প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,

18 নভেম্বর, 2020

আপ্রি আশা করপ্রি যে আপপ্রন এবং আপনার প্রিয়জন প্রনরাপদ ও সু স্থ্ আভিন।
এই বির প্রশক্ষার্গী ও প্রশক্ষকর্ণভক পুনপ্রিগলন ও একসাভর্ প্রশক্ষা গ্রহণ করার আনন্দ যদখভে যপভয় প্রিপার্গভিন্ট অে এিুভকশভনর
আিরা সকভল র্প্রবগে। সিগ্র যদভশ আিরাই হভে একিাত্র বৃ হৎ স্কুল প্রিপ্রিক্ট প্রহভসভব আিাভদর প্রবপ্রডংগুভলা পুনরায় খুভলপ্রি। স্কুল
কপ্রিউপ্রনপ্রর্গুভলা সশরীভর পুনপ্রিগপ্রলে হভয় যশখা, যবভে উঠা, এবং এভক অনযভক সহায়ো করায়, হাজার হাজার প্রশক্ষার্গীর জনয এর
অসািানয উপকাপ্ররো রভয়ভি।
বরাবভরর িেই, আিরা ো প্রকিু কভরপ্রি সবপ্রকিু ভে স্বাস্থয ও সু রক্ষা িাধানয প্রদভয়প্রি। এভে অন্তেুগক্ত, সেকগোর সাভর্ প্রসপ্রর্জুভে
COVID-19 সংক্রিভণর হার লক্ষয রাখা, এবং েখন িভয়াজন সংক্রিণ যরাভধ পদভক্ষপ গ্রহণ, সািপ্রয়কোভব আিাভদর স্কুল েবনগুভলা
বন্ধ করা এবং প্রশক্ষার্গীভদর পুভরাপুপ্রর দূ র যর্ভক প্রশক্ষায় (প্ররভিার্ লাপ্রনগং) স্থানান্তর করা।
সম্প্রপ্রে সংক্রিণ বৃ প্রি পাওয়ার কারভণ, আিরা এিন এক পেগাভয় এভস যপৌঁভিপ্রি ো সকল প্রশক্ষার্গীভক দূ র যর্ভক প্রশক্ষায় (প্ররভিার্
লাপ্রনগং) স্থানান্তর করা আবশযক। বৃ হস্পপ্রেবার, 19 নভেম্বর োপ্ররখ যর্ভক শুরু কভর, সকল স্কুল েবন বন্ধ র্াকভব, এবং পরবেগী য াষণা
না যদয়া পেগন্ত, সকল প্রশক্ষার্গীর জনয দূ র যর্ভক (প্ররভিার্) সকল প্রশক্ষা গ্রহণ অবযাহে র্াকভব। আপপ্রন ও আপনার প্রশক্ষার্গীর পরবেগী
পদভক্ষপগুভলা সম্পভকগ আপনার প্রিপ্রিপযাভলর কাি যর্ভক খুব শীঘ্রই জানভে পারভবন। অনু গ্রহ কভর লক্ষয করভবন যে, এই বন্ধ
সািপ্রয়ক, এবং প্রনরাপদ প্রনধগাপ্ররে হওয়ার সাভর্ সাভর্ই স্কুল েবনগুভলা পুনরায় খুভল যদয়া হভব।
আপ্রি প্রনপ্রিে আপনার অভনক িশ্ন রভয়ভি, এবং প্রনভে যদয়া প্রকিু গুরুত্বপূ ণগ পর্প্রনভদগশনা যর্ভক আপপ্রন প্রকিু উত্তর পাভবন। বরাবভরর
িেই, আিরা আপনার সন্তাভনর প্রশক্ষার্ে যেষ্ঠত্ব অজগভন, কপ্রিউপ্রনপ্রর্ র্ঠভন, এবং সািাপ্রজক/িানপ্রসক সহায়োয় অঙ্গীকারবি—োরা
যেখান যর্ভকই প্রশক্ষা গ্রহণ করুক না যকন।
দূ র যর্ভক প্রশক্ষার জনয প্রিোইস
আপনার একপ্রর্ প্রিোইস, যর্কপ্রনকযাল সাভপার্গ অর্বা োঙ্গা প্রিোইস যিরািে িভয়াজন আভি প্রক, অর্বা হাপ্ররভয় বা েুপ্রর োওয়া
প্রিোইস সংক্রান্ত প্রবষয় যিাকাপ্রবলা করভিন প্রক? DOE-এর IT যহল্প যিভস্ক 718-935-5100 নম্বভর য ান করুন এবং সহায়ো পাবার
জনয 5 োপুন।
এিাোও আপপ্রন অনলাইভন দ্রুে সহায়ো যপভে পাভরন:
