16 ডিসেম্বর, 2021
ডিয় পডরবারবর্গ,
আমরা েম্প্রডি জানসি পপসরডি পে, ডিকিক (TikTok) এবং অনযানয পোশ্যাল ডমডিয়া প্ল্যািফমগগুসলাসি ডশ্ক্ষার্গীসের েু ক্তরাসের েবগত্র
স্কুলগুসলাসি "সবামা হামলা, স্কুসল পর্ালাগুডল, ইিযাডে ডবষসয় পফান করার" জনয উৎোডহি কসর একডি পোশ্যাল ডমডিয়া চ্যাসলঞ্জ িস্তাব
করা হসে। পোশ্যাল ডমডিয়া চ্যাসলঞ্জ েু ডনডেগষ্টভাসব শুধু ডনউ ইয়কগ ডেডির জনয নয়, এবং এই পপাস্টগুসলা পকানও েু ডনডেগষ্ট স্কুসলর জনয
নয়, বরং েবগজনীন উসেসশ্য তিডর করা।
আমাসের স্কুল ডবডডংগুসলাসি োরা িসবশ্ কসর িাসের ডনরাপত্তা আমাসের েসবগাচ্চ িাধানয এবং োডয়ত্ব। পকানও স্কুল কডমউডনডিসি
িডিডি হুমডক অিযন্ত গুরুত্বপূ র্গভাসব গ্রহর্ করা হয় এবং পেসকাসনা স্কুল কডমউডনডিসি পেয়া হুমডকেমূ হ িেন্ত করসি আমরা NYPDএর োসর্ ডনডবড়ভাসব কাজ কডর। েডে আপনার স্কুল পকানও েু ডনডেগষ্ট হুমডকসি উসেখ করা হসয় র্াসক, িসব অনু গ্রহ কসর অডিেত্ত্বর
911 এবং 1-888-NYC-SAFE নম্বসর পফান করুন। িসয়াজন অনু োয়ী স্কুসল অডিডরক্ত েহায়িা িোন করা হসব।
েু রক্ষা ও ডনরাপত্তা একডি কডমউডনডির েকসলর োডয়ত্ব, এবং পোশ্যাল ডমডিয়া বযবহার ও হুমডক িোসনর পডরর্ডি েম্পসকগ আপনার
েন্তাসনর োসর্ োসর্ আলাপ করার জনয আমরা আপনাসক উৎোডহি করডি। স্কুল ও পডরবাসররা ডিডজিাল নার্ডরকত্ব েম্পসকগ ির্য
DOE-এর ওসয়বসপজ: https://www.schools.nyc.gov/school-life/school-environment/digital-citizenship -এ খুুঁসজ
পপসি পাসরন। স্কুল কডমউডনডির ডবরুসে পকানও হুমডক িেশ্গন ডকংবা েংঘািমূ লক কােগ ডবষয়ক পকানও পোশ্যাল ডমডিয়া পপাস্ট
ডকংবা চ্যাসলঞ্জ বরোস্ত করা হসব না। পে কারসর্ই হুমডক িেশ্গন করা পহাক না পকন, েডহংেিার হুমডক িেশ্গসনর বাস্তব পডরর্ডি
রসয়সি, এবং এ ধরসর্র পোশ্যাল ডমডিয়া চ্যাসলসঞ্জর কারসর্ আমাসের ডকসশ্ার-ডকসশ্ারীরা িাসের উজ্জ্বল ভডবষযৎ ডবপন্ন পহাক, িা
আমরা চ্াই না।
েডে আপডন ডকংবা আপনার েন্তান পকানও েসেহজনক কমগকাসের িিযক্ষেশ্গী হসয় র্াসকন, িসব অনু গ্রহ কসর 911 নম্বসর পফান
করুন অর্বা স্কুসলর পকানও ডবশ্বােভাজন িাপ্তবয়স্কসক অবডহি করুন। আমরা অবযহিভাসব এই ডবষয়ডির িডি লক্ষয রাখসি
অডিকারবে।
আমাসের স্কুল কডমউডনডিসক ডনরাপে রাখার জনয আপডন ো করসি পেজনয আপনাসক ধনযবাে, এবং আপনার ডিডিপযাসলর োসর্
পোর্াসোর্ করসি ডিধা করসবন না।
অংশ্ীোডরসত্ব,

ডমযশ্া পপািগার (Meisha Porter)
ডনউ ইয়কগ ডেডি স্কুলে চ্যাসিলর

T&I 33544 CO 2021 December Family Letter Dec 16 (Bangla)

