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প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
িথেত, ধন্যবাদ। আপ্রে জাপ্রন্ প্রবর্ত বছিপ্রিতত আোতদি সকতেি দৃ ঢ়তা, সংকল্প, ন্েন্ীয়তা, এবং তযার্ স্বীকাি কিা আবশ্যক প্রছে,
এবং প্রবতশ্ষভাতব আপন্াতদি কাছ মথতক। আপন্াতদি ন্তুন্ ভূ প্রেকায় অবতীর্গ হতত হতয়তছ যা আপন্াতদি কখন্ও গ্রহর্ কিতত হতব
বতে আপন্ািা ভাতবন্প্রন্, এবং র্ত বছি মকাপ্রভড-19 (COVID-19)-এি কািতর্ আপন্াতদি স্বজন্ হািাতন্াি পাশ্াপাপ্রশ্ বহু জীবন্যু দ্ধ
মোকাতবো কিতত হতয়তছ।
আেিা যখন্ এই প্রশ্ক্ষা বছিপ্রি মশ্ষ কতি আন্প্রছ, তখন্ আপন্াতদি সন্তান্তদি জন্য স্কুে কী এবং তা কী অথগ বহন্ কতি তা ন্তুন্ভাতব
কল্পন্া কিাি সু তযাতর্ি িপ্রত আপ্রে িতযাশ্া কিপ্রছ। আেিা জাপ্রন্ ময আোতদি প্রশ্ক্ষাথগীতদি একপ্রি উষ্ণ, স্বার্তেূ েক, এবং ইপ্রতবাচক
প্রশ্ক্ষা পপ্রিতবতশ্ আোতদি স্বার্ত জান্াতত হতব, যা তাতদি যখন্ সহায়তা িতয়াজন্ হতব তখন্ প্রশ্ক্ষার্তভাতব জাগ্রত কিাি পাশ্াপাপ্রশ্
চযাতেঞ্জ কিতব।
আেিা আোতদি প্রশ্ক্ষাথগীতদি কীভাতব প্রশ্ক্ষাদান্ কিতবা তা পুন্িায় ভাবাি জন্য আোতদি স্কুেগুতো যখন্ কত াি পপ্রিশ্রে কিতছ,
তখন্ আপ্রে আোতদি 2021-এি ফে-এ (তহেতন্ত) স্কুে পুন্িায় মখাোি পপ্রিকল্পন্া মশ্য়াি কিতত মপতি উদ্দীপ্রপত। েভয স্বাস্থ্য
প্রন্তদগশ্কগুতোি প্রভপ্রিতত, আেিা এই মসতেম্বতি পূ র্গ-প্রদবস, সশ্িীতি প্রশ্ক্ষায় পুন্িায় প্রফতি আসতবা। এি অথগ হতে ময 3-K মথতক
12 মগ্রতডি সকে প্রশ্ক্ষাথগী এই মহেতন্ত (ফে-এ) সশ্িীতি প্রশ্ক্ষায় প্রফতি আসতব।
সকে প্রশ্ক্ষাথগী এবং স্টাফ এই মহেতন্ত (ফে-এ) সশ্িীতি উপপ্রস্থ্ত প্রশ্ক্ষা প্রন্তদগশ্ন্ায় প্রফতি আসতব। এই চযাতেঞ্জপূ র্গ বছতি আোতদি
সকে প্রিপ্রিপযাে, প্রশ্ক্ষক এবং স্কুে স্টাফতদি আতমাৎসর্গ ও কত াি পপ্রিশ্রতেি িপ্রত আেিা অতযন্ত কৃতজ্ঞ, এবং আেিা আপন্াতদি
মছতেতেতয়তদি তাতদি প্রিয় প্রশ্ক্ষকর্তর্ি পাশ্াপাপ্রশ্ তাতদি সহপা ীতদি সাতথ পুন্িায় একপ্রিত কিতত পািায় আেিা উদ্দীপ্রপত।
আেিা যখন্ আপন্াতদি মছতেতেতয়তদি পাশ্াপাপ্রশ্ প্রশ্ক্ষক ও স্টাফতদি স্কুতে পুন্িায় প্রফতি আসাি জন্য িস্তুত হপ্রে, তখন্ আেিা
স্বাস্থ্য ও প্রন্িাপিাতক িাধান্য মদয়াি অবযাহত অঙ্গীকাি বজায় িাখতবা। বতগোন্ চেোন্ 7-প্রদতন্ি মকাপ্রভড (COVID) পপ্রজপ্রিভ আসাি
মিি 0.16% এবং অবযাহত প্রন্ম্ন সংক্রেতর্ি হাতিি কািতর্, আোতদি স্কুেগুতো প্রন্িাপিাি িোপ্রর্ত মিকডগ িতয়তছ। মসতেম্বতি CDCএি পািস্পপ্রিক দূ িত্ব বজায় িাখাি বাধযতােূ েক শ্তগাবেী যাই মহাক ন্া মকন্ আেিা তা পূ ির্ কিতবা, এবং আেিা িতযাশ্া কিপ্রছ
