1 ডিসেম্বর, 2021
ডিয় পডরবারবর্গ,
মার্গ মাে থেসে, আডম ডিউ ইয়েগ ডেডি ডিপািগসমন্ট অভ এিুসেশসির (NYCDOE) র্মৎোর স্কুলেমূ হ, ডশক্ষাডবদ, েডমউডিডি,
পডরবার এবং েবসর্সয় গুরুত্বপূ র্গ আপিাসদর েন্তািসদরসে র্যাসেলর ডহসেসব পডরসেবা িদাি েরসে থপসর আমার জীবসি এেডি
েম্মাডিে অডভজ্ঞো লাভ েসরডি। আজ, আডম এেই োসে দু ুঃখ এবং আিসের এেডি েংবাদ আপিাসদর জািাডি থে, এই
েযাসলন্ডার বিসরর থশসে র্যাসেলর ডহসেসব আমার পদ থেসে আডম েসর োডি।
আপিাসদর োসি আমার েবসর্সয় বড় বােগাডি হসলা েৃেজ্ঞো জ্ঞাপি েরা - র্ে েসয়ে মাে ধসর আমাসদর স্কুলগুডলর িডে
আপিাসদর আস্থা, ধধেগয, উদারো, এবং িডেশ্রুডের জিয আপিাসদর েেলসে ধিযবাদ। আপিাসদর োসে অংশীদারসত্ব, আমরা
ডশক্ষােগীসদরসে স্কুসল ডিডরসয় আিসে ির্ুর োজ এেোসে েসরডি ো অিয েমসয়র মসো িয় - এই বিরডি ডিসলা ডশক্ষােগীসদরসে
বাডড় ডিডরসয় আিার মসো।
ডিসজ এেজি স্কুল-বয়েী ডশক্ষােগীর মা ডহসেসব, আডম জাডি েশরীসর পুসরাপুডর স্কুসল উপডস্থেডেসে ডিডরসয় আিার ডবেয়ডি ডিসলা আিেজিে এবং র্যাসলঞ্জপূ র্গ, উভয়ডি। জীবসি এেবারই এমি এেডি ডবশ্বমারী থেসে থবর হসয় আোর বযাপারডি, েখি আমাসদর
ডশক্ষােগীসদর ির্ণ্ড অযাোসিডমে এবং মািডেে েসের িসয়জি ডিসলা, েখি আমাসদর ডশক্ষােগীসদর িাপয েহায়ো িদাি েরা
আমাসদর েবার দায়। আমরা থে অেম্ভবসে েম্ভব েরসে থপসরডি, এবং িডেডি স্কুসল ডিরাপসদ েশরীসর ডশক্ষর্ পুিরায় র্ালু েসর
আমাসদর েন্তািসদরসে োসদর িসয়াজিীয় েহায়োদাি এবং োসদর িডে থখয়াল রাখা ডিডিে েসর জাডেসে থিেৃত্ব ডদসে থপসরডি,
থেজসিয আডম উসেডলে।
েেল ডশক্ষােগীসে েহায়োদাসি থে েস ার পডরশ্রম েরসে হসয়সি থেডি থোি এেজি বযডি অেবা থিেৃত্বদািোরীর থর্ষ্টার অসিে
উসধগ। ডেিু অগ্রাডধোর এবং িসর্ষ্টা অবযাহে োেসব বসল আডম জাডি, োর মসধয আসি:
1. ডিরাপদ এবং স্বাস্থযের স্কুল পডরসবশ বজায় রাখা: ডিউ ইয়েগ ডেডি জাডেসে থিেৃত্ব দাি েরসি, 100% ভযােডেসিসিি
ডশক্ষা েমগী এবং পডরবার োরা দ্রুে োসদর 5 বির বা থবডশ বয়সের েন্তািসদরসে ভযােডেি গ্রহসর্র েু সোর্ ডিসি,
উভয়ডির মাধযসম। শুধু র্ে েসয়ে েপ্তাসহ, আমাসদর স্কুলগুডল 43,000 অডধে ডশক্ষােগীসে COVID-19 িডেসরাধে
ভযােডেি ডিসে েহায়ো েসরসি। আপডি েডদ ইসোমসধয আপিার েন্তািসে ভযােডেি িা ডদসয় োসেি, েবুও এখিও থদডর
হসয় োয়ডি। আপিার োিাোডি থোি স্থাি খুুঁসজ ডিসে এবং অযাপসয়ন্টসমন্ট েরসে হসল
schools.nyc.gov/coronavirus োইি থদখুি।
েশরীসর ডশক্ষােগী ডশক্ষর্সে অগ্রাডধোর ডদসয় আমরা ডিউ ইয়েগ ডেডিসে থে ডেধান্ত গ্রহর্ েসরডি োসে আমরা র্ডবগে, এবং
আমাসদর ডশক্ষােগীসদর জিয এডিসে বাস্তব রূপ ডদসে ডর্সয় আমাসদর ডপোমাো এবং ডশক্ষাডবদর্সর্র আস্থা এবং অংশীদারত্ব
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অজগি েরসে থপসর আডম ভীের্ েৃেজ্ঞ। আপিার েডিয় অংশগ্রহর্ িাড়া অগ্রর্ডে েম্ভব িয়; এেডি স্বাস্থযের স্কুল পডরসবশ
