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27 দেমেম্বর, 2021-এর েপ্তাহ
স্কুমি পুনরায় ডিমর আোর উদ্দীপ্ত ও আনন্দেয় প্রিে েু ই েপ্তামহর পর, ডশক্ষািটী, স্টাি, ও পডরবামররা আোমের নেুন রুডর্মন খাপ খাইময়
দনয়া শুরু েমরমে এবাং েম্মু খ েম্পেটেেূ হ পুনরায় স্থাপন েরডে যা আেরা ভীষণভামব ডেস েমরডে। উদ্দীপনার এই েেয়ডর্ এেই োমি
বুস্ত েেয়! DOE পডরবারমের জনু েবটোম্প্রডেে েমিুর োধ্ুমে আপনার দেমিমেময়মের ডনরাপে রাখুন এবাং োমের ডশক্ষায়েডনে
েিিোয় েহায়ো েরুন, এবাং েবটোম্প্রডেে েমিুর জনু আোমের ওময়বোইর্: schools.nyc.gov/homecoming দেখুন

ডবষয়েূ ডি:



দোডভি-19 (COVID-19) োংক্রান্ত স্বাস্থু ও েু রক্ষা জডনে ডনয়ে-নীডের গুরুত্বপূ ণট হািনাগেেৃে েিু
ডশক্ষায়েডনে েিিোয় েহায়ো

দোডভি-19 (COVID-19) োংক্রান্ত স্বাস্থু ও েু রক্ষা জডনে ডনয়ে-নীডের গুরুত্বপূ ণট হািনাগেেৃে েিু
দোয়ামরন্টাইন এবাং ক্লােরুে বন্ধ েরা
দোেবার, 27 দেমেম্বর োডরখ দিমে, দেন্টার ির ডিডজজ েমরাি অুান্ড ডপ্রমভনশন (CDC)-এর পিডনমেটশনা অনু যায়ী, ক্লােরুমে দোনও
পডজডর্ভ দেে পাওয়া দগমি আেরা পুমরা ক্লােরুে বন্ধ েরমবা না।
CDC-এর পিডনমেটশনা অনু যায়ী দযেব ভুােডেন-ডবহীন ডশক্ষািটী োস্ক পরমে এবাং পরীক্ষায় পডজডর্ভ এমেমে এেন দোনও ডশক্ষািটী দিমে
েেপমক্ষ ডেন িুর্ েূ রমত্ব অবস্থান েমরমে, োমের "োোোডে এমেমে" (মক্লাজ েন্টাক্ট) ডহমেমব ডবমবিনা েরা হমব না এবাং োমে
দোয়ামরন্টাইন েরমে হমব না। এই নেুন নীডে েেি দেমির েেি ডশক্ষািটীর দক্ষমে প্রমযাজু হমব।
2021–22 ডশক্ষা বেমরর জনু, NYC পাবডিে স্কুি োংক্রান্ত অডেডরক্ত েিু এবাং দেগুমিামে স্বাস্থু ও েু রক্ষা জডনে ডনয়ে-নীডের
েবটোম্প্রডেে েমিুর জনু অনু েহ েমর schools.nyc.gov/2021health দেখুন।

স্কুমির অভুন্তমর দোডভি-19 (COVID-19) পরীক্ষণ বা দর্ডস্টাং
দোেবার, 27 দেমেম্বর োডরখ দিমে, 1-12 দেমির দযেব ডশক্ষািটী ভুােডেন েিা ডর্ো দেয়ডন (আনভুােডেমনমর্ি), DOE প্রডে েু ই
েপ্তামহর পডরবমেট প্রডে েপ্তামহ েেি এমিমেন্টাডর, ডেিল্ এবাং হাই স্কুিগুমিামে োমের দোডভি-19 (COVID-19) পরীক্ষা (মর্ডস্টাং) েরা
বৃ ডি েরমব।
NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশন
T&I 33199 NYC DOE Family Update Week of September 27 2021 (Bangla)
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আোমের স্কুিগুমিামে েেিমে ডনরাপে রাখার জনু পরীক্ষা বা দর্ডস্টাং েরা অপডরহাযট, এবাং েেি ডশক্ষািটীর অাংশেহণ েরা আবশুে।
আেরা শুধ্ু োে দেেব ডশক্ষািটীমের পরীক্ষা বা দর্স্ট েডর যামের ডপোোো েম্মডে ডেময়মেন, এবাং েেি ডপোোোমের োমের স্কুমি
2021–22 ডশক্ষা বেমরর জনু এেডর্ হািনাগােেৃে পরীক্ষা বা দর্স্ট েরমে দেয়ার েম্মডের িেট জো ডেমে আেরা দজার উৎোহ ডেডি।
আপডন এখনও আপনার েম্মডে জো না ডেময় িােমি ো জো ডেমে পারমবন ডনমি দেয়া েু ইডর্র দযমোমনা এেডর্ উপাময়:
 আপডন আপনার NYC স্কুিস অুাোউন্ট (NYCSA): schoolsaccount.nyc বুবহার েমর িেটডর্ পূ রণ েরমে পামরন, অিবা
 িেটডর্ schools.nyc.gov/covidtesting ওময়বমপজ দিমে িাউনমিাি েমর এবাং পুরণ েরা িেটডর্ আপনার েন্তামনর স্কুমি
জো ডেমে পামরন।

