ি�য় পিরবারবগর্,

18 িডেস�র 2020

নতু ন সব চয্ােল� ও কিঠন িস�া� �হেণর মাধয্েম এই বছরিট পার হেয়েছ, এবং আমরা অজানা সব বাঁধা েমাকািবলার মাধয্েম
আমােদর সামি�ক দৃ ঢ়তা ও সিহ�ু তার পরীক্ষা িদেয়িছ। কীভােব "�ুেল উপি�ত হেব," েসটা েথেক শুরু কের ে�ড �দােনর নীিত,
উপি�িত িহসাব রাখা, এবং বািক সবিকছুেতই, েদেশর সবেচেয় বড় �ুল িসে�ম িহেসেব আমােদর িশক্ষার িভি�গুেলা নতু ন কের
ভাবেত হেয়েছ।
আজ আিম িলখিছ আপনার স�ােনর িশক্ষায় আেরকিট েমৗিলক �� স�েকর্ একিট সবর্সা�িতক সংবাদ িনেয়: হাই �ুেলর আেবদন
ও ভিতর্ �ি�য়া, যা শুরু হেব 18 জানু য়ািরেত শুরু স�াহিটেত। এই চয্ােল�পূ ণর্ সময় েমাকািবলা কের একিট নতু ন হাই �ুেল ভিতর্র
নীিতমালা ৈতিরেত আমরা মােসর পর মাস পিরবারেদর সােথ কথা বেলিছ এবং সতকর্ত ার সােথ িবে�ষণ কেরিছ, এসময় আপনারা
ৈধযর্ ধারণ করায় আিম ধনয্বাদ জানােত চাই। আস� 2021-এর ফল বা েহমে�, এই নতু ন নীিতমালা আপনার স�ান ও তার 69,000
অ�ম ে�েডর সহপাঠীেদর িশক্ষা যা�ায় আেরা ভালভােব সহায়তা করেব।
আনু মািনক 250িট হাই �ুেলর শহর িনউ ইয়কর্ িসিট েযখােন রেয়েছ এলাকািভি�ক অ�ািধকার, যা িকছু িকছু কেঠার পির�মী
িশক্ষাথর্ীেক তােদর আবািসক অব�ােনর িভি�েত িকছু িকছু �ুেল যাওয়ার সু েযাগ সীিমত কের। যিদও, 126 িট হাই �ুল রেয়েছ
েযগুেলা িশক্ষাগত েরকডর্, অিডশন, উপি�িত, িবেশষ মূ লয্ায়ন, সাক্ষাৎকার, িকংবা অনয্ েকােনা মানদে�র িভি�েত িশক্ষাথর্ীেদরেক
ভিতর্র জনয্ বাছাই (“screen”) কের েনয়। িশক্ষাথর্ীরা েকােনা একিট �ুেল ভিতর্র জনয্ উপযু� িকনা, েসটা িনণর্য় করেত অতীেত
িশক্ষাথর্ীর েলখাপড়ার েরকডর্ বয্বহার কেরেছ। আজ আমরা আপনােদরেক েযসব পিরবতর্েনর কথা বলিছ, েসগুেলা এই �ুলসমূ েহর
জনয্ �াসি�ক।
এ বছর আমার িশক্ষাথর্ীর আবািসক অব�ান কীভােব তার হাই �ুেলর আেবদেন �ভাব রাখেব?
• পিরবারসমূ েহর জনয্ অিধকতর নয্ায়স�ত �ি�য়ার �ােথর্ হাই �ু েল ভিতর্র েক্ষে� েভৗগিলক অ�ািধকার আগামী দু ই বছের
ধােপ ধােপ বািতল হেব। এর অথর্, আগামী বছেরর পর এককভােব িশক্ষাথর্ীর আবািসক অব�ােনর িভি�েত িনিদর্� েকােনা
�ুেল তার ভিতর্র সু েযাগ িনণর্ীত হেব না।
• হাই �ুেল ভিতর্র েক্ষে� িডি��-এর অ�ািধকার এ বছর �ায়ীভােব বািতল করা হেব, এবং অনয্সব েভৗগিলক অ�ািধকার—
েযমন বেরােত বসবােসর শতর্—আগামী বছর বািতল করা হেব।
এ বছর আমার িশক্ষাথর্ীর েলখাপড়ায় অিজর্ত ফলাফল কীভােব তার হাই �ুেলর আেবদেন �ভাব রাখেব?
