11 ডিসেম্বর, 2020
ডিয় পডরবারবর্গ,
োম্প্রডিক েংডিপ্ত বসের পর েশরীসর উপডিি ডশিা ডিসদগশিার জিয আমাসদর স্কুল ভবিগুসলা পুিরায় খ ালায়, কী উদ্দীপিাময় একটা েপ্তাহ
খপডরসয় খর্ল। আডম আমাসদর ডশিার্গী ও পডরবার, ডিডিপযাল, এবং স্কুল কমগীর্ণসক ডিরাপদ ও ডির্গঞ্ঝাটভাসব পুিরায় খ ালার জিয ধিযবাদ
জািাসি চাই। আডম জাডি এটা েহজ ডিল িা, ডকন্তু আমাসদর ডেডট এবং জাডির ভডবষ্যসির জিয র্ণডশিা অপডরহার্গ, এবং খেজিয আমাসদর
স্কুল কডমউডিডটর ডবকাশ ঘটাসি আমাসদর েম্ভাবয েিমিা অিু র্ায়ী অবযাহিভাসব েবডকিু করডি।
ডিউ ইয়কগ ডেডটর েকল িান্ত খর্সক েহায়িা ডিসয় আমরা 3-K খর্সক পঞ্চম খেি পর্গন্ত, এবং ডিডিক্ট 75-এর স্কুলগুসলার েকল ডশিার্গীসদর
ক্লােরুসম ডিডরসয় আিসি েিম হসয়ডি। আপিাসদর িডি করা অঙ্গীকার পূ রসণ এডট একডট গুরুত্বপূ ণগ ধাপ: একডট ডিরাপদ, েু রডিি পডরসবশ
িদাি করা খর্ াসি আপিার েন্তাি ডশ সি ও খবসে উঠসি পাসর। এবং দ্রুি স্মরণ কডরসয় ডদসি চাই: েবার জিয ডমশ্র ডশিা বা খেসেি লাডিগং
েসবগাচ্চ পর্গাসয় কার্গকর করসি পারার জিয, আমাসদর আপিার েন্তাসির িার েময়েূ ডচকৃি েশরীসর উপডিি হবার ডদিগুসলাসি উপডিি হওয়া
িসয়াজি। ডিডিক্ট 1-31 স্কুলগুসলার পাশাপাডশ ডিডিক্ট 75 ইিক্লুশি খিাোমগুসলার 6 খর্সক 12 খেসির ডশিার্গীরা বিগমাসি দূ র খর্সক বা
ডরসমাটভাসব পোসশািা অবযাহি রা সব।
দু ুঃ জিকভাসব, COVID-19 আমাসদর মাসর্ এ িও ডবদযমাি। ডেডটবযাপী েংক্রমণ বৃ ডি খরাসধ অবযাহি লোইসয়, অিু েহ কসর লিয করুি খর্
আমরা আমাসদর স্কুসলর অভযন্তসরর পরীিণ ডিয়ম-িীডি পডরবিগি কসরডি। আমাসদর ডবডডংগুসলা খ ালা রা সি, আমরা এ ি কমগীবৃ ন্দ এবং
ির্ম খর্সক উচ্চির খেসির ডশিার্গীসদর মার্ খর্সক এসলাসমসলাভাসব খবসি ডিসয় স্কুসলর অভযন্তসর োপ্তাডহক ডভডিসি COVID-19 পরীিা করা
এ ি বাধযিামূ লক।
এবং এটা অিযন্ত গুরুত্বপূ ণগ: র্ডদ আপিার েন্তাি েম্মডি িমগ িাো েশরীসর উপডিি ডশিা ডিসদগশিার জিয স্কুসল উপডিি হয়, িসব ডিডিপযাল
ও স্কুসলর স্টাি েম্মডি েংেসহর জিয আপিার োসর্ খর্ার্াসর্ার্ করসব। এরপর, খর্েব ডশিার্গীর েম্মডির িমগ িাইসল র্াকসব িা, র্াসদর
খকাসিা অিু সমাডদি ডচডকৎোর্ি বা িডিবডেিা-ডভডিক অবযাহডি র্াসক খিই, িাসদর অবশযই পুসরাপুডর দূ র খর্সক বা ডরসমাট ডশিা ডিসদগশিায়
িািান্তর করা হসব।
পডরবারসদর জিয এই েবগোম্প্রডিক িসর্য, আপডি উডিড ি ির্যগুসলা পাসবি:








