন্টহদর সংখযা বৃ লদ্ধর িহক্ষয তময়হরর অলিহসর সাহে কাজ
করলি, এর মহধয আহি একলট ন ু ন SSA-এর ক্লাস, ারা আসন্ন সপ্তােগুলিহ
িযাজুহয়ট েহব। একজন প্রািন SSA লেহসহব, আলম জালন কীিাহব SSA-রা স্কুি
কলমউলনলটর একলট অলবহেদয অংর্ েহ পাহর। ল ক একই গুরুত্বপূ েশিাহব, আমরা
আমাহদর স্কুিগুলিহক লনরাপদ রাখার সোয় ায় সংগ হনর লিলত্তহ আস্থািাজন
বা শা বােক এবং তমন্টরহদরহক কলমউলনলটর সাহে সংলিষ্টও করহবা। দ্বন্দ্ব লনরসন
এবং পুনরুদ্ধারমূ িক নযাহয়র লবষহয় প্রলর্ক্ষে বৃ লদ্ধ, এর একলট গুরুত্বপূ েশ অংর্।
লকন্তু স্কুহি আমাহদর তিহিহমহয়হদর আচ্রহের প্রল আমাহদর উচ্চ প্র যার্া করা
প্রহয়াজন। এবং লর্ক্ষেহক সংলিষ্ট এবং প্রাসলঙ্গক রাখহি লর্ক্ষােশীহদর আচ্রে
আপনাআপলনিাহব উন্ন েয়।
 স্কুি সু রক্ষা, মানলসক স্বাস্থয, উপলস্থল , এবং সমৃলদ্ধর সোয় ায় কলমউলনলট লিলত্তক
অংলর্দারহদর সাহে একহ াহগ কাজ করা। লবশ্ববযাপী মোমারীর কারহে আমরা ত
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ক্ষল এবং দুঃখ-হবদনার মুহখামুলখ েহয়লি, তসজনয লর্ক্ষােশীরা ত ন লনয়লম িাহব
স্কুহি ায় এবং বােল সমৃলদ্ধমূ িক কাজকমশ কহর, তসটার পার্াপালর্ াহদর
মানলসক স্বাহস্থযর চ্ালেদাও আমাহদর পূ রে করহ েহব।
 আমাহদর লর্ক্ষােশীহদর প্রাহের ক্ষুধা পূ রহে বালেযক চ্মৎকার লমউলজয়াম, লবলিন্ন
পাকশ, এবং কমশকাণ্ড পলরদর্শহন তনয়ার মাধযহম ক্লাসরুহমর চ্ার তদয়াহির বাইহর
লর্ক্ষাহক সম্প্রসালর করহবা। সাম্প্রল ক একলট গহবষোয় তদখা তগহি ত , ত সব
লর্ক্ষােশী দুই বিহর িয়লট লিল্ড লেহপ লবলিন্ন সাংস্কৃল ক তসন্টাহর লগহয়হি ারা,
একলট লনয়লে গ্রুহপ ারা ঐ ধরহনর পলরদর্শহন ায়লন, াহদর তচ্হয়
ু িনামূ িকিাহব অলধক লর্ক্ষায় লনক অিগল সাধন কহরহি। আমাহদর উলচ্
আমাহদর অসাধারে লসলটর চ্ারপাহর্ ত সব সমৃদ্ধ সাংস্কৃল ক পলরহবর্ রহয়হি
তসগুলির পুহরা সু হ াগ িেে করা। এহ রহয়হি সকি আটশস্: লমউলজক, লেহয়টার,
েযাে, তপইলন্টং (লচ্ত্রকিা), িাস্ক —
শ সবলকিু ই। সু রাং, সাংস্কৃল ক প্রল ষ্ঠানসমূ হে
আপলন আরও তবলর্ লিল্ড লেপ এবং আরও তবলর্ অংলর্দারীত্ব তদখহ পাহবন।
আমরা খন লবশ্ববযাপী মোমারী তেহক তবর েহয় আসলি, খন এলট অ যন্ত
গুরুত্বপূ েশ — লর্ক্ষােশীহদর আহবগজলন এবং লর্ক্ষায় লনকিাহব উপর্হমর একলট
সবশালধক কা শকর উপায় েহে লর্ল্পকিা (আটশস্)। িলব আাঁকায় অেবা পাহকশর মাহঝ
