প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,

29 নভেম্বর, 2020

আপ্রি আশা করপ্রি আপপ্রন একপ্রি প্রবশ্রািপূ র্গ িু প্রি, এবং আপনার পপ্ররবাভরর সাভে সিয় উপভোর্ করার সু ভ ার্ পপভয়ভিন।
আপনার স্মরর্ রভয়ভি প , 18 নভেম্বর, আিরা স্কুল প্রবপ্রডংগুভলা প্রশক্ষাদান ও প্রশক্ষা গ্রহভর্র জনয সািপ্রয়কোভব বন্ধ কভর প্রদভয়প্রিলাি,
এবং প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রির সকল প্রশক্ষােগীভক পুভরাপুপ্ররোভব দূ র পেভক প্রশক্ষায় (প্ররভিাি লাপ্রনগং) স্থানান্তপ্ররত কভরপ্রিলাি। আজ, আিাভদর
অভনক প্রশক্ষােগীর জনয সশরীভর উপপ্রস্থত প্রশক্ষা প্রনভদগশনার জনয স্কুল প্রবপ্রডংগুভলা পুনরায় প ালার পপ্ররকল্পনা সম্পভকগ আপনাভক আপ্রি
আনভের সাভে প্রল প্রি। বরাবভরর িতই, স্বাস্থয ও সু রক্ষা আিাভদর সভবগাচ্চ িাধানয প্রহভসভব রভয়ভি, এবং এই প্রিপ্রিভত সকল পুনরায়
প ালা প্রবপ্রডংগুভলাভত স্কুভলর অেযন্তভর সাপ্তাপ্রহক বাধযতািূ লক COVID-19 পরীক্ষা, ও কীোভব আপপ্রন বাধযতািূ লক সম্মপ্রত ফিগ জিা
প্রদভত পাভরন পসপ্রবষভয় তেয রভয়ভি।
এই পেপ্রনভদগশনা প্রিশ্র প্রশক্ষা বা পেভেড লাপ্রনগংভয়র প্রশক্ষােগীভদর জনয িভ াজয, ারা ইভতািভধযই সপ্তাভহর প্রকিু সিয় স্কুল প্রবপ্রডংগুভলাভত
ও সপ্তাভহর বাপ্রক সিয় বাপ্রিভত প্রশক্ষা গ্রহর্ পবভি প্রনভয়ভি। প সব প্রশক্ষােগী স্কুল প্রবপ্রডং বন্ধ হবার পূ ভবগ পুভরাপুপ্রর দূ র পেভক প্রশক্ষা
(প্ররভিাি লাপ্রনগং) পবভি প্রনভয়ভি তারা পূ র্গ প্রদবস দূ র পেভক পশ া অবযাহত রা ভব।
আিার সন্তান ক ন সশরীভর প্রশক্ষার জনয পুনরায় প্রফভর আসভত পারভব?


3K পেভক 5 পগ্রভডর প্রশক্ষােগীরা সশরীভর প্রশক্ষা গ্রহভর্র জনয পসািবার, 7 প্রডভসম্বর প্রফভর আসভব।
o এভত অন্তেুগক্ত, আপ্রলগ এডুভকশন ও এপ্রলভিন্টাপ্রর স্কুলগুভলার (ভ িন, K-2 স্কুল, K-3 স্কুল, K-5 স্কুল, এর পাশাপাপ্রশ
প্রডপ্রিক্ট প্রি-K পসন্টার, K-8 স্কুল, এবং K-12 স্কুলসিূ হ) 3K পেভক 5 পগ্রভডর সকল প্রশক্ষােগী।
o এভত অন্তেুগক্ত নয় পসসব স্কুলসিূ হ প গুভলা বতগিাভন পেি-আ যাপ্রয়ত অভরঞ্জ পজান, অেবা পরড পজাভন অবপ্রস্থত,
প্রদ প াষর্া পদয়া হভয় োভক। আপনার স্কুল বতগিাভন এই পজানগুভলাভত রভয়ভি প্রকনা তা
http://nyc.gov/covidzone সাইভি পদ ভত পাভরন।



প্রডপ্রিক্ট 75 এর সকল পগ্রভডর প্রশক্ষােগীরা সশরীভর প্রশক্ষা বৃ হস্পপ্রতবার, 10 প্রডভসম্বর তাপ্রর পেভক পুনরায় শুরু করভব।
o এভত অন্তেুগক্ত নয় পসসব স্কুলসিূ হও প গুভলা বতগিাভন পেি-আ যাপ্রয়ত অভরঞ্জ পজান, অেবা পরড পজাভন অবপ্রস্থত,
প্রদ প াষর্া পদয়া হভয় োভক।



