প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,

24 নভেম্বর, 2020

আসন্ন থ্াাংকসপ্রর্প্রোং উপলভে, আপ্রি আপনাভের ধৈর্গ ও অাংশীোপ্ররভের জন্ আিার কৃতজ্ঞতা জানাভনার পাশাপাপ্রশ, আপনাভের ও
আপনাভের সন্তানভের পপ্ররভেবা প্রেভত পপভর আপ্রি কতটা সম্মাপ্রনত তা জানাভত চাই। আিরা এ বছর একসাভথ অভনক প্রকছু পিাকাপ্রবলা
কভরপ্রছ। প্রকন্তু এই কপ্রিন সিয় সভেও, আিরা সিগ্র পেশ ও প্রবশ্বভক পেপ্রিভয়প্রছ পর্, প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রট শুৈু িাত্র একপ্রট প্রবস্তৃত িহানর্রীই
নয়, এটা োল, আন্তপ্ররক িানু ভের সিন্বভয় র্প্রিত একপ্রট কপ্রিউপ্রনপ্রট, র্ারা—েু ভর্গাভর্র সিয়—এভক অন্ভক সু রো ও সহায়তা করভত
এপ্রর্ভয় আভস।
আিাভের সশরীভর প্রশো গ্রহভের সকল স্কুল েবনগুভলা এই বছর প্রিতীয়বাভরর িত বন্ধ কভর পেয়া স্কুল চ্াভেলর প্রহভসভব আিার
জন্ সবভচভয় কষ্টকর প্রসদ্ধান্ত প্রছল। আপ্রি জাপ্রন ক্লাসরুভি প্রিভর র্াওয়া এবাং প্রশেক ও সহপািীভের িুভিািুপ্রি হভত পপভর উদ্দীপ্রপত
হাজার হাজার প্রশোথগীর জন্ এটা হতাশজনক। এটা পসসব িাপ্তবয়স্ক, র্ারা সিয়সূ প্রচ ও জীবভন আভরা সািঞ্জস্ করভত বাৈ্ হভয়ভছ
তাভের জন্ সিোভব কষ্টকর। প্রকন্তু, এই বন্ধ সািপ্রয়ক, এবাং প্রনরাপে প্রনৈগাপ্ররত হওয়ার সাভথ সাভথই আিরা পুনরায় িুলভবা। আপপ্রন
ও আপনার পপ্ররবার এই িয়াভশর একপ্রট অাংশ—কারে COVID-19 -এর সাংক্রিভের হার কপ্রিভয় আিাভের েরজা প্রশেকতা ও
প্রশেভের জন্ পুনরায় িুলভত আবারও সকভলর একসাভথ কাজ করভত হভব।
সািপ্রগ্রকোভব প্রসপ্রটজুভে COVID-19 সাংক্রিভের ক্রিবৈগিান হার অত্ন্ত উভির্জনক, এবাং আিাভের স্কুল কপ্রিউপ্রনপ্রটগুভলার জন্
আিাভের অবশ্ই সাবৈানতা পজারোর করভত হভব। পসজন্, স্কুভলর অে্ন্তভর পরীো বা পটপ্রটাংভয়র জন্ একপ্রট স্বােরকৃত সম্মপ্রত
ছাো পকাভনা প্রশোথগীভক প্রবপ্রডাংভয় িভবশ করভত পেয়া হভব না। আপনার সন্তান সশরীভর প্রশো পুনরায় শুরু করার িথি প্রেন আপনার
সম্মপ্রত পত্র অবশ্ই জিা প্রেভত হভব। আপপ্রন র্প্রে ইভতািভৈ্ আপনার সন্তাভনর জন্ সম্মপ্রত পত্র NYCSA-এর িাৈ্ভি অথবা কার্ভজর
িিগ জিা প্রেভয় থাভকন, আিাভের কাভছ সবগসাম্প্রপ্রতক তাপ্ররভির পত্রপ্রট আভছ তা প্রনপ্রিত করভত আিরা আপনাভক আবার জিা প্রেভত
উৎসাপ্রহত করপ্রছ। প্রনভচ আপপ্রন সম্মপ্রত পত্র জিা পেয়ার সহজ উপায় িুুঁভজ পাভবন।
ইভতািভৈ্, পুভরাপুপ্রর েূ র পথভক প্রশোয় (প্ররভিাট লাপ্রনগাং) আপপ্রন ও আপনার সন্তানভক সভবগাচ্চ অজগভন সহায়তা করভত আিরা প্রকছু
সাংস্থান বা প্ররভসাসগ একপ্রত্রত কভরপ্রছ। পপ্ররবারভের জন্ এই সবগসাম্প্রপ্রতক তভথ্, আপপ্রন উপ্রিপ্রিত তথ্গুভলা পাভবন:
•
•
•
•