তোঁহট সময় বযয় করা একলট লনরামহয়র অলিজ্ঞ া, া আমাহদর লর্ক্ষােশীরা হেষ্ট
পলরমাহে পায় না।
 আমরা আমাহদর স্কুিগুলির ধারে ক্ষম া বৃ লদ্ধ করহ
ালে া মান-সম্ম
মননর্ীি া অনু র্ীিহনর সু হ াগ প্রদান কহর, এর অন্তিুি
শ ত াগ-বযায়াম এবং
ধযান-করা, া শবজ্ঞালনকিাহব গহবষোিি, প্রমাে-লিলত্তক, এবং সাংস্কৃল কিাহব
সাোদায়ক।
ে. তজায়ানা জনসন (Dr. Jawana Johnson), লচ্ি অি স্কুি কািচ্ার, ক্লাইহমট অযান্ড ওহয়িলবইং-এর তন ৃ হত্ব, এই কাজলট আমাহদর লসহস্টহমর পদ্ধল র একলট গুরুত্বপূ েশ অংর্ েহব া
পূ েশিাহব লর্ক্ষােশীহদর এবং াহদর পলরবারহদর সোয় া করহব।

সবশহর্হষ, লপিার 4 েহে আমাহদর পলরবারগুলিহক আমাহদর প্রকৃ অংর্ীদার লেহসহব সংলিষ্ট
করা, ত টা লনহজই আস্থা শ লরর একলট র্লির্ািী পে।
আমরা এলট লনলি করহবা ত , আমাহদর পলরবারসমূ হের সাহে আমরা র্লনষ্ঠ ত াগাহ াগ রাখলি,
াহদর দক্ষ াহক পৃষ্ঠিাহগ লনহয় এহস আমাহদর লর্ক্ষােশীহদর আরও কা ক
শ র লর্ক্ষা ও
সোয় াদাহন আমরা লনহজহদর সলক্রয় করহ পালর। গহবষোয় তদখা ায় ত , ত সকি লবষয়সমূ ে
লর্ক্ষােশীর ইল বাচ্ক িিািি লনধশারে কহর, তসই ালিকার ঊহধ্বশ আহি পলরবাহরর সংলিষ্ট া।
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লপ ামা ারা াহদর সন্তানহদর তবাহঝ। আমরা জালন ত , খন স্কুি লর্ক্ষালবদ লেহসহব আমাহদর
দক্ষ া পলরবাহরর প্রিাহবর সাহে সলম্মলি েয়, খন তসটা জাদুর মহ া কাজ কহর; লর্ক্ষােশীরা
শুধু লর্ক্ষায় লনকিাহবই সিি েয় না, বরং ারা র্ারীলরক, আহবগজলন , এবং সামালজকিাহবও
সিি েয়। আমরা নীল প্রেয়হন এবং সকি স্তহর তসই নীল বাস্তবায়হন পলরবারহদর সাহে
সংলিষ্ট েহবা। আলম এমন তকানও নীল শ লর করহ চ্াই না ত খাহন পলরবাহররা প্রলক্রয়ার অংর্
নয়।
আমাহদর িযালমলি অযান্ড কলমউলনলট এমপাওয়ারহমন্ট লেপাটশহমন্ট - সু পালরনহটনহেন্ট, স্কুি
তন ৃ বৃ ন্দ, এবং অনয স্কুি কমশীহদর তপর্াগ উন্নয়হন সোয় াদান করহব, ত ন ারা াহদর লনলদশষ্ট
স্কুি কলমউলনলটহ পলরবারহদর ম াম স্থায়ীিাহব িেহের উপায় খুাঁহজ পায়। এর মহধয আহি
পলরচ্ািনা কা াহমায় সোয় া প্রদান ত মন পযাহরন্ট অযাহসালসহয়র্ন, PTAs, স্কুি লিোরলর্প
লটমসমূ ে এবং লসলটওয়াইে কাউলেি াহ
ারা নীল সম্পলকশ সু পালরর্ প্রদান করহ সক্ষম েয়
া আমাহদর স্কুিগুলি এবং পুহরা লসহস্টহমর জনয কা শকর। এর অেশ এই ত , আমাহদর DOE
ওহয়বসাইটলটহক আরও পলরবার-বান্ধব কহর ু িহ লকিু লজলনস ত াগ-লবহয়াগ এবং োিনাগাদ