 যর্ক সাভপার্গ (িেু প্রক্তর্ে সহায়ো) প্রবষয়ক সহায়োর জনয: schools.nyc.gov/technicaltools
 একপ্রর্ যর্ক সাভপার্গ প্রর্ভকর্ জনয অনু ভরাধ করুন: schools.nyc.gov/techsupport
 একপ্রর্ প্রিোইস অনু ভরাধ করুন: schools.nyc.gov/devices
 DOE যর্ভক ইসু যকৃে একপ্রর্ আইপযাভির জনয সহায়ো যপভে: schools.nyc.gov/ipadfixes
 আপনার ইন্টারভনর্ সংভোর্ সংক্রান্ত সহায়োর জনয: schools.nyc.gov/internet
িভেযক প্রশক্ষার্গী সপ্তাভহর 5 প্রদনই যশখার জনয িস্তুে ো প্রনপ্রিে করভে আিরা অঙ্গীকারবি। েপ্রদ বেগিাভন আপনার একপ্রর্ প্রিোইস
না যর্ভক র্াভক োহভল আপনার সন্তাভনর স্কুল কার্ভজ িুপ্রিে উপকরণ িদান করার িাধযভি আপনাভক দূ র যর্ভক প্রশক্ষায় (প্ররভিার্
লাপ্রনগং) সহায়ো করভব। আরও েভর্যর জনয আপনার স্কুভলর সাভর্ যোর্াভোর্ করুন।
প্রশক্ষার্গী ও পপ্ররবারভদর জনয প্রবনািূ ভলয খাবার (প্রি প্রিলস)
সকল পপ্ররবার এবং প্রশক্ষার্গীরা কােগপ্রদবভস 9:00 a.m. যর্ভক িধযাহ্ন (বারর্া) পেগন্ত যেভকাভনা স্কুল েবভন প্রর্ভয় প্রবনািূ ভলয গ্রযাব-অযান্ডযর্া প্রিলস (খাবার) অবযাহেোভব প্রনভয় আসভে পারভব। যকাভনা পপ্ররেয় পত্র (আইভিপ্রন্টপ্র ভকশন) অর্বা যরপ্রজভিশভনর িভয়াজন
যনই। প্রকিু সাইভর্ হালাল এবং যকাশার খাবার পাওয়া োয়, যেগুভলা উপ্রিপ্রখে ওভয়বসাইভর্ োপ্রলকাবি করা হভয়ভি
schools.nyc.gov/freemeals।
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সন্ধযা 3-5 p.m. পেগন্ত, সকল বয়সী প্রনউ ইয়কগবাসী প্রসপ্রর্বযাপী 260 কপ্রিউপ্রনপ্রর্ প্রিলস সাইর্ যর্ভক প্রবনািূ ভলয খাবার প্রনভয় আসভে
পারভব। সাইভর্র একপ্রর্ োপ্রলকার জনয, অনু গ্রহ কভর প্রেপ্রজর্ করুন schools.nyc.gov/freemeals।
লাপ্রনংগ প্রিভজস
লাপ্রনগং প্রিভজস, ো প্রসপ্রর্র 3-K যর্ভক অষ্টি (8) যগ্রভির যিভলভিভয়ভদর জনয োইড যকয়ার যিাগ্রাি, প্রিে প্রশক্ষা বা যেভন্ডি লাপ্রনংগ ভয়
এনভরালকৃে পপ্ররবারভদর পপ্ররভষবা প্রদভয় োভব। আিরা অপপ্ররহােগ কিগীভদর যিভলভিভয়ভদর পাশাপাপ্রশ অস্থায়ী আবাসভন (ভর্ভম্পারারী
হাউপ্রজংভয়র) অর্বা NYCHA যিভেলপভিভন্ট বসবাসকারী প্রশক্ষার্গীভদর, স্টার যকয়াভর অর্বা োইড ওভয়লভ য়ার সাপ্রেগভসস-এর
যিভলভিভয়ভদর, এবং িপ্রেবপ্রন্ধোেু ক্ত প্রশক্ষার্গীভদর অবযাহেোভব িাধানয প্রদভয় োব। পপ্ররবাভররা আভরা জানভে এবং আভবদন করভে
পাভরন schools.nyc.gov/learningbridges -সাইভর্, এবং আসন শূ নয হওয়া সাভপভক্ষ পপ্ররবারভদর সাপ্তাপ্রহক প্রেপ্রত্তভে নেুন অ ার
িদান করা হভব।
আপ্রলগ োইডহুি এিুভকশন