ডর্ো েহণ (ভুােডেমনশন)

NYC ভুােডেন েোন্ড দেন্টার এবাং ডিপার্টমেন্ট অভ দহিথ অুান্ড দেন্টাি হাইডজন (DOHMH)-এর োমি অাংশীোডরমত্ব, েেি স্কুমি
অবডস্থে ডর্ো দেন্দ্রগুমিা 12 বের বা অডধ্ে বয়েী দযাগু ডশক্ষািটীমের 4-8 অমক্টাবমরর েপ্তামহ িাইজার-বাময়ানমর্ে (Pfizer-BioNTech)এর ডর্ো বা ভুােডেন অিার েরমে (এবাং অমক্টাবমরর শুরুর ডেমে ডিেীয় দিাজ প্রোন েরা হমব)। যডে আপনার েন্তান স্কুমির প্রিে
েপ্তামহ দোনও স্কুমির ডর্ো দেমন্দ্র দোডভি-19 (COVID-19) ডর্োর প্রিে দিাজডর্ েহণ েমর িামে, েমব দে অমক্টাবমরর প্রিে েপ্তামহ
এই দেন্দ্রগুমিা দিমে োর ডিেীয় দিাজডর্ েহণ েরমে পারমব। এোড়াও, এই েেয় এই দেন্দ্রগুমিা দিমে দযমোমনা বুডক্ত োর ডর্োর
প্রিে দিাজ েহণ েরমে পারমব। দযেব বুডক্ত দোনও স্কুমির ডর্ো দেন্দ্র দিমে অমক্টাবমর োমের ভুােডেন বা ডর্োর প্রিে দিাজ েহণ
েরমব, োমের ডিেীয় দিামজর জনু দোনও স্থানীয় পডরমষবা প্রোনোরীর োমে েু পাডরশ েরা হমব।
এই ডর্ো দেন্দ্রগুমিামে দোনও অুাপময়ন্টমেন্ট প্রময়াজন দনই। ডর্ো দেমন্দ্রর েেয়েূ ডি েম্পমেট আপডন আপনার স্কুি দিমে ডোংবা
schools.nyc.gov/covid19 োইমর্ আরও জানমে পারমবন।
দোডভি-19 (COVID-19) দিমে আপনামে ও আপনার পডরবারমে েু রডক্ষে রাখমে ডর্োোন বা ভুােডেমনশন হমি েবমিময় গুরুত্বপূ ণট
পেমক্ষপ, এবাং 12 এবাং অডধ্ে বয়েী েেি ডনউ ইয়েটবােী এই দোডভি-19 (COVID-19) ডর্ো বা ভুােডেন েহমণর দযাগু। 12 এবাং
এরমিময় দবডশ বয়েী ডশক্ষািটীরা, যারা উচ্চ-ঝুুঁডেপূ ণট পাঠ্ুক্রে বডহভূ টে দপার্টস এবাং েেটোমে অাংশেহণ েরমব, োমের 2021-22 ডশক্ষা
বের দেেব োযটক্রমে অাংশেহণ েরমে হমি ডর্ো েহণ (ভুােডেমনশন) বাধ্ুোেূ িে। আরও েমিুর জনু আোমের ওময়বোইর্:
schools.nyc.gov/2021health দেখুন
যডে আপনার নূ ুনেে 12 বের বয়েী দোমনা েন্তান দিমে িামে দয ডর্ো বা ভুােডেন েহণ েমরডন, োহমি DOHMH এবাং DOE
আপনামে vaccinefinder.nyc.gov -ওময়বোইমর্ যে শীঘ্রই েম্ভব োমে ডর্ো (ভুােডেন) ডেমে দজার উৎোডহে েরমে। DOE-এর
ডর্োোন বা ভুােডেমনশন োংক্রান্ত েবটোম্প্রডেে েমিুর জনু, schools.nyc.gov/covid19 ডভডজর্ েরুন।
স্কুি েশটনািটীমের জনু ডনয়ে-নীডের স্মারে: দোনও স্কুি ভবমন প্রমবশ েরমে হমি, ভুােডেন দেয়ার দযাগু েেি েশটনািটীমের দোডভি19 (COVID-19)-এর অন্তে এে দিাজ ডর্ো েহমণর (ভুােডেমনশন) প্রোণ দেখামে হমব। দোনও DOE ভবমনর েশটনািটীমের োমঝ ঐ
স্কুমি অাংশেহণোরী ডশক্ষািটীরা অন্তভুটক্ত নয়।
ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশন (DOE)-এর ডর্োোন বা ভুােডেমনশন দপার্টাি
আপনার েন্তামনর DOE অুাোউমন্টর েিু বুবহার েমর, আপডন আপনার েন্তামনর ডর্োোন বা ভুােডেমনশন োিট ডোংবা NYC
এমেিডেয়র পাস (Excelsior Pass)-এর েডব vaccine.schools.nyc -এ অবডস্থে DOE-এর ভুােডেন দপার্টামি আপমিাি েরমে
পামরন। এই েিু জোোন, ডনউ ইয়েট ডেডর্র ডবশ্ববুাপী েহাোরী দোোমবিা এবাং ডনরােয় প্রমিষ্টায় েহায়ো েরমব, যা স্কুি েডেউডনডর্মে
েু স্থ ও ডনরাপে রাখা ডনডিে রাখমে েহায়ো েরমব।
NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশন
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ডশক্ষায়েডনে েিিোয় েহায়ো
উপডস্থডে