বাধযিামূ লক, স্কুসলর অভযন্তসর পরীিণ েম্পসকগ আপিার কী জািা িসয়াজি
স্কুসলর অভযন্তসর এসলাসমসলাভাসব খবসি করা পরীিণ বা খটডস্টংসয়র জিয কীভাসব েম্মডি জমা ডদসি হসব
র্ডদ আপিার েন্তাি েম্প্রডি ভ্রমণ কসর র্াসক িাহসল কী করসি হসব
স্কুসলর অভযন্তসর পরীিণ খর্সক িাে বা অবযাহডি েম্পসকগ আপিার কী জািা িসয়াজি
2021– 2022 ডশিা বিসর ডকোরর্াসটগসি কীভাসব আসবদি করসি হসব
এডলসমন্টাডরসি ভডিগ েম্পসকগ কীভাসব আসরা জািা র্াসব
পযাসরন্ট ইউডিভাডেগডট, র্া পডরবারসদর বিগমাি চাডহদার্ু ক্ত খকােগেমূ হ এবং ডবডভধ ডবষ্য়বস্তুর উপর ডরসোেগেমূ হ িদািকারী একডট
িিুি প্ল্যাটিমগ - খেটায় কীভাসব অংশেহণ করা র্াসব।

খর্সহিু এই মহামারীর োসর্ অসিক অডিশ্চয়িা চসল এসেসি, আমরা আমাসদর ঐডিহয বজায় রা ায় অঙ্গীকারবি, র্া আমাসদর স্মরণ কডরসয়
খদয় আমরা একডট কডমউডিডট। খেগুসলার একডট হসে আমাসদর ডশিক ও কসলজ ও কযাডরয়ার কাউডিলারসদর েম্মাি িদািকারী বাডষ্গক ডবর্
অযাসপল অযাওয়ািগস। এই বির, ডশিক ও কাউডিলার র্ারা আপিার েন্তাসির জীবসি অবদাি খরস সিি িাসদর েম্মাি জািাসিা ডবসশষ্ভাসব
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গুরুত্বপূ ণগ অিু ভূি হসে। ডবর্ অযাসপল অযাওয়ািগস-এর ওসয়বোইট schools.nyc.gov/bigappleawards ডভডজট কসর 10 জািু য়াডর, 2021
িাডরস র মসধয একজি ডশিকসক মসিািয়ি করুি।
বরাবসরর মিই, এই অভাবিীয় বিসর একোসর্ আমাসদর র্াত্রা অবযাহি রা ায় আপিার িমিীয়িা এবং ধধসর্গর জিয আডম কৃিজ্ঞ। Covid-19
আমাসদর খিসলসমসয়সদর উপর িভাব খিলসি এসি খকাসিা েসন্দহ খিই—অযাকাসিডমক, োমাডজক, এবং মািডেকভাসব—এবং আমরা
ইসিামসধযই আেন্ন ডশিা বিসরর জিয িস্তুি হডে। এই েপ্তাসহ, পরবিগী িল বা খহমসন্ত আমাসদর স্কুলগুসলাসক আসরা দৃ ঢ়ভাসব ডিডরসয় আিসি
খময়র এবং আডম 2021 স্টুসিন্ট অযাডচভসমন্ট প্ল্যাি (ডশিার্গী োিলয পডরকল্পিা) উপিাপি করডি। আমাসদর ডশিকবৃ ন্দ এবং আপিাসদর
েকসলর োসর্ কাজ কসর, আমরা একডট পর্ ধিডর করসবা র্া ডিরাময় এবং ডশিসণ র্ভীরভাসব ডিবি র্াকসব। আেন্ন মােগুসলাসি আডম আসরা
ির্য িদাি করসবা।
আডম জাডি খর্ িডিডট ডশিার্গীসক িডিডদি একডট দৃ ঢ়, েহসর্াডর্িামূ লক ডশিা ডিডশ্চি করসি আমরা আমাসদর দাডয়ত্ব পালি করসবা—িারা
খর্ াি খর্সকই ডশিা েহণ করুক িা খকি।
ডবিীি,