পরবতগী প াষর্া না পদয়া প গন্ত 6 পেভক 12 পগ্রভডর প্রশক্ষােগীরা (প্রডপ্রিক্ট 75-এর বাপ্রহভর) দূ র পেভক অবযাহত রা ভব।



প সব প্রশক্ষােগী সম্প্রপ্রত প্রনউ ইয়ভকগর বাপ্রহভর পকাভনা পেি প িা ট্র্যাভেল অযাডোইজপ্রর (ভ্রির্ প্রবষয়ক উপভদশক) তাপ্রলকায়
রভয়ভি পসিা পেভক ভ্রির্ কভর আভস, তভব অবশযই 14 প্রদন পকায়াভরন্টাইন করভত হভব। এিািাও পেভির পেপ্রনভদগশনা:
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory অনু ায়ী আপনার পকায়াভরন্টাইন পেভক পরীক্ষার
িাধযভি পবর হবার সু ভ ার্ রভয়ভি। প্রশক্ষােগীভদর স্বাস্থয প্রবষয়ক িশ্নাবলী িপ্রতপ্রদন পূ রর্ করা অবযাহত রা া উপ্রিত।



প্রফভর আসার এই তাপ্রর গুভলা প্রিশ্র প্রশক্ষা বা পেভেড লাপ্রনগংভয়র প্রশক্ষােগীভদর জনয িভ াজয, এভত অন্তেুগক্ত ারা সম্প্রপ্রত
প্রনধগাপ্ররত সিয়সীিায় প্রিশ্র প্রশক্ষা বা পেভেড লাপ্রনগং পবভি প্রনভয়ভিন।

আিার স্কুল েবভন পুনরায় পফরার জনয আিাভক কী করভত হভব?
আপনার সন্তাভনর স্কুভল পুনরায় প্রফভর আসার জনয, আপনাভক অবশযই তার স্কুল েবভন প্রফভর আসার িেি প্রদভন স্কুভলর অেযন্তভর
COVID-19 পরীক্ষা করার সম্মপ্রত ফিগ জিা প্রদভত হভব। আপনার সন্তাভনর স্কুভলর প্রশক্ষােগী ও োফভদর িাঝ পেভক এভলাভিভলাোভব
পবভি প্রনভয় সাপ্তাপ্রহকোভব পরীক্ষা করা হভব। প্রসপ্রিজুভি COVID-19 সংক্রির্ বৃ প্রি পরাধ করার পাশাপাপ্রশ, সকল স্কুল েবনগুভলা
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প্রনরাপদ রা ার আিাভদর পপ্ররকল্পনার একপ্রি গুরুত্বপূ র্গ অংশ হভে এই বাধযতািূ লক সাপ্তাপ্রহক COVID-19 পরীক্ষা। িেি (1) পগ্রড
পেভক উচ্চ পগ্রভডর প ভকাভনা প্রশক্ষােগীভক স্কুল েবনগুভলাভত প্রফভর আসভত হভল অবশযই তার স্কুল েবভন প্রফভর আসার িেি প্রদভন
স্কুভলর অেযন্তভর COVID-19 পরীক্ষা করার সম্মপ্রত ফিগ জিা প্রদভত হভব।




িেি (1) পগ্রড পেভক উচ্চ পগ্রভডর প ভকাভনা প্রশক্ষােগীভক স্কুল েবনগুভলাভত প্রফভর আসভত হভল অবশযই তার স্কুল েবভন
প্রফভর আসার িেি প্রদভন COVID-19 পরীক্ষা করার সম্মপ্রত ফিগ জিা প্রদভত হভব। এভলাভিভলাোভব পরীক্ষর্ বা পিপ্রেং পেভক
3K, প্রি-K, এবং প্রকোরর্াভিগন প্রশক্ষােগীরা অবযাহপ্রত পাভব।
পরীক্ষাপ্রি দ্রুত, প্রনরাপদ, এবং সহজ। পরীক্ষার িপ্রক্রয়া সংক্রান্ত একপ্রি প্রেপ্রডও schools.nyc.gov/covidtesting সাইভি
পাওয়া াভব।