প্রিপ্রিক্ট স্কুভলর 3-K এবং প্রি-K ক্লাসরুিগুভলা এবং DOE প্রি-K যসন্টারগুভলা বন্ধ র্াকভব। েপ্রদ আপনার সন্তান পাবপ্রলক স্কুভলর
অেযন্তভর অবপ্রস্থে নয় এিন একপ্রর্ কপ্রিউপ্রনপ্রর্ প্রেপ্রত্তক যসন্টাভর অংশগ্রহণ কভর, অর্বা DOE যনর্ওয়াভকগর অংশ এিন একপ্রর্ যাপ্রিপ্রল
োইড যকয়ার যিাগ্রাভি অংশগ্রহণ কভর, যসগুভলা যখালা র্াকভব। আপনার সন্তান যকান ধরভণর যিাগ্রাভি অংশগ্রহণ করভি যসপ্রবষভয়
আপপ্রন েপ্রদ প্রনপ্রিে না হভয় র্াভকন অর্বা আপনার সন্তাভনর পপ্ররভষবা সংক্রান্ত িশ্ন যর্ভক র্াভক, অনু গ্রহ কভর আপনার যিাগ্রাভির
সাভর্ সরাসপ্রর যোর্াভোর্ করুন। এই সাইর্গুভলার প্রনরাপভদ অবযাহে পপ্ররোলনা প্রনপ্রিে করভে দৃ ঢ় সহভোপ্রর্ো বহাল আভি।
েপ্রদও আিরা সকল প্রশক্ষার্গীভক অস্থায়ীোভব পুভরাপুপ্রর দূ র যর্ভক প্রশক্ষকো এবং প্রশক্ষা গ্রহভণ স্থানান্তপ্ররে করপ্রি, েপ্রদ আপপ্রন সম্প্রপ্রে
আপনার সন্তানভক প্রিে প্রশক্ষা বা যেভন্ডি লাপ্রনগংভয়র জনয এনভরাল কভর র্াভকন, েভব আিরা েখন পুনরায় খুলভবা েখন আপনার
সন্তান সশরীভর প্রশক্ষা গ্রহভণ সক্ষি হভব। আপ্রি জাপ্রন যে আপনাভদর অভনভকর জনযই, স্কুল প্রবপ্রডংগুভলা যেগুভলা আিরা সম্প্রপ্রে পুনরায়
খুভলপ্রি, যসগুভলা বন্ধ করার প্রসিান্ত হোশজনক, এবং আপ্রি যসর্া বুপ্রি। প্রকন্তু COVID-19 যরাভধ আিাভদর অবযাহে িভেষ্টায়, এই
েযাভলঞ্জগুভলা আিাভদর একসাভর্ যিাকাপ্রবলা করভে হভব। এবং আিরা আিাভদর স্কুল েবনগুভলা পুনরায় প্রনরাপভদ খুলভে সক্ষি হভবা,
যসপ্রদন খুব যবপ্রশ দূ ভর নয় যসপ্রবষভয় আপ্রি সু প্রনপ্রিে।
অনু গ্রহ কভর স্মরণ রাখভবন - "িুখয োর”: আপনার হাে যধান, একপ্রর্ নাক-িুভখর িুভখাশ পপ্ররধান করুন, অনযভদর যর্ভক িয় প্র র্
দূ রত্ব বজায় রাখুন, এবং অসু স্থ অনু েূে হভল বাপ্রেভে র্াকুন। এই অেযন্ত গুরুত্বপূ ণগ পদভক্ষপগুভলা আিরা সকভলই িপ্রেপ্রদন গ্রহণ
করভে পাপ্রর।
এই র্ণস্বাস্থয সঙ্কভর্র অবযাহে পপ্ররবেগভনর পভর্, আিরা অবযাহেোভব আপনাভক ও DOE-এর পপ্ররবারভদর সকলভক সহায়ো িদাভন
সবগসাম্প্রপ্রেক ের্য প্রদভয় োব। ইভোিভধয, যকাভনা িশ্ন অর্বা উভের্ র্াকভল আপনার সন্তাভনর স্কুভলর সাভর্ যোর্াভোর্ করভে অনু গ্রহ
কভর প্রেধা করভবন না। আপনার অংশীদাপ্ররত্ব এবং আিাভদর প্রসপ্রর্র জনয আপপ্রন ো করভি, যসই সবপ্রকিু র জনয আিরা কৃেজ্ঞ।
প্রবনীে,

প্ররোিগ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
েযাভিলর
প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রর্ প্রিপার্গভিন্ট অে এিুভকশন
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