করহ েহব। এই কাজলট িযালমলি অযান্ড কলমউলনট এনহগজহমন্ট অযান্ড এিটারনাি অযাহিয়াসশএর তেপুলট চ্যাহেির তকলনটা িহয়ে (Kenita Lloyd)-এর তন ৃ হত্ব সম্পন্ন েহব বহি আলম খুবই
আনলন্দ তবাধ করলি।
আমাহদর চ্ারলট লপিার এবং আমরা া করলি ার সবলকিু র্লির্ািী করহ , আমাহদর NYC
লেপাটশহমন্ট অি এেুহকর্নহক আরও সাোদানকারী ও দক্ষ কহর ু িহ েহব, এবং আমাহদর
প্রল লদন ত মূ িযহবাহধর উপর কাজ কলর া লনহয় আরও িাবহ েহব - শবলচ্ত্রযময় া, সম া,
এবং অন্তিুশলিকরে। আমরা এলট করহবা আমাহদর নবয গল DEI অলিহসর মাধযহম, ার তন ৃ ত্ব
লদহেন লচ্ি োইিারলসলট অলিসার কযালরন অযাহপািন (Karine Apollon), এবং আমাহদর
তকেীয় অলিহসর লটমগুলি কীিাহব কাজ কহর া পুনমূ ি
শ যায়হনর মাধযহম। চ্যাহেির লেহসহব
আমার লন ু লির তর্াষোয়, আলম আমাহদর তসিাি অলিসগুলির প্রল লকিু অস্বলস্ত শ লর কহরলিিাম
এই বহি ত , লদ আপনারা প্রদর্শন করহ সক্ষম না েন কীিাহব আপনাহদর কাজ আমাহদর
লর্ক্ষােশী অেবা পলরবারহদর জনয অবদান রাহখ, হব তস কাহজর প্রহয়াজন তনই। আলম লবষয়লট
পলরষ্কার করহ চ্াই: আমরা আমাহদর তকেীয় অলিসগুলিহক পুনগশ ন করহ চ্াই াহ লনলি
করা ায় ত , আমরা আমাহদর টযাি প্রদানকারীহদর প্রল লট েিাহরর প্রল লট তপলন িিদায়কিাহব
বযবোর করলি, ত ন আলমসে আমাহদর সকহি স্কুি এবং আমাহদর লর্ক্ষােশী ও পলরবারহদর সাহে
সরাসলর কমশর হদর পলরহষবায় কাজ করলি।
আলম অলিপ্রায় েহে সোয়-সংস্থানসমূ ে আমাহদর স্কুিগুলির অলিমুখী করা। এর অন্তিুি
শ এই
লবষয়লট লনলি করা াহ আমাহদর সু পালরনহটনহেন্টগে আমাহদর স্কুি কলমউলনলট লেলিক্টগুলি
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এবং স্কুিসমূ হে তন ৃ ত্বদাহনর লবর্াি দালয়ত্ব পািহনর সল ক বযলিবগশ েন, এবং
আসহন আসীন োকাকাহি সল ক বযলিগেহক লরহসাসশ প্রদান করহ পাহরন।

ারা

াহদর

আলম প্রাল ষ্ঠালনকিাহব এখন তর্াষো করলি ত , আমরা এলিলকউলটি সু পালরনহটনহেহন্টর পদলট
পলরোর করহবা কারে এলট স্কুিসমূ ে এবং লর্ক্ষােশীহদর প শাপ্ত মূ িয সৃ লষ্ট না কহর শুধু আমিা হের
আহরকলট ধাপ ত াগ কহর।
এবং আমরা প্রহ যক সু পালরনহটনহেন্টহক াহদর চ্াকলরর জনয পুনরায় আহবদন করহ অনু হরাধ
জালনহয়লি াহ মূ িযায়ন করহ পালর ারা উদ্ভাবনী স্কুি এবং স্কুি তন ৃ ত্বহক সোয় াদাহন এবং
এর পার্াপালর্ আমাহদর দীর্শ-হময়াদী অেশননল ক লনরাপত্তা সংক্রান্ত অঙ্গীকারসমূ হের জনয ত াগয