আপ্রি সম্মপ্রত কীোভব জিা প্রদভত পাপ্রর?
স্কুভলর অেযন্তভর আপনার সন্তাভনর COVID-19 পরীক্ষা করার সম্মপ্রত পত্র জিা পদয়া দ্রুত ও সহজ। আপপ্রন প্রদ ইভতািভধয একপ্রি

সম্মপ্রত জিা প্রদভয়ও োভকন, ফাইভল সবগসাম্প্রপ্রতক সম্মপ্রতপ্রি রভয়ভি তা প্রনপ্রিত করভত আিরা আপনাভক আবার জিা প্রদভত অনু ভরাধ
করপ্রি। জিা পদয়ার দু ইপ্রি সহজ উপায় হভে:
1) অনলাইভন mystudent.nyc একপ্রি প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রি স্কুলস অযাকাউন্ট (NYCSA) বযবহার কভর ফিগপ্রি পূ রর্ করুন।



প্রদ আপনার প্রশক্ষােগীর(ভদর) সাভে সং ু ক্ত একপ্রি NYCSA অযাকাউন্ট ইভতািভধয পেভক োভক: লর্ ইন করুন, আপনার
প্রশক্ষােগীর নাভি প্রিক করুন, “অযাকাউন্ট প্রনয়ন্ত্রর্ (Manage Account)"-এ প্রিক করুন, এবং এরপর ন একপ্রি ড্রপডাউন
পিনু য আপ্রবেূ গত হয়, “সম্মপ্রত ফিগসিূ হ (Consent Forms)”-এ প্রিক করুন। পৃষ্ঠাপ্রি পিুন, এবং এরপর এভকবাভর পশভষ
আপনার সন্তাভনর জনয সম্মপ্রত অপশনপ্রি পবভি প্রনন।



প্রদ আপনার ইভতািভধযই একপ্রি NYCSA অযাকাউন্ট না পেভক োভক: আপপ্রন এ নই একপ্রি ততপ্রর করভত পাভরন! প্রদ
আপনার স্কুভল পেভক একপ্রি অযাকাউন্ট ততপ্রর করার (প্রক্রভয়শন) পকাড পেভক োভক, আপপ্রন আনু িাপ্রনক পাাঁি প্রিপ্রনভি একপ্রি
পূ র্গ অযাকাউন্ট ততপ্রর করভত পারভবন, এবং এরপর উপপ্ররপ্রিপ্র ত সম্মপ্রত িদান করভত পারভবন। প্রদ আপনার স্কুল পেভক
একপ্রি অযাকাউন্ট ততপ্রর করার (প্রক্রভয়শন) পকাড পেভক না োভক, আপপ্রন তারপরও সম্মপ্রত িদান করভত পাভরন "COVID19 Testing (পরীক্ষর্)" -এর অধীভন “সম্মপ্রত প্রনয়ন্ত্রর্ (Manage Consent)”-এ প্রিক কভর এবং আপপ্রন ও আপনার
সন্তাভনর তেয িদান কভর।

2) সং ু ক্ত ফিগপ্রি ইংভরপ্রজ বি অক্ষভর পূ রর্ ও স্বাক্ষর কভর আপনার সন্তাভনর স্কুল প্রবপ্রডংভয় প্রফভর আসার িেি প্রদন তার স্কুভল সাভে
প্রনভয় আসু ন। একপ্রি িুদ্রর্ভ ার্য PDF ফাইল দশপ্রি োষায় পাওয়া াভব schools.nyc.gov/covidtesting -সাইভি।
আিরা সন্তান সাপ্তাপ্রহক এভলাভিভলাোভব পবভি করা পিপ্রেং অবযাহপ্রত পপভত পাভর প্রক?
অবযাহপ্রত শুধু িাত্র সু প্রনপ্রদগষ্ট সীপ্রিত কারভর্ পদয়া হভব:


প সব প্রশক্ষােগীর প্রিপ্রকৎসার্ত কারভর্ অবযাহপ্রত িভয়াজন, পকাভনা স্বাস্থযর্ত কারভর্ পিপ্রেং করা প্রনরাপদ হভব না (ভ িন,
িু িণ্ডভল আ াত, নাভক অস্ত্রপািার), এবং প্রবভবিনার জনয আপপ্রন একপ্রি পৃেক ফিগ জিা প্রদভত সক্ষি হভবন। এই ফিগপ্রি
অবশযই একজন ডাক্তার দ্বারা স্বাক্ষরকৃত হভত হভব এবং আপনাভক অবশযই একজন স্বাস্থয পসবা িদানকারী পেভক প্রিপ্রকৎসা
সংক্রান্ত িিার্াপ্রদ জিা প্রদভত হভব।