েূ র পথভক প্রশোর জন্ প্রিোইস
েূ র পথভক বা প্ররভিাট প্রশো প্রনভেগশনার জন্ উপপ্রস্থপ্রতর শতগাবলী
2020-21 প্রশো বছভর পগ্রি িোন
স্কুভলর অে্ন্তভর পরীো বা পটপ্রটাংভয়র জন্ কীোভব সম্মপ্রত িোন করভত হভব (র্িন প্রিশ্র প্রশো বা পেভেি লাপ্রনগাং পুনরায়
শুরু হভব)

এছাোও আিাভের প্রশেকর্ে এবাং কভলজ ও ক্াপ্ররয়ার কাউপ্রেলারভের সম্মান জানাভনার জন্ সম্প্রপ্রত চালু হওয়া বাপ্রেগক প্রবর্ অ্াভপল
অ্াওয়ািগস সম্পভকগ আপ্রি আপনাভের স্মরে কপ্ররভয় প্রেভত চাই। এই বছর, প্রশেক ও কাউপ্রেলার র্ারা আপনার সন্তাভনর জীবভন
অবোন পরভিভছন তাভের সম্মান জানাভনা প্রবভশেোভব গুরুেপূ েগ অনু েূত হভে। প্রবর্ অ্াভপল অ্াওয়ািগস-এর ওভয়বসাইট
schools.nyc.gov/bigappleawards প্রেপ্রজট কভর 10 জানু য়াপ্রর, 2021 তাপ্ররভির িভৈ্ একজন প্রশেকভক িভনানয়ন করুন।
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এবাং আিাভের হাই স্কুল পপ্ররবারভের জন্ দ্রুত স্মরে কপ্ররভয় প্রেভত চাই পর্ পবািগ অে প্ররভজন্টস এবাং প্রনউ ইয়কগ পটট এিুভকশন
প্রিপাটগভিন্ট জানু য়াপ্রর, 2021-এর জন্ সিয়সূ প্রচকৃত সকল প্ররভজন্টস পরীো বাপ্রতল কভরভছ। জুন এবাং অর্াট, 2021-এর প্ররভজন্টস
পরীো পপ্ররচালনা সাংক্রান্ত পকাভনা প্রসদ্ধান্ত এিনও পনয়া হয়প্রন, প্রকন্তু আিাভের হাভত হালনার্াে তথ্ আসা িাত্রই আিরা তা পশয়ার
করভবা।
এই অোবনীয় বছভরর তাৎেপ্রেক সিস্া ও চাপ্রহোগুভলার িপ্রত আিরা অব্াহতোভব িভনাপ্রনভবশ করার পাশাপাপ্রশ, আিরা েপ্রবে্ৎ
সম্পভকগও প্রচন্তা করপ্রছ, প্রবভশেত প্রিিল ও হাই স্কুল অ্ািপ্রিশে প্রনভয়। আিরা সতকগতার সাভথ 2021-22 প্রশো বছভরর েপ্রতগ নীপ্রতিালা
সম্পভকগ সকল সম্ভাব্ পথ র্াচাই করপ্রছ, এবাং র্ত শীঘ্রই সম্ভব হালনার্াে তথ্ পশয়ার করার িত্াশা করপ্রছ।
বহু অিত্াপ্রশত চ্াভলঞ্জ সভেও আিরা একসাভথ অভনক প্রকছু অজগন কভরপ্রছ। আপ্রি আপনাভের প্রনপ্রিত করভত চাই পর্ আপনার সন্তান
পর্ন তাভের িাপ্ উচ্চ-িানসম্পন্ন প্রশো অব্াহতোভব অজগন করভত পাভর, পসজন্ DOE-এর সকভল অক্লান্ত পপ্ররশ্রি কভর র্াভে।
আপ্রি এবাং প্রিপাটগভিন্ট অে এিুভকশভনর সকভলর পে পথভক, আপ্রি আপপ্রন ও আপনার পপ্ররবাভরর সকলভক একপ্রট আনন্দিয়, সু স্থ
থ্াাংকসপ্রর্প্রোং কািনা করপ্রছ।
প্রবনীত,