বযলি লকনা। লসলটবযাপী স্কুি তন ৃ ত্বহক আহবদন করহ উৎসালে কহর এমন একলট প্রলক্রয়ায়
সংলিষ্ট েহ
ালে ত টার সাহে কলমউলনলট সম্পৃ ি। অল লরিিাহব, আমরা একলট প্রকৃ োই
স্কুি লেলির্ন গ ন করহ
ালে ত টা ব শমাহন অনু পলস্থ , এহ সোয় ার একলট লসহস্টম
োকহব।
এবং সবশহর্হষ, একলট লবষয় আলম লনলি িাহব জালন ত , আমাহদর স্কুিগুলিহ তকানও নাটকীয়
পলরব শন আনার সবহচ্হয় বে সু হ াগলট েহিা অসাধারে স্কুি তন ৃ বৃ ন্দহদর কাহজ পূ েশ সোয় া
প্রদান। 11 বিহরর অলধক সময় ধহর দুলট লিন্ন স্কুহির একজন প্রািন লপ্রলেপযাি লেহসহব, আলম
এই লবষয়লট প্র যয়ন করহ পালর ত , অলধকাংর্ উদ্ভাবনী লজলনস া লপ্রলেপযািগে কহর োহকন
তসলট ারা কহরন DOE লনলবশহর্হষ, DOE-এর কারহে নয়। এইসব উদ্ভাবনী তন ৃ বৃ ন্দ েহিন তসসব
বযলি াহদর োহ রহয়হি আমাহদর লসহস্টম পলরব শহনর চ্ালবকাল । সু রাং আমরা এমন একলট
লসহস্টম শ লর করহবা া মেৎ তন ৃ বৃ ন্দহদর স্বাধীন া লদহয় প্রকৃ উদ্ভাবনী েবার সু হ াগ প্রদান
কহর এবং প্রোগ আমিা হের কারহে িাইনচ্ুয েহ তদয় না।
এইসব প্রয়াহর্ আমাহদর িাস্টশ তেপুলট চ্যাহেির েযালনহয়ি ওয়াইজবাগশ (Daniel Weisberg)
এবং তেপুলট চ্যাহেির অি স্কুি লিোরলর্প তেসমন্ড েযাকবানশ (Desmond Blackburn) আমার
সাহে র্লনষ্ঠিাহব কাজ করহবন।
উপসংোর:
এই েহে NYC-এর লর্ক্ষােশী এবং পলরবারবগশহক পলরহষবাদাহনর দর্শন এবং এক গুে উহদ্দর্য,
ত গুহিার প্রল তময়র অযাোমস্ এবং আলম প্রল শ্রুল বদ্ধ। লকন্তু, আলম অ যন্ত স্পষ্টিাহব জানাহ
চ্াই, এলট প্রলক্রয়ার শুরু মাত্র, তর্ষ নয়। এখন আমার লটম এবং আলম কীিাহব আমাহদর লসলটর
লর্ক্ষাহক পলরব ন
শ করহ
ালে তসলট আহিাচ্না করহ লর্ক্ষােশী, পলরবার, লর্ক্ষালবদ, আমাহদর
ইউলনয়ন, কলমউলনলট এবং লনবশালচ্ তন ৃ হত্বর সাহে সংলিষ্ট েহবা। শুধু একলট কহরই এই
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প্রলক্রয়ালট ক্ষান্ত েহব না। এই কাজ অবযাে িাহব চ্িহব, কারে আমাহদর স্বােশসংলিষ্টহদর ম াম
শুধুমাত্র সহবশাত্তম পে নয়, লকন্তু এলট একমাত্র উপায় ার িহি আমাহদর স্থায়ী উন্নল েহব।
আলম জালন, ত দর্শন তময়র অযাোমস্ এবং আলম তর্য়ার কলর তসলট বলিষ্ঠ এবং উচ্চাকাঙ্খী, লকন্তু
ধাহপ ধাহপ িেে করা পদহক্ষপসমূ ে আমাহদর পলরবাহররা আমাহদর স্কুিগুহিা সম্পহকশ কী িাহব
তসটায় তমৌলিক তকানও পলরব শন র্টাহব না। আমরা ইহ ামহধয দৃ ঢ়িাহব শুরু করার মাধযহম