ময প্রসপ্রিি অবযাহত স্বাস্থ্য পপ্রিোপকগুতো আতিা ন্েন্ীয়তাি সু তযার্ প্রদতত পাতি। সবগতশ্ষভাতব, স্বাস্থ্য ও সু িক্ষাতক আোতদি সতবগাচ্চ
িাধান্য প্রহতসতব মিতখ, আেিা প্রবর্ত স্কুে বছতি মযসব স্বাস্থ্য ও সু িক্ষাি পদতক্ষপগুতো গ্রহর্ কতিপ্রছ মসগুতো বজায় িাখতবা, এতত
িতয়তছ:
•
•
•
•
•
•
•

আোতদি সকে স্কুে ভবতন্ োস্ক পপ্রিধান্ অবযাহতভাতব বাধযতােূ েক থাকতব
যাতদি মকাপ্রভড-19 (COVID-19) উপসর্গ মদখা যাতব তাতদি বাপ্রিতত থাকতত হতব
প্রশ্ক্ষাথগী, প্রশ্ক্ষক এবং স্টাফতদি অবযাহতভাতব দদপ্রন্ক স্বাস্থ্য যাচাইকির্ (তডইপ্রে মহেথ প্রিন্াি) বাপ্রিতত পূ ির্ কিতত হতব
িপ্রতপ্রি স্কুে ভবতন্ অবযাহতভাতব একজন্ ন্াসগ উপপ্রস্থ্ত থাকতবন্
িপ্রতপ্রি ক্লাসরুতে কাযগকি মভপ্রিতেশ্ন্ (কতক্ষ বাতাস সিবিাহ) প্রসতস্টে থাকতব
সবগসাম্প্রপ্রতক স্বাস্থ্য প্রন্তদগশ্ন্াি উপতদশ্ অন্ু যায়ী স্কুে ভবন্গুতোি অভযন্ততি মকাপ্রভড-19 (COVID-19) পিীক্ষা বা মিপ্রস্টং
অবযাহত থাকতব
যপ্রদ মকাতন্া পপ্রজপ্রিভ মকইস পাওয়া যায় ততব প্রসচুযতয়শ্ন্ রুে (পপ্রিপ্রস্থ্প্রত প্রন্য়ন্ত্রর্ মকন্দ্র) অবযাহতভাতব স্কুেগুতোতক সহায়তা
প্রদতয় যাতব
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আেিা জাপ্রন্ ময আোতদি প্রশ্ক্ষাথগীতদি অতন্তকই 2020-এি োচগ োস মথতক সশ্িীতি স্কুতে অংশ্গ্রহর্ কতিপ্রন্, এবং এই মহেতন্ত
(ফে-এ) সশ্িীতি স্কুতে প্রফতি আসাি জন্য সােঞ্জসযতাি িতয়াজন্ হতব। একপ্রি ইপ্রতবাচক মহােকাপ্রেং (স্বার্ত) প্রন্প্রিত কিতত
আপন্াতদি মছতেতেতয়তদি প্রফতি আসায় স্বার্ত জান্াতত এবং িতয়াজন্ অন্ু যায়ী সহায়তা িদান্ কিতত আেিা সতবগাত িতচষ্টা কিাি
িপ্রতশ্রুপ্রত কিপ্রছ। আেিা ইততােতধয আিও প্রশ্ক্ষক ও মসাশ্যাে ওয়াকগাি প্রন্তয়ার্দাতন্ি জন্য প্রবপ্রন্তয়ার্ কতিপ্রছ, এবং আোতদি
প্রশ্ক্ষাথগীতদি সহায়তা মদয়াি জন্য প্রশ্ক্ষার্ত ও সাোপ্রজক-আতবর্জপ্রন্ত প্রশ্ক্ষর্ কেগসূপ্রচ থাকতব। এই উিিতর্ বতগোতন্ আেিা প্রন্ম্নপ্রেপ্রখত
প্রকছু উপাতয় সহায়তা কিপ্রছ, এবং আপপ্রন্ ও আপন্াি সন্তান্তক অংশ্গ্রহতর্ি জন্য উৎসাপ্রহত কিপ্রছ:
চযাতিেতিি বতিা-বযাপী ফযাপ্রেপ্রে মফািােসেূ হ: আপ্রে এই মহেন্ত (ফে) সম্পতকগ, এবং আপন্াতদি সন্তান্তদি স্বার্ত জান্াতত এবং
একপ্রি সেৃ প্রদ্ধেূ েক ও চযাতেঞ্জপূ র্গ প্রশ্ক্ষার্ত অপ্রভজ্ঞতা অজগন্ মযিায় সাোপ্রজক-আতবর্জপ্রন্ত প্রশ্ক্ষর্ সম্পৃ ক্ত হওয়া প্রন্প্রিত কিতত