প্ররচািগ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চ্াভেলর
প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রট প্রিপাটগভিন্ট অে এিুভকশন
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পপ্ররবারভের জন্ সবগসাম্প্রপ্রতক তথ্, 24 নভেম্বর 2020
েূ র পথভক প্রশোর জন্ প্রিোইস
আপনার একপ্রট প্রিোইস অথবা পটকপ্রনক্াল সাভপাটগ িভয়াজন আভছ প্রক? োঙ্গা, হাপ্ররভয়, অথবা চুপ্রর র্াওয়া পকাভনা প্রিোইভস আপনার
সহায়তা িভয়াজন আভছ প্রক? DOE-এর IT পহল্প পিভস্ক 718-935-5100 নম্বভর পিান করুন এবাং সহায়তা পাবার জন্ 5 চাপুন।
এছাোও আপপ্রন অনলাইভন দ্রুত সহায়তা পপভত পাভরন:
• পটক সাভপাটগ (ির্ু প্রির্ত সহায়তা) প্রবেয়ক সহায়তার জন্: schools.nyc.gov/technicaltools
• একপ্রট পটক সাভপাটগ প্রটভকট জন্ অনু ভরাৈ করুন: schools.nyc.gov/techsupport
• একপ্রট প্রিোইস অনু ভরাৈ করুন: schools.nyc.gov/devices
• DOE পথভক ইসু ্কৃত একপ্রট আইপ্াভির জন্ সহায়তা পপভত: schools.nyc.gov/ipadfixes
• আপনার ইন্টারভনট সাংভর্ার্ সাংক্রান্ত সহায়তার জন্: schools.nyc.gov/internet
েূ র পথভক প্রশো (প্ররভিাট লাপ্রনগাং) চলাকাভল আপনার সন্তান পর্সব প্ল্্াটিিগ ব্বহার করভত পাভর এবাং তাভের সহায়তা করা সম্পভকগ
আভরা তভথ্র জন্, প্রেপ্রজট করুন schools.nyc.gov/remotechecklist।

েূ র পথভক বা প্ররভিাট প্রশো প্রনভেগশনার জন্ উপপ্রস্থপ্রতর শতগাবলী
আিরা র্িন এই প্রশো বছভরর সকল পপ্ররবতগন অব্াহতোভব সািঞ্জস্ কভর র্াপ্রে, িপ্রতপ্রট প্রশোথগীর িভত্ক স্কুল প্রেবভস পশিা
এবাং তাভের স্কুভলর একজন র্ত্নশীল িাপ্তবয়ভস্কর সাভথ সম্পৃ ি করা সাংক্রান্ত আিাভের লে্ একই রভয়ভছ। পূ ভবগর প ােো
অনু র্ায়ী, 2020-21 প্রশো বছভরর জন্, একজন প্রশোথগীর প্রশো গ্রহে ও প্রশো প্রনভেগশনায় সম্পৃ িতা লে্ রািভত আিরা
উপপ্রস্থপ্রতর আভরা িচপ্রলত সাংজ্ঞায় প্রিভর র্াপ্রে।
•

“উপপ্রস্থত" - সিয়সূ প্রচকৃত স্কুল প্রেবভস একপ্রট সু প্রনপ্রেগষ্ট োচুগয়াল প্রশেে পপ্ররভবশ চলাকাভল োচুগয়ালোভব উপপ্রস্থত হওয়া
এবাং অাংশগ্রহে করা, অথবা সিয়সূ প্রচকৃত পকাভসগর কাভজ অাংশগ্রহে করা প্রহভসভব সাংজ্ঞাপ্রয়ত। এটা হভত পাভর জুি
(Zoom)-এ পূ েগ অথবা পছাট েভল প্রশো প্রনভেগশনায় লর্ ইন করা, প্রশোথগী-প্রশেক পচক ইন-এ অাংশগ্রহে করা, পূ ভবগপরকিগকৃত পলসন ও পকাসগওয়াকগ সম্পন্ন করা, অথবা অনলাইন কািাভিায় েলীয় িভজক্ট ও আভলাচনায় অাংশগ্রহে করা।