আেরা ডশক্ষািটীমের জনু ডনউ ইয়েট ডেডর্র দেণীেক্ষেেূ হ পুনরায় খুিমে দপমর গডবটে, এবাং ডশক্ষািটীরা োমের ডশক্ষেবৃ ন্দ ও েহপাঠ্ীমের
োমি পুনরায় ডেডিে হমে পারায় আোমের স্কুি েডেউডনডর্গুমিামে বময় যাওয়া আনমন্দর দজায়ার দেখমে আোমের োমে অপূ বট দিমগমে।
যখন আপনার েন্তান স্কুমি েশরীমর উপডস্থে, েখন ক্লােরুেডর্ও এেডর্ আেশট স্থামন পডরণে হয়। গমবষণায় দেখা দগমে দয েশরীমর
অাংশেহণ ডশক্ষািটীমের ডশক্ষা অজটন এবাং োমের োোডজে ও আমবগজডনে েঙ্গমি বুাপে অবোন রামখ। যডে আপনার েন্তান ভাি দবাধ্
েরমে, েমব অনু েহ েমর োর প্রডেডেন স্কুমি আোর েম্ভাবু েেি প্রমিষ্টা ডনডিে েরুন।
প্রডেডর্ ডশক্ষািটী, প্রডেডেন: প্রডেডর্ ডশক্ষািটী উপডস্থে নাডে অনু পডস্থে ো ডনডিে েরার জনু স্কুিগুমিামে অবশুই প্রডেডেন উপডস্থডে
ডিডপবি েরমে হমব। যডে আপনার েন্তান অনু পডস্থে িামে, েমব আপনার স্কুি ঐ ডেন দিান েি, দর্ের্, অিবা ইমেইমির োধ্ুমে
দযাগামযাগ েরমব। আেরা জাডন দয দরাজ স্কুমি হাডজর হওয়া েবেেয় েহজ নয়। এই দযাগামযামগর োধ্ুমে, আপনার েন্তামনর উপডস্থডে
হওয়ায় েৃ ষ্ট বাধ্া অপোরণ েরমে আেরা েূ িুবান েহায়ো প্রোন েরমে পাডর। েহায়ো দপমে আপডন 311 নম্বমরও দিান েরমে
পামরন। আপনার েন্তানমে স্কুমি পাঠ্ামে 'মেডর হময় দগমে' বমি ডেেু দনই। আপনামের েহায়ো ডেমে আেরা পামশ আডে এবাং এমে
আেরা েেমিই অাংশীোর।
অনু েহ েমর আপনার স্কুি িারা প্রেত্ত োগমজ েুডিে জরুরী দযাগামযামগর িেটডর্ (ইোমজটডি েন্টাক্ট িেট) পূ রণ েমর অিবা NYC স্কুিে
অুাোউমন্ট আপনার েিু হািনাগাে (আপমির্) েমর আপনার স্কুমির োমি আপনার েডঠ্ে দযাগামযামগর েিু প্রোন েরুন।
আপনার স্কুমির উপডস্থডের ডনয়ে-নীডে স্কুি ডনডেটষ্ট দেডরমে আো, আমগ িমি যাওয়া, এবাং দেে-আপ েেময়র পাশাপাডশ দোনডর্ োজটনীয়
ও অোজটনীয় অনু পডস্থডে ো বুাখুা েমর। এোড়াও এর্া দযেব ডেন দোনও ডশক্ষািটীর দোয়ামরন্টাইন েরমে হমব অিবা েুষারপামের (মনা
দি) বাডড় দিমে ডশক্ষা েহণ েরমব দেেব ডেমন উপডস্থডে েীভামব ডিডপবি হমব োও েু পষ্ট েরমব।
েহায়ো দপমে ডোংবা প্রশ্ন েরমে, অনু েহ েমর আপনার স্কুমির ডপ্রডিপুাি অিবা পুামরন্ট দোঅডিটমনর্মরর োমি দযাগামযাগ েরুন।
আপডন attendance@schools.nyc.gov ডঠ্োনায় ইমেইিও েরমে পামরন।