আেিা কীভাতব আোতদি প্রিতসাসগসেূ হ বযবহাি কিতত পাপ্রি মসপ্রবষতয় বতিা-বযাপী ফযাপ্রেপ্রে িাউন্ হে অন্ু ষ্ঠাতন্ি আতয়াজন্ কিপ্রছ।
আিও জান্তত এবং মিপ্রজস্টাি কিতত, অন্ু গ্রহ কতি আোতদি এই ওতয়বসাইিপ্রি মদখুন্: https://www.schools.nyc.gov/getinvolved/families/family-empowerment/chancellor-porter-s-family-forums
স্কুে ওতপন্ হাউসসেূ হ: জুন্ মথতক শুরু কতি পুতিা গ্রীষ্মকাে জুতি, পপ্রিবািতদি পপ্রিদশ্গন্ কিাি জন্য, ঘুতিপ্রফতি মদখাি জন্য, এবং
র্ত বছি মযসব স্বাস্থ্য ও সু িক্ষাি পূ বগ সাবধান্তােূ েক পদতক্ষপসেূ হ মযগুতো আোতদি স্কুেগুতোতক প্রন্িাপদ মিতখতছ মসগুতো সম্পতকগ
অবপ্রহত কিাি জন্য িপ্রতপ্রি স্কুে ওতপন্ হাউস আতয়াজন্ কিতব। যখন্ এগুতো সেয়সূ প্রচ কিা হতব তখন্ আপন্াি সন্তাতন্ি স্কুে
আপন্াি সাতথ মযার্াতযার্ কিতব, এবং আিও জান্তত আপন্াতদি অংশ্গ্রহর্ কিতত আেিা উৎসাপ্রহত কিপ্রছ।
সাোি িাইপ্রজং: প্রডপািগতেি অভ ইয়ু থ অযান্ড কপ্রেউপ্রন্প্রি মডতভোপতেি-এি সাতথ অংশ্ীদাপ্রিত্ব কতি, আেিা আগ্রহী প্রশ্ক্ষাথগীতদি জন্য
একপ্রি সেৃ দ্ধীেূ েক, েজাি, ও আন্ন্দেয় সাোি কযাম্প অপ্রভজ্ঞতা িদান্ কিতত মপতি আেিা উদ্দীপ্রপত। আপন্াি সন্তান্তক তাি স্কুে
কপ্রেউপ্রন্প্রিতত প্রফতি আসতত স্বার্ত জান্াতত, প্রশ্ক্ষকর্র্ ও স্টাফতদি সাতথ পুন্িায় সম্পৃ ক্ত হতত, এবং আন্ন্দ উপতভার্ কিাি পাশ্াপাপ্রশ্
মহেতন্তি (ফে-এি) জন্য িস্তুত হতত - আোতদি সাতথ অংশ্গ্রহর্ কিতত আেিা তাতক উৎসাপ্রহত কিপ্রছ! পপ্রিবাতিিা উপ্রিপ্রখত সাইতি
সাইন্ আপ কিতত পাতিন্: https://discoverdycd.dycdconnect.nyc/home
র্ত বছি আপন্াতদি মছতেতেতয়তদি প্রশ্ক্ষায় আপন্াতদি অংশ্ীদাপ্রিত্ব, আপন্াতদি সম্পৃ ক্ততা, এবং আপন্াতদি প্রন্তবপ্রদত িাতর্ি জন্য
আপন্াতদি ধন্যবাদ। এই বযাপক চযাতেঞ্জ থাকা স্বতত্বও আোতদি মছতেতেতয়তদি জন্য সম্ভাবয মসিা অপ্রভজ্ঞতা প্রন্প্রিত কিাি জন্য
আোতদি কপ্রেউপ্রন্প্রিগুতো এতক অন্যতক পাাঁতশ্ দাাঁিাতত মযভাতব কাজ কতিতছ তাতত আপ্রে প্রবষ্ময়াপ্রভভূ ত। মসতেম্বি মথতক শুরু কতি িপ্রতপ্রি প্রশ্ক্ষাথগীি জন্য হতব একপ্রি উষ্ণ ও স্বার্তেূ েক, ইপ্রতবাচক, ও সেৃ প্রদ্ধেূ েক - একপ্রি ন্তুন্ স্বাভাপ্রবকতা র্তি তুেতত আপ্রে
আপন্াতদি সাতথ অংশ্ীদাপ্রিত্ব কিাি, আপন্াতদি কাছ মথতক জান্াি, এবং প্রবর্ত বছিজুতি আেিা একতি যা কতিপ্রছ তা বযবহাি
কিাি িতযাশ্া কিপ্রছ।
অংশ্ীদাপ্রিতত্ব,

প্রেযশ্া মপািগাি (Meisha Porter)
প্রন্উ ইয়কগ প্রসপ্রি স্কুেস চযাতিেি
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