• হাই �ুলগুেলার অবিশ� যাচাই বা ি�িনংেয়র েক্ষে�, �ুলগুেলা চাইেল আগামী বছর তােদর যাচাইেয়র মানদ� �তয্াহার বা
পিরবতর্ন করেত পারেব, িকংবা বহাল রাখেত পারেব।
• েযসব �ু ল েলখাপড়া িভি�ক যাচাই বা ি�ন বজায় রাখেব, তােদরেক হয় এখনই বাড়িত বাছাইেয়র িনয়ম অপসারণ কের,
িকংবা ভিতর্র েক্ষে� একিট িম� অ�ািধকারনীিত েবেছ িনেয় সামি�ক নয্াযয্ত ার জনয্ তােদর �ি�য়া জু েড় একিট
সমেঝাতামূ লক উেদয্াগ িনেত হেব।
o আনু মািনক 100িট NYC পাবিলক �ু ল বতর্মােন িনধর্ািরত িকছু ে�ণীর িশক্ষাথর্ীেদর অ�ািধকার েদয়, তােদর মেধয্
আেছ িন�-আেয়র িশক্ষাথর্ী, ইংেরিজ ভাষা িশক্ষাথর্ী, এবং সামিয়ক আবাসেন বসবাসকারী িশক্ষাথর্ী, তেব তা এেদর
মেধয্ই সীিমত নয়। আমরা আেরা �ুলেক িভ� িভ� অতীত অব�া েথেক আসা িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ সু েযাগ স�সারেণর
আ�ান জানাই।
• েযসব হাই �ুল িশক্ষাগত যাচাই বা ি�িনং �ি�য়া বজায় রাখেব, তােদর জনয্ �ুল �িতি�ত মানদে�র উপর িভি� কের
2018-2019 সােলর ে�েটর পরীক্ষাসমূ েহর িমি�ত ফলাফল, পূ বর্বতর্ী বছেরর ে�ড এবং অথবা অনয্ েকােনা মানদ� বয্বহার
করা হেব।
• �ুলগুেলােক তােদর অয্াকােডিমক যাচাইেয়র বা ি�িনংেয়র মানদ� মাই�ুলস্এ বাধয্ত ামূ লকভােব �কাশ করেত হেব।
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আ�িলক অ�ািধকার ও বাছাইকৃত �ুলগুেলার বািহের, িসিটেত ে�শালাইজড্ হাই �ুলও রেয়েছ। ে�েটর আইন অনু যায়ী েসসব
�ুলর জনয্ বাধয্ত ামূ লকভােব DOE-েক ে�শালাইজড্ হাই �ুল অয্াডিমশ� েট� (SHSAT) �হণ করেত হেব। আমােদর �াফ ও
িশক্ষাথর্ীেদর �া�য্ ও িনরাপ�ার জনয্ িশক্ষাথর্ীেদর যাতায়াত ও িশক্ষাথর্ী দলেক একি�ত হওয়া �াস করার জনয্ SHSAT পরীক্ষা
িশক্ষাথর্ীেদর িনজ িনজ িমডল্ �ুেল েনয়া হেব। পরীক্ষার জনয্ েরিজে�শন শুরু হেব 21 িডেস�র, 2020 তািরখ েথেক এবং েশষ হেব
15 জানু য়াির, 2021 তািরখ। পরীক্ষা �হণ শুরু হেব জানু য়ািরর েশেষ িদেক।
আমরা েকন পিরবতর্ন করিছ?