প সব িপ্রতবপ্রন্ধতা ু ক্ত প্রশক্ষােগীভক তাভদর িপ্রতবপ্রন্ধতার িকরভর্র জনয স্কুভল ো েোভব পরীক্ষা করা াভব না, তাভদর জনয
আপপ্রন একপ্রি প্রেন্ন অনু ভরাধ জিা প্রদভত পারভবন।
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পসািবার, 30 নভেম্বর, অবযাহপ্রতর ফিগগুভলা ইংভরপ্রজভত schools.nyc.gov/covidtesting সাইভি পাওয়া াভব। স্বল্প সিভয়র
িাভঝই অনু বাদকৃত সংস্করর্গুভলা পাওয়া াভব।

প্রদ আপ্রি সম্মপ্রত পত্র জিা না পদই, তাহভল কী হভব?
আপনার সন্তান প প্রদন স্কুল েবভন প্রফভর আসভি পসপ্রদন অবশযই সম্মপ্রত জিা প্রদভত হভব; এিা জিাদাভনর তাপ্রর , এবং আিাভদর জনয
সকল প্রশক্ষােগীভদর অংশগ্রহর্ িভয়াজন।



প্রদ আপনার সন্তান সম্মপ্রত ফিগ িািা স্কুল প্রফভর আসার িেি প্রদন সশরীভর উপপ্রস্থত প্রশক্ষা প্রনভদগশনার জনয উপপ্রস্থত হয়,
তভব প্রিপ্রিপযাল ও স্কুভলর োফ সম্মপ্রত সংগ্রভহর জনয আপনার সাভে প ার্াভ ার্ করভব।
এরপর, প সব প্রশক্ষােগীর সম্মপ্রতর ফিগ ফাইভল োকভব না, াভদর পকাভনা প্রিপ্রকৎসার্ত বা িপ্রতবপ্রন্ধতা-প্রেপ্রিক অবযাহপ্রত জিা
পদয়া োকভব না, তাভদর অবশযই পুভরাপুপ্রর দূ র পেভক বা প্ররভিাি প্রশক্ষা প্রনভদগশনায় স্থানান্তর করা হভব। অবযাহপ্রত সম্পভকগ
আভরা তেয এই সপ্তাভহ আপনার সন্তাভনর স্কুল প্রিপ্রিপযাল িদান করভবন।

প্রদ আিার সন্তাভনর স্কুল অভরঞ্জ বা পরড পজাভন অবপ্রস্থত হয়, তাহভল কী হভব?




এই প গন্ত, অভরঞ্জ পজাভনর স্কুলগুভলাভত সশরীভর প্রশক্ষা বন্ধ রভয়ভি। অভরঞ্জ পজাভনর স্কুলগুভলা ত শীঘ্রই সম্ভব পুনরায়
প ালার জনয আিরা পেভির সাভে একপ্রি পপ্ররকল্পনা ততপ্রর করপ্রি।
পেি অব প্রনউ ইয়কগ দ্বারা পপ্ররকল্পনাপ্রি প্রনপ্রিত হওয়া িাত্রই আিরা তেয পশয়ার করভবা।
বতগিাভন প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রিভত পকাভনা পরড পজান পনই, প্রকন্তু, পেভির প্রনয়িানু ায়ী, পরড পজাভনর প্রবপ্রডংগুভলাও বন্ধ োকভব।

বরাবভরর িতই, এই অোবনীয় বিভর একসাভে আিাভদর াত্রা অবযাহত রা ায় আপনার নিনীয়তা এবং তধভ গর জনয আপ্রি কৃতজ্ঞ।
আপনার সন্তান প ান পেভকই প্রশক্ষা গ্রহর্ করুক না পকন—তার জনয িপ্রতপ্রদন একপ্রি দৃ ঢ়, সহায়ক প্রশক্ষা িদাভন DOE-পত আিরা
সকভল লক্ষযবি—এবং পসিা ক ভনাই পপ্ররবতগন হভব না।
আিরা আসন্ন সপ্তাভহ স্কুল েবনগুভলাভত প্রশক্ষােগীভদর স্বার্ত জানাবার িতযাশায় আপ্রি।
প্রবনীত,

প্ররিাডগ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
িযাভিলর
প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রি প্রডপািগভিন্ট অে এডুভকশন
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