েমিমজর জনু আডিটে েহায়ো

আপডন জামনন ডে? ডেডর্বুাপী NYC পাবডিে স্কুিগুমিার (এমে অন্তভুক্ত
ট অাংশেহণোরী িার্টার স্কুিেেূ হ) ডেন্ডারগামর্টন ডশক্ষািটীর
পডরবামররা এখন দেভ ির েমিজ দপ্রাোমের (েমিমজর জনু েঞ্চয় েেটেূডির) জনু দযাগু—োমের আয় ডোংবা অডভবােমনর অবস্থা যাই
দহাে না দেন।
'NYC Kids RISE' দেভ ির েমিজ দপ্রাোে (NYC ডেিস রাইজ েমিমজর জনু েঞ্চয় েেটেূডি) পডরবার, স্কুি, এবাং েডেউডনডর্মের
এেমে োজ েমর োমের দেমিমেময়মের ভডবষুমের জনু েঞ্চয় ও ডবডনময়াগ েরার এেডর্ উপায় প্রোন েমর। প্রডেডর্ দেমিমেময়মে
োমের ডশক্ষায়েডনে ভডবষুমের জনু আডিটে েম্পে প্রোমনর োধ্ুমে, এই স্কিারশীপ ও েঞ্চয় েেটেূডিডর্ পাবডিে স্কুি ডশক্ষািটীমের জনু
েমিজ ও দপশাগে প্রডশক্ষণ অডধ্েের িভু েরার উমদ্দমশু ডিজাইন েরা হময়মে।
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েেটেূডিডর্ েীভামব োজ েমর, আপনার েন্তামনর জনু এর উপোডরো, এবাং আপনার পডরবার েীভামব অাংশেহণ েরমে পামর দেডবষময়
জানমে 'NYC Kids RISE' (NYC ডেিস রাইজ)-এর োমি এেডর্ ভািুটুয়াি েিু অডধ্মবশমন অাংশেহণ েরমে আেরা আপনামে
উৎোডহে েরডে। দরডজস্টার েরুন - nyckidsrise.org/events -ওময়বোইমর্।