চয্াে�লর িহেসেব, আপনােদর �েতয্েকর স�ানেদর যতটু কু স�ব উ�-মানস�� িশক্ষাদান করেত আিম দায়ব�, েযন তারা একিট
সফল, ফল�সূ জীবেনর জনয্ ��ত হয়, এবং তােদর �� পূ রেণর জনয্ �েয়াজনীয় দক্ষতা অজর্ন কের ক্ষমতািয়ত হয়। আমােদরেক
অবশয্ই আমােদর িসিট ও �ুল িসে�েমর অতীেতর অসমতার িবরুে� কাজ করেত হেব, যা COVID-19 �া�য্ স�েটর ফেল অে�তা� কিমউিনিট, আমােদর ইিম�য্া� পিরবার, েসসব িশক্ষাথর্ী যােদর িপতামাতারা বািড় েথেক কাজ করার সু েযাগ পায়িন, এবং আেরা
অেনেকর জনয্ এই বছর আেরা বৃি� েপেয়েছ।
েযখােন তােদর উে�শয্ পূ রেণর পেথ অ�সর করার মেতা অেনক িকছু আেছ, এসব পিরবতর্ন বয্ব�া জু েড় ভিতর্র েক্ষে� আমরা েয
সমসয্ার মুেখামুিখ হই, েসগুেলার �িতিবধান করেব। বাছাইগুেলা বহু িশক্ষাথর্ীেদরেক েলখাপড়ায় ভােলা পিরেষবাদােনর েক্ষে�
বাধা�রূপ, এই িবেবচনায় এগুেলা পিরবার, িশক্ষাথর্ী এবং বাছাইকারী �ুলগুেলার েনতৃ ে�র উে�গ দূ র করেব। সু ত রাং, আমরা পদেক্ষপ
�হণ করিছ।
আপনােক এই �ি�য়া বুঝেত এবং আপনার িশক্ষাথর্ীর জনয্ হাই �ুেল উৎকষর্ অজর্েন আমােদর �ুল ও অিফসগুেলােক নতু ন
পথিনেদর্শনা ও িরেসাসর্ �দান করেবা। এই �ি�য়ািট স�েকর্ আেরা জানেত আপিন শুরু করেত পােরন schools.nyc.gov/high
ওেয়বসাইট েদেখ এবং আেবদেনর সময় শুরু হওয়ার পর ��িত �হেণর জনয্ মাই�ুলস্ অয্াকাউ� ��ত করেত myschools.nyc
ওেয়বসাইট েদেখ। আপনার স�ােনর �ুল কাউি�লােরর সােথ েযাগােযাগ করেত ি�ধা করেবন না—এই �ি�য়ায় িতিন হে�ন আপনার
পথ �দশর্ন। আপিন একিট ফয্ািমিল ওেয়লকাম েস�ােরও েযাগােযাগ করেত পােরন (কীভােব করেত হেব তা জানু ন
schools.nyc.gov/welcomecenters সাইেট) অথবা েফান করুন 718-935-2009 ন�ের।
এই পিরবতর্ন �দশর্ন করেছ আমােদর আদশর্ কােযর্ পিরণত হেত পাের, এবং েকােনা নীিতমালা অথবা কাযর্প�াই, এমনভােব গাঁথা নয় েয
আমােদর সকল েছেলেমেয়র জনয্ সংেশাধন করা যােব না। আমােদর েসসব �ুেলর �িত িব�াস আেছ যা সকল িশক্ষাথর্ীেক িশক্ষাগতভােব
েসরা িশক্ষার সমান সু েযাগ েদেব। আমরা জািন আেরা কাজ রেয় েগেছ, অতএব �ুল কিমউিনিটগুেলার সােথ আমরা আেরা আেলাচনায়
স�ৃ � হেবা, েযন 2021-এর েসে��েরর পেরও যাচাই বা ি�ন বয্বহাের স�সারণ করা যায়।
আিম আপনােদর সবাইেক আপনােদর সহেযািগতার জনয্ ধনয্বাদ জানাি�। আপনার স�ান—এবং তােদর 1.1 িমিলয়ন সহপািঠর
�েতয্েক—পৃিথবীর সবর্ে�� িসিটেত সেবর্া� স�ব িশক্ষা �হণ িনি�ত করায় আমােদর লেক্ষয্ আমরা ঐকয্ব�।
িবনীত,

িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চয্াে�লর
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন
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