•

“অনু পপ্রস্থত” - সিয়সূ প্রচকৃত স্কুল প্রেবভস একপ্রট প্ররভিাট ক্লাস, প্ররভিাট পলসন, অথবা সিয়সূ প্রচকৃত প্রশেক-প্রশোথগী প্রশো
প্রনভেগশনা চলাকাভল অনু পপ্রস্থত থাকা প্রহভসভব সাংজ্ঞাপ্রয়ত।

2020-21 প্রশো বছভর পগ্রি িোন
প্রিশ্র (ভেভেি) এবাং েূ র পথভক প্রশো (প্ররভিাট লাপ্রনগাং) িভিভল প্রশোথগীরা কীোভব কাজ করভব পসটার িপ্রতিলন হভব স্কুলগুভলার পগ্রি
িোভনর নীপ্রতভত। এর অথগ হভে অ্াসাইনভিভন্ট নিনীয়তা, র্া প্রশোথগীরা কী প্রশভিভছ তা িেশগন করার প্রেন্ন উপায় িোন কভর।
পগ্রি এিনও প্রশোয়তপ্রনক অগ্রর্প্রত ও কার্গসম্পােনার উপর প্রেপ্রি কভর হভব, এবাং প্রশোথগীর িপ্রতপ্রট প্রবেভয় সিগ্র কার্গ প্রবভবচনা
কভর। এই বছর, এই বছর, কভয়কপ্রট প্রবকল্প পথভক িপ্রতপ্রট স্কুল তাভের প্রনজস্ব পগ্রভির িানেণ্ড পবভছ প্রনভয়ভছ, এভত অন্তেুগি একপ্রট
1-4 পস্কল, একপ্রট সাংি্াবাচক পস্কল (100 পভয়ন্ট), এবাং একপ্রট বেগানু ক্রি পস্কল (A-D)।
T&I 32079 Update for Families_November 24 2020 (Bangla/Bengali)

আপপ্রন পগ্রি িোন সাংক্রান্ত আভরা তথ্ পাভবন schools.NYC.gov/messagesforfamilies/#grading -সাইট।