অিসর েলে, তসজনয "লনরাপদ োকুন, সব চ্ািু রাখুন" (হস্ট তসি, তস্ট ওহপন)-এর প্রল
ধনযবাদ; এবং আমরা ঐ প্রােলমক অিগল র উপর লিলত্ত কহর অিসর েবার মধয লদহয় নবযপ্রাপ্ত
আস্থা গহে ু িহবা।
সবশহর্হষ, ত হকাহনা িাহিা লর্ক্ষক ত িাহব কহর োহক, তসিাহব আমরা একহত্র কাজ কহর ত সব
অজশন করহবা, আমাহক তসগুহিার একলট সার-সংহক্ষপ প্রদাহনর সু হ াগ লদন:
1. আমাহদর সংগ হনর সংস্কারসাধন করা এবং সবাইহক স্কুিগুহিাহক সোয় াদাহন
মহনালনহবর্ করাহনা।
2. জন্ম তেহক পাাঁচ্ বির বয়স প ন্ত
শ উচ্চ মাহনর প্র ত্ন এবং লর্ক্ষা বযবস্থা গহে
ত ািা।
3. প্রমালে ধ্বলনলবজ্ঞান-লিলত্তক সাক্ষর ার (লিটাহরলসর) লর্ক্ষা-লনহদশর্না বযবোর করা
ত ন আমাহদর প্রল লট লর্ক্ষােশী ৃ ীয় তিহে পেহ সক্ষম েয়।
4. শর্র্বকাহি লেসহিলিয়া এবং অনযানয স্বাস্থযগ অবস্থা র্নাি করহ ন ু ন াচ্াই
পদ্ধল র বযবোর করা, ত ন আমরা অলধক র কা ক
শ রিাহব বযবস্থা িেে করহ
পালর।
5. প্রাইহিট এবং অিািজনক তসক্টহরর পাটশনারহদর সাহে ন ু ন এবং গিীর
সেহ ালগ া শ লর া প্রহ যক লর্ক্ষােশীর জনয দীর্শ-হময়াদী আলেশক লনরাপত্তা
লনলি করহের িহক্ষযর প্রল অিালধকার তদয়ার পার্াপালর্ অঙ্গীকার করা ত ন
প্রল লট লর্ক্ষােশী লেহলামাসে োই স্কুি িযাজুহয়ট েহব এবং একলট িাহিা চ্াকলর
এবং তপর্ার পে পাহব।
6. আমাহদর স্কুিগুলির উত্তম পন্থাসমূ ে তর্য়ার করা এবং এহক অপহরর কাি তেহক
তর্খার ক্ষম া সেজীকরহে প্র ু লি বযবোর করা।
7. এই মানলসক চ্াপ ু ি লবশ্ববযাপী মোমারীর দুই বির পার েবার পর আমাহদর
লর্ক্ষােশী এবং পলরবাহরর সামালজক এবং আহবগজলন চ্ালেদা পূ রহের সোয় ায়
সিি উহদযাগসমূ হের উপর লিলত্ত কহর অিসর েওয়া।
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তদখুন, আমাহদর পলরবারহদর স্কুহি লিলরহয় আনা প্রহয়াজন, জরুলরলিলত্তহ । াহদর সাহে
অংলর্দারীহত্বর মাধযহম, আলম আজ া বহিলি তসগুহিা আস্থার অপলরো শ উপাদান গহে ু িহ
সাো য করহব।
এবং, এহ অন্তিুশি এহক অপহরর প্রল আস্থা রাখা। এখাহন কাজ কহর এমন একজন বযলি
আমাহক একলদন বহিলিি ত , ল লন এই লবলল্ডংহয় এবং ত সব পলরবাহরর সাহে ল লন কো
বহিহিন াহদর মাহঝ ল লন একলট ন ু ন আর্ার আহিা অনু িব করহিন। আমরা ইহ ামহধয
আমাহদর সংস্কৃল হ ইল বাচ্কিাহব পলরব ন
শ আনা শুরু কহরলি, এবং আমরা সহবমাত্র শুরু
কহরলি! ত া, আসু ন কাজ শুরু কহর তদই!
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