বুধ্বার, 6 অমক্টাবর, 6:00–7:30 p.m. (ইাংমরডজ, দোভাষী দেবা দেয়া হমব আরবী ও েুান্ডাডরন ভাষায়)
শুক্রবার, 8 অমক্টাবর, 10:00–11:30 a.m. (পুাডনশ)
েঙ্গিবার, 12 অমক্টাবর, 6:00–7:30 p.m. (ইাংমরডজ, দোভাষী দেবা দেয়া হমব আরবী ও েুান্ডাডরন ভাষায়)
বুধ্বার, 13 অমক্টাবর, 6:00–7:30 p.m. (পুাডনশ)
েঙ্গিবার, 19 অমক্টাবর, 10:00–11:30 a.m. (ইাংমরডজ, দোভাষী দেবা দেয়া হমব আরবী ও েুান্ডাডরন ভাষায়)
বুধ্বার, 20 অমক্টাবর, 10:00–11:30 a.m. (পুাডনশ)
দোেবার, 25 অমক্টাবর, 10:00–11:30 a.m. (ইাংমরডজ, দোভাষী দেবা দেয়া হমব আরবী ও েুান্ডাডরন ভাষায়)
বুধ্বার, 27 অমক্টাবর, 6:00–7:30 p.m. (বাাংিা)
বুধ্বার, 3 নমভম্বর, 10:00–11:30 a.m. (ইাংমরডজ, দোভাষী দেবা দেয়া হমব আরবী ও েুান্ডাডরন ভাষায়)
দোেবার, 8 নমভম্বর, 6:00–7:30 p.m. (পুাডনশ)

10-ডর্ ভাষায় েুাপশন েরা এই েিুেূ িে ওময়ডবনামরর এেডর্ ডভডিও পুামরন্ট ইউডনভাডেটডর্: parentu.schools.nyc -এ িভু রময়মে

অস্থায়ী আবােমন বা দর্মম্পারাডর হাউডজাংময় বেবােোরী ডশক্ষািটীমের জনু েহায়ো
যডে আপনার েন্তান বাস্তুহীনোর (মহােমিে) েম্মু খীন হয় (আডিটে োংেমর্র োরমণ দশল্টামর বেবাে েরমে ডোংবা অনু দোনও প্রোর
অস্থায়ী আবােন বা দর্মম্পারাডর হাউডজাংময় বেবাে েরমে), েমব আপনার পডরবার ও আপনার েন্তামনর ডশক্ষায়েডনে অেগডেমে
েহায়োর জনু আপনার স্কুমির োধ্ুমে োংস্থান বা ডরমোেট িভু রময়মে।
প্রডেডর্ স্কুি ডিডিমক্ট এেডর্ ডনমবডেে অস্থায়ী আবােমনর ডশক্ষািটীবৃ মন্দর (স্টুমিন্টস ইন দর্মম্পারারী হাউডজাংয়, STH) ডরডজওনাি েুামনজার
রময়মেন, ডযডন আপনার প্রমশ্নর জবাব এবাং আপনামে DOE ও ডবনা-খরমি েহায়ো প্রোমনর জনু ডিজাইনেৃে ডেডর্র অনুানু এমজডির
োমি োংমযাগ ঘডর্ময় ডেমে পামরন। এগুমিামে অন্তভুটক্ত রময়মে স্কুি দিমে আনা-মনয়ার জনু পডরবহন, োডিোভুডক্ত বা এনমরািমেমন্ট
েহায়ো, স্কুি পডরবেটন, এবাং েেটেূডি ও ডবমশষ েু মযাগেেূ হ িাভ। STH ডরডজওনাি েুামনজারগণ েরােডর 300-এর দবডশ স্কুমির
পাশাপাডশ- বাস্তুহীনোর (মহােমিে) েম্মু খীন পডরবারমের অননু িাডহো ও শডক্তশািী ডেেগুমিা দবাঝার জনু ডবমশষভামব প্রডশক্ষণপ্রাপ্ত
দোশুাি ওয়ােটার েহ, দশল্টার ডভডত্তে স্টািমের োমি েরােডর োজ েমরন।
অডেডরক্তভামব, প্রডেডর্ স্কুমির এেজন ডনমবডেে স্কুি ডভডত্তে STH ডিয়ামজাুঁ রময়মে, ডযডন বাস্তুহীনোর (মহােমিে) েম্মু খীন ডশক্ষািটী ও
পডরবারমের েিু, োংস্থান বা ডরমোেট, এবাং েহায়োর (মবডনডির্) োমি োংমযাগ ঘডর্ময় দেয়া ডনডিে েরমে পামরন।
েহায়ো দপমে অনু েহ েমর আপনার স্কুমির গাইমিি োউমিির, দোশুাি ওয়ােটার, অিবা ডপ্রডিপুামির োমি দযাগামযাগ েরুন। আরও
জানমে schools.nyc.gov/sth -মেখুন।
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