ডরচািগ এ. কারািজা (Richard A. Carranza)
চযাসিলর
ডিউ ইয়কগ ডেডট ডিপাটগসমন্ট অভ এিুসকশি
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পডরবারসদর জিয েবগোম্প্রডিক ির্য, শুক্রবার, 11 ডিসেম্বর, 2020
স্কুসলর অভযন্তসর বাধযিামূ লক পরীিণ েম্পসকগ আপিার কী জািা িসয়াজি
আপিার েন্তাসির স্কুসল পুিরায় ডিসর আোর জিয, আপিাসক অবশযই িার স্কুল ভবসি ডিসর আোর ির্ম ডদসি স্কুসলর অভযন্তসর COVID-19
পরীিা করার েম্মডি িমগ জমা ডদসি হসব।
 আপিার েন্তাসির স্কুসলর ডশিার্গী ও স্টািসদর মার্ খর্সক এসলাসমসলাভাসব খবসি ডিসয় োপ্তাডহকভাসব পরীিা করা হসব।
 ির্ম (1) খেি খর্সক উচ্চ খেসির খর্সকাসিা ডশিার্গীসক স্কুল ভবিগুসলাসি ডিসর আেসি হসল অবশযই িার স্কুল ভবসি ডিসর আোর
ির্ম ডদসি স্কুসলর অভযন্তসর COVID-19 পরীিা করার েম্মডি িমগ জমা ডদসি হসব।
 এসলাসমসলাভাসব খবসি ডিসয় পরীিা বা খটডস্টং করা খর্সক 3-K, ডি-K, এবং ডকোরর্াসটগি ডশিার্গীরা অবযাহডি পাসব।
 পরীিাডট দ্রুি, ডিরাপদ, এবং েহজ। র্ডদ আপডি একডট েম্মডি িমগ জমা িা ডদসয় র্াসকি এবং আপিার েন্তাি েশরীসর ডশিা েহণ
করসি, িসব আপিাসক অবশযই িাৎিডণকভাসব করসি হসব।

স্কুসলর অভযন্তসর এসলাসমসলাভাসব খবসি করা পরীিণ বা খটডস্টংসয়র জিয কীভাসব েম্মডি জমা ডদসি হসব
স্কুসলর অভযন্তসর আপিার েন্তাসির COVID-19 পরীিা করার েম্মডি পত্র জমা খদয়া দ্রুি ও েহজ। আপডি র্ডদ ইসিামসধয একডট েম্মডি জমা
ডদসয়ও র্াসকি, িাইসল েবগোম্প্রডিক েম্মডিডট রসয়সি িা ডিডশ্চি করসি আমরা আপিাসক আবার জমা ডদসি অিু সরাধ করডি।
জমা খদয়ার দু ইডট েহজ উপায় হসে:
1) অিলাইসি mystudent.nyc একডট ডিউ ইয়কগ ডেডট স্কুলে অযাকাউন্ট (NYCSA) বযবহার কসর িমগডট পূ রণ করুি।
র্ডদ আপিার ডশিার্গীর(সদর) োসর্ েংর্ু ক্ত একডট NYCSA অযাকাউন্ট ইসিামসধয খর্সক র্াসক: লর্ ইি করুি, আপিার ডশিার্গীর িাসম ডক্লক
করুি, “অযাকাউন্ট ডিয়ন্ত্রণ (Manage Account)"-এ ডক্লক করুি, এবং এরপর র্ ি একডট ড্রপিাউি খমিু য আডবভূ গি হয়, “েম্মডি িমগেমূ হ
(Consent Forms)”-এ ডক্লক করুি। পৃ ষ্ঠাডট পেুি, এবং এরপর এসকবাসর খশসষ্ আপিার েন্তাসির জিয েম্মডি অপশিডট খবসি ডিি।
র্ডদ আপিার ইসিামসধযই একডট NYCSA অযাকাউন্ট িা খর্সক র্াসক: আপডি এ িই একডট ধিডর করসি পাসরি! র্ডদ আপিার স্কুসল খর্সক
একডট অযাকাউন্ট ধিডর করার (ডক্রসয়শি) খকাি খর্সক র্াসক, আপডি আিু মাডিক পাাঁচ ডমডিসট একডট পূ ণগ অযাকাউন্ট ধিডর করসি পারসবি, এবং
এরপর উপডরডিড ি েম্মডি িদাি করসি পারসবি। র্ডদ আপিার স্কুল খর্সক একডট অযাকাউন্ট ধিডর করার (ডক্রসয়শি) খকাি খর্সক িা র্াসক,
আপডি িারপরও েম্মডি িদাি করসি পাসরি "COVID-19 Testing (পরীিণ)" -এর অধীসি “েম্মডি ডিয়ন্ত্রণ (Manage Consent)”-এ
ডক্লক কসর এবং আপডি ও আপিার েন্তাসির ির্য িদাি কসর।
2) েংর্ু ক্ত িমগডট ইংসরডজ বে অিসর পূ রণ ও স্বাির কসর আপিার েন্তাসির স্কুল ডবডডংসয় ডিসর আোর ির্ম ডদি িার স্কুসল োসর্ ডিসয়
আেু ি। একডট মুদ্রণসর্ার্য PDF িাইল দশডট ভাষ্ায় পাওয়া র্াসব schools.nyc.gov/covidtesting -োইসট।