সশরীভর পরীো বা পটপ্রটাংভয়র জন্ কীোভব সম্মপ্রত িোন করভত হভব
র্িন আিরা সশরীভর প্রশোয় পুনরায় প্রিভর র্াব, প্রশো বছভরর বাপ্রক সিয়, 1-12 পগ্রভির প্রশোথগীরা এভলাভিভলাোভব পবভছ পনয়া
COVID-19 পরীো বা পটপ্রটাংভয় অাংশগ্রহে করভব। টাি ও প্রশোথগীভের স্কুভলর অে্ন্তভর প্রনয়প্রিত পরীেে বা পটপ্রটাং আিাভের
স্কুল ও সাপ্রবগক কপ্রিউপ্রনপ্রটগুভলাভক সু স্থ ও প্রনরাপে রািার সু ভর্ার্ পেয়। প্রসপ্রটজুভে 57,000-এর পবপ্রশ প্রশোথগীভের ইভতািভৈ্ই পরীো
করা হভয়ভছ। পরীেে বা পটপ্রটাং িপ্রক্রয়া দ্রুত ও সহজ, এবাং নাভকর অগ্রোভর্/সম্মু িোভর্ একপ্রট পছাট পসায়াব (ভর্িন Q-প্রটপ)
প্রেভয় পসায়াপ্রবাং করাভনা হয়। পসায়াভবর ধেভ গ্ তারতি্ হভব, প্রকন্তু শুৈু িাত্র একপ্রট পছাট অাংশ নাভকর সম্মু িোভর্ পাুঁচ পথভক েশ
পসভকভের জন্ িভবশ করাভনা হভব।
আপনার সন্তানভক পর্ন পরীো করা র্ায় তা প্রনপ্রিত করভত, অনু গ্রহ কভর একপ্রট পরীো বা পটপ্রটাংভয়র সম্মপ্রতর িিগ পূ রে করুন।
আপপ্রন এই সম্মপ্রতপত্র েু ইপ্রট সহজ উপাভয় পূ রে করভত পাভরন:
1. অনলাইন: অনলাইভন িিগপ্রট একপ্রট প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রট স্কুলস অ্াকাউন্ট (NYCSA) ব্বহার কভর পূ রে করুন। mystudent.nyc
পেিুন।
o র্প্রে আপনার প্রশোথগীর(ভের) সাভথ সাংর্ু ি একপ্রট NYCSA অ্াকাউন্ট ইভতািভৈ্ পথভক থাভক: লর্ ইন করুন,
আপনার প্রশোথগীর নাভি প্রক্লক করুন, “অ্াকাউন্ট প্রনয়ন্ত্রে (Manage Account)"-এ প্রক্লক করুন, এবাং এরপর
র্িন একপ্রট ড্রপিাউন পিনু ্ আপ্রবেূ গত হয়, “সম্মপ্রত িিগসিূ হ (Consent Forms)”-এ প্রক্লক করুন। পৃ ষ্ঠাপ্রট পেুন,
এবাং এরপর এভকবাভর পশভে আপনার সন্তাভনর জন্ সম্মপ্রত অপশনপ্রট পবভছ প্রনন।
o র্প্রে আপনার ইভতািভৈ্ই একপ্রট NYCSA অ্াকাউন্ট না পথভক থাভক: আপপ্রন এিনই একপ্রট ধতপ্রর করভত পাভরন!
র্প্রে আপনার স্কুভল পথভক একপ্রট অ্াকাউন্ট ধতপ্রর করার (প্রক্রভয়শন) পকাি পথভক থাভক, আপপ্রন আনু িাপ্রনক পাুঁচ
প্রিপ্রনভট একপ্রট পূ েগ অ্াকাউন্ট ধতপ্রর করভত পারভবন, এবাং এরপর উপপ্ররপ্রিপ্রিত সম্মপ্রত িোন করভত পারভবন। র্প্রে
আপনার স্কুল পথভক একপ্রট অ্াকাউন্ট ধতপ্রর করার (প্রক্রভয়শন) পকাি পথভক না থাভক, আপপ্রন তারপরও সম্মপ্রত
িোন করভত পাভরন "COVID-19 Testing (পরীেে)" -এর অৈীভন “সম্মপ্রত প্রনয়ন্ত্রে (Manage Consent)”-এ
প্রক্লক কভর এবাং আপপ্রন ও আপনার সন্তাভনর তথ্ িোন কভর।
2. কার্ভজর িিগ: কার্ভজর িিগপ্রট পূ রে করুন এবাং স্কুভল পিরত প্রেন। একপ্রট িুদ্রেভর্ার্্ PDF িাইল েশপ্রট োোয় পাওয়া র্াভব
schools.nyc.gov/covidtesting -সাইভট।
আপনার সন্তান সশরীভর প্রশো পুনরায় শুরু করার িথি প্রেন আপনার সম্মপ্রত পত্র অবশ্ই জিা প্রেভত হভব। আপপ্রন র্প্রে ইভতািভৈ্
আপনার সন্তানভক পরীো করভত পেয়ার জন্ সম্মপ্রত পত্র জিা প্রেভয় থাভকন পরীেে বা পটপ্রটাংভয়র জন্, আিাভের কাভছ সবগসাম্প্রপ্রতক
তাপ্ররভির পত্রপ্রট আভছ তা প্রনপ্রিত করভত আিরা আপনাভক আবার জিা প্রেভত উৎসাপ্রহত করপ্রছ।
সম্মপ্রত ও পরীো বা পটপ্রটাং সম্পভকগ আপপ্রন বােপ্রত তথ্ িুুঁভজ পাভবন schools.nyc.gov/covidtesting সাইভট পেয়া বহুল
প্রজজ্ঞাপ্রসত িশ্নাবলীভত।
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