22 িডেস�র, 2020
ি�য় পিরবারবগর্,
আমরা শীেতর ছু িটেত যাবার আেগ, এই অিব�রণীয় বছের িশক্ষা অবয্াহত রাখেত আপনারা যত িকছু কেরেছন েসজনয্ আিম হৃদেয়র
অ��ল েথেক কৃতজ্ঞতা জানােত চাই।
আমােদর পিরবার এবং িশক্ষকগণ হে� আমােদর �ুল কিমউিনিটর হৃদয় ও �াণ, এবং এই বছর আমরা যা িকছু অজর্ন কেরিছ,
েসজনয্ আমরা আপনার �িত কৃতজ্ঞ। আপনার স�ান েযন িম� (ে�ে�ড) এবং দূ র েথেক িশক্ষায় (িরেমাট লািনর্ং) িবকিশত হেত
পাের েসজনয্ আপিন েয তয্াগ �ীকার কেরেছন তার �িত। আপনার পাবিলক �ুেল আপিন েয িব�াস েরেখেছন তার �িত। আমার
কােছ আপিন েয বয্ি�গত মতামত েরেখেছন তার �িত—েসটা ইিতবাচক িকংবা েনিতবাচক যাই েহাক না েকন, েসটা আপিন ও
আপনার স�ানেক পিরেষবা �দােন আমােক এবং DOE-েক সহায়তা কেরেছ।
যিদও এ বছেরর ছু িট অনয্ বছেরর েচেয় িভ� হেব, তবুও উদযাপেনর অেনক িকছু রেয়েছ। আিম আশা করিছ আপিন কােছ ও দূ েরর
ি�য়জনেদর সােথ সময় িনেয় আন�, উে�গ �শমন, এবং েযাগ�াপন করেবন—এবং এই িবগত 12 মােসর দয়া ও সমেবদনার
কাযর্�ম যা আপনােক মিহমাি�ত কেরেছ েসগুেলা �িতফলন করেবন।
আমরা যখন অবিশ� িশক্ষা বছেরর িদেক িনব� হি�, আপনােদর �েতয্েকর স�ানেদর সেবর্া� স�ব উ�মান স�� িশক্ষা �দােন
আমােদর মেনািনেবেশ আমরা অিবচল। আমরা এটা কির তােদর একিট সফল, ফল�সূ জীবন, ও তােদর �� বা�েব রূপদান করেত
�েয়াজনীয় দক্ষতা অজর্েন ক্ষমতায়ন কির। েসজনয্, আমরা িমডল্ এবং হাই �ুল ভিতর্ �ি�য়ায় পিরবতর্ন েঘাষণা কেরিছ, যা
জানু য়ািরেত শুরু হেব। পরবতর্ী বছেরর শুরু েথেক, িশক্ষাথর্ীেদর মূ লয্ায়ন বা ভিতর্ করেত, আমােদর িমডল্ �ুল অয্াকােডিমক েরকডর্,
অিডশন, অথবা অনয্ানয্ যাচাই (ি�ন) বা মূ লয্ায়ন করেব না, এবং হাই �ুলগুেলা েথেক েভৗগিলক অ�ািধকার ধীের ধীের বািতল কের
েদেব। এর ফেল িনউ ইয়কর্ িসিটর সকল পাবিলক �ুল পিরবােরর জনয্ একিট নয্াযয্ �ি�য়া ৈতির করেব। আেরা জানেত, অনু �হ
কের schools.nyc.gov/middle অথবা schools.nyc.gov/high েদখুন।
আমরা জািন আমােদর অেনক িকছু করার বািক আেছ, এবং 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�।
িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর সকেলর পক্ষ েথেক, আপিন ও আপনার ি�য়জনেদর জনয্ আিম একিট চমৎকার ছু িট এবং একিট
আন�ময় নববষর্ আশা করিছ। অনু �হ কের িনরাপদ ও ভাল থাকুন, এবং আমরা 2021-এ আপনার সােথ িমিলত হবার �তয্াশায়
আিছ!
িবনীত,

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