র্ডদ আপিার েন্তাি েম্প্রডি ভ্রমণ কসর র্াসক িাহসল কী করসি হসব


র্ডদ আপিার েন্তাি েম্প্রডি ডিউ ইয়সকগর বাডহসর খকাসিা খস্টট খর্টা ট্র্যাসভল অযািভাইজডর (ভ্রমণ ডবষ্য়ক উপসদশক) িাডলকায়
রসয়সি খেটা খর্সক ভ্রমণ কসর আসে, িসব িাসক অবশযই 14 ডদি খকায়াসরন্টাইি করসি হসব।

T&I 32165 Update for Families_December 11 2020 (Bangla/Bengali)




এিাোও খস্টসটর পর্ডিসদগশিা: https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory অিু র্ায়ী িার
খকায়াসরন্টাইি খর্সক পরীিা করার মাধযসম খবর হবার েু সর্ার্ রসয়সি।
আপডি অর্বা আপিার েন্তাসির স্বািয ডবষ্য়ক িশ্নাবলী িডিডদি পূ রণ করা অবযাহি রা া উডচি।

স্কুসলর অভযন্তসর পরীিণ খর্সক িাে বা অবযাহডি েম্পসকগ আপিার কী জািা িসয়াজি
Exemptions will only be granted in certain limited cases, and two types of exemption request forms are available
at schools.nyc.gov/covidtesting:




খর্েব ডশিার্গীর ডচডকৎোর্ি কারসণ অবযাহডি িসয়াজি, খকাসিা স্বািযর্ি কারসণ খটডস্টং করা ডিরাপদ হসব িা (সর্মি, মু মণ্ডসল
আঘাি, িাসক অসরাপচার), িাসদর জিয একডট িমগ। এই িমগডট অবশযই একজি িাক্তাসরর দ্বারা স্বািডরি হসি হসব এবং িমাডণক
ডচডকৎো েংক্রান্ত িডর্ বা িকুযসমন্ট েহ জমা ডদসি হসব।
িডিবডেিার্ু ক্ত ডশিার্গীসদর জিয র্াসদর িডিবডেিার িকৃডির কারসণ ডিরাপসদ পরীিা করা র্াসব িা। িডিবডেিা জডিি কারসণ
অিু সমাডদি িাে বা অবযাহডি েহ ডশিার্গীসদর স্কুসলর বাডহসর পরীিা েহণ করসি হসব।

2021– 2022 ডশিা বিসর ডকোরর্াসটগসি কীভাসব আসবদি করসি হসব
আপিার েন্তাসির এডলসমন্টাডর স্কুসলর র্াত্রা শুরু করার এ িই েময়! র্ডদ আপডি ডিউ ইয়কগ ডেডটসি বেবাে কসরি এবং আপিার েন্তাি
2016 োসল জন্মেহণ কসর র্াসক, িাহসল আপিার জিয ডকোরর্াসটগসি ভডিগর আসবদি এ ি উন্মু ক্ত। 19 জািু য়াডর, 2021-এর মসধয আসবদি
করসি ভুলসবি িা।
আপডি দু ডট পিডির খর্সকাসিা একডটসি আসবদি করসি পাসরি:



অিলাইসি MySchools.nyc ডঠকািায়। আপিার মাইস্কুলস অযাকাউন্ট ধিডর করসি অর্বা খদ সি ডলংসক ডক্লক করুি।
খিাসি (718) 935- 2009 িম্বসর। খোমবার খর্সক শুক্রবার েকাল 8 a.m. খর্সক েেযা 6 p.m. পর্গন্ত, অর্বা শডিবার খর্সক রডববার
েকাল 9 a.m. খর্সক দু পুর 1 p.m.-এর মসধয খিাি করুি

মাইস্কুলস-এর মাধযসম আপডি স্কুল অিু েোি করসি পাসরি, চমৎকার পিন্দেমূ হ খবসি ডিসি পাসরি, এবং ডকোরর্াসটগসি আসবদি করসি
পাসরি — েব একই িাসি।
অসপিা-িাডলকা বা ওসয়টডলস্ট েম্পসকগ আরও জািসি হসল schools.nyc.gov/kindergarten ডভডজট করুি।
কী িিযাশা করসি পাসরি, কীভাসব আপিার মাইস্কুলস অযাকাউন্ট ধিডর করসি পাসরি, এবং কীভাসব আসবদি করসি হসব খেডবষ্সয় আমাসদর
িিুি এডলসমন্টাডর অযািডমশি ডভডিও ডেডরজ পর্ডিসদগশিা খদসব। িজর রা ু ি: শীঘ্রই আরও ডভডিও আেসব!
িসশ্নর জিয, খিাি করুি (718) 935-2009 িম্বসর অর্বা ইসমইল করুি ESEnrollment@schools.nyc.gov ডঠকািায়।

এডলসমন্টাডরসি ভডিগ েম্পসকগ কীভাসব আসরা জািা র্াসব
3-K, ডি-K, এবং ডকোরর্াসটগি অযািডমশি েম্পসকগ জািসি একডট ভাচুগয়াল এডলসমন্টাডর ভডিগর অিু ষ্ঠাসি আমাসদর োসর্ খর্ার্ ডদি। কী
িিযাশা করসি হসব এবং কীভাসব আসবদি করসি হসব িা জািু ি। ডিউ ইয়কগ ডেডটর েকল পডরবার স্বার্ি।
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খেশিগুসলা ডিম্নডলড ি িাডর গুসলাসি অিু ডষ্ঠি হসব:






মঙ্গলবার, 15 ডিসেম্বর, ডবসকল 2 p.m.
বৃ হস্পডিবার, 17 ডিসেম্বর, েেযা 6 p.m.
বুধবার, 6 জািু য়াডর, েেযা 6 p.m.
বৃ হস্পডিবার, 7 জািু য়াডর, েেযা 6 p.m. এই অিু ষ্ঠািডট স্পযাডিশ ভাষ্ায় অিু ডষ্ঠি হসব।
মঙ্গলবার, 12 জািু য়াডর, েেযা 2 p.m.

খেশসির জিয tinyurl.com/NYCDOEElementaryEventsSurvey োইসট খরডজস্টার করুি। র্ ি আপডি খরডজস্টার করসবি, আপিার
পিসন্দর ভাষ্া উসি করসি ভুলসবি িা—এই জবাবগুসলার উপর ডভডি কসর িডিডট খেশসি েু ডিডদগষ্ট ভাষ্ায় খদাভাষ্ পডরসষ্বা খদয়া হসব।

পযাসরন্ট ইউডিভাডেগডটসি কীভাসব অংশেহণ করা র্াসব
পযাসরন্ট ইউডিভগাডেডট একডট িিুি অিলাইি প্ল্যাটিমগ র্া পডরবারসদর েংর্ু ক্ত করসি ও ডশিার্গীসদর েহায়িা করসি ডবডবধ খকােগ, েরােডর
অিু ষ্ঠাি, এবং কার্গক্রসমর িাডলকা অিার কসর। প্ল্যাটিমগডট েকল ডিউ ইয়কগ ডেডট পডরবার এবং অডভভাবকসদর ডবডবধ ডবষ্য়বস্তুর খিসত্র ও
খেি স্তসর েরােডর ও বিগমাি-চাডহদার্ু ক্ত খকােগ ও েংিাি পাবার েু সর্ার্ খদয়। খকােগগুসলা একাডধক ভাষ্ায় লভয রসয়সি এবং একাডধক ভাষ্ায়
িদাি করা েম্প্রোরসণর জিয কাজ করডি।
আডলগ চাইডহুি খর্সক িাপ্তবয়স্ক ডশিার েকল পডরবার, একডট ডবিামূ সলয অযাকাউন্ট ধিডর করসি পাসরি, এবং কমগশালার জিয খরডজস্টার
করসি পাসর, অিু ষ্ঠাসি খর্ার্ ডদসি পাসরি, খকাসিা িডশিণ ও অিযািয ডবষ্য় ু াঁজসি পাসরি। বিগমাসি ডবডবধ ডবষ্য়বস্তুসি 95+ খকােগেমূ হ অিার
করসি, এসি অন্তভুগক্ত:
 ডরসমাট লাডিগং অযাে খটকসিালডজ (দূ র খর্সক ডশিা ও ির্ু ডক্ত)
 খহলর্ অযাে ওসয়লসিে (স্বািয ও মঙ্গল)
 খস্পশাল এিুসকশি (ডবসশষ্ ডশিা)
 মাডিডলংগুয়াল লািগােগ (বহু ভাষ্ার ডশিার্গী)
 আডলগ চাইডহুি এিুসকশি
 পযাসরন্ট ডলিারডশপ (ডপিামািার খিিৃত্ব)
 স্কুল ভবি এবং অপাসরশিেমূ হ
 অযািাি অযাে কডন্টডিউইং এিুসকশি
আপডি আজই পযাসরন্ট ইউডিভাডেগডট শুরু করসি পাসরি parentu.schools.nyc ।
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