বজায় রাখসে আপিার েন্তািসে ভযােডেি িদাি আমাসদর ক্ষমোর মূ ল ডবেয়।
থে পদসক্ষপগুডল আমরা ডিসয়ডি থেমি ভযােডেসির হার বৃ ডধ, েবার জিয িাে-মুসখর আবরর্ (মাস্ক) বযবহার, িডেডদসির
স্বাস্থয োর্াই এবং িডে েপ্তাসহ ডশক্ষােগীসদর এসলাপাোডর পরীক্ষা - এেসবর মাধযসম, আমরা স্কুসলর ডভের পডজডিভ থেসের
হার অেযন্ত ডিসর্ থেমি 0.24% এবং ডশক্ষসর্ বযাঘাে ডিম্ন পেগাসয় রাখসে েক্ষম হসয়ডি। আপিার েন্তাসির জিয স্কুলেমূ হ
থখালা রাখসে এইেব পদসক্ষপ েম্পসেগ আমরা েেেগ োো অবযাহে রাখসবা। আমাসদর স্কুসল COVID-19 স্বাস্থয ও েু রক্ষা
জডিে ডিয়ম-িীডে, থিডটং,এবং ভযােডেসির হালিার্াদ েেয, এবং আরও অিয ডবেসয়র েবগসশে েসেযর জিয আডম
আপিাসে schools.nyc.gov/coronavirus োইি থদখসে উৎোহ িদাি েরডি।
2. আপিার েন্তাসির ডশক্ষা েংিান্ত র্াডহদার োসে পডরডর্ে থহাি: আমরা েখি এই বিরডি শুরু েসরডিলাম, েখি আমাসদর
ডশক্ষােগীসদর অযাোসিডমে এবং মািডেে অবস্থাি থোোয় ডিল থেডি জািা আমাসদর জিয জরুডর ডিসলা, োসে আমরা
োসদরসে ডিসজসদর র্াডহদা পূ রসর্ লক্ষয-ডস্থরেৃে ডরসোেগ িদাি েরসে পাডর। এডি েরসে, আমাসদর ডশক্ষের্র্ এই বিসর
আমাসদর েেল স্কুলবযাপী িেুি অযাোসিডমে এবং োমাডজে ও মািডেে ‘পরখ’ বযবস্থা বযবহার শুরু েসরসিি। এই
বযবস্থাগুডল স্কুল বিসরর ডিডদগষ্ট থোি অবস্থাসি ডশক্ষােগীসদর শডিশালী ডদেগুডল এবং োসদর র্াডহদা েম্পডেগে এেডি ধারর্া
লাসভ ডশক্ষেসদরসে ডিম্ন-ঝুুঁডের েু সোর্ িদাি েসর, োসে আমরা োসদরসে োসদর ডশক্ষর্ েহায়োয় এবং উন্নডে লাসভ
েড ে ডরসোেগ অেবা থোি ডিধগাডরে হস্তসক্ষসপর োসে েংেু ি েরসে পাডর। এইেব বযবস্থা েম্পসেগ আরও জািসে এবং
আমাসদর ডশক্ষােগীসদর র্াডহদা েী থেডি বুঝসে এবং থেগুডল িদাসি েহায়ো ডদসে এই িলািলগুডল ডিসয় আপিার স্কুল
এবং ডশক্ষেসদর োসে এেসোসর্ োজ েরসে, আমরা আপিাসে উৎোডহে েডর।
3. ডশক্ষােগীসদর জিয িেুি েহায়ো এবং েহায়েঙ্গডের জিয ডবডিসয়ার্: আমরা জুলাইসে থশয়ার েসরডি থে, এই বির আমরা
আসমডরোি থরেডেউ প্ল্যাি থেসে শে শে ডমডলয়ি িলার িেুি ডরসোেগ এবং বাড়ডে েমগীর জিয ডবডিসয়ার্ েরসবা - এর
মসধয োেসব থোশযাল ওয়ােগার, ডলিাসরডে ডির্ার এবং থোর্র্র্ - োসে NYCDOE স্কুলেমূ সহর েেল ডশক্ষােগী োিলয লাসভ
থেেব োমগ্রী িসয়াজি থেেব োমগ্রী এবং েহায়ো পায়।
আমাসদর অডভডিসবসশর থক্ষত্রগুডল হসব: র্ে বিসরর ক্ষডে োডরসয় েুলসে ডশক্ষােগীসদরসে েহায়োদাসি িেুি োমাডজে
এবং মািডেে ডবডিসয়ার্, আপিার েন্তাসির োক্ষরো দক্ষোসে অগ্রাডধোর িদাসির জিয ডবদযায়েডিে ডবডিসয়ার্,
িডেবডিোেু ি ডশক্ষােগীসদর জিয লভয আরও অডধে থেশাল এিুসেশি, েসলজ এবং থপশাজীবসির জিয হাই স্কুল
ডশক্ষােগীসদর েহায়ো িদাি, এবং েেল ডশক্ষােগী োসে েস ার উপেরর্ থশসখ োসে আমাসদর স্কুলগুডলর িেুি থমাজাইে
পা যিসম োসদর েমসয় োরা থে, থেডি িডেিডলে হয়। এখাি থেসে আরও জািু ি: schools.nyc.gov/aboutus/funding/
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েবসশসে, আডম আপিাসদর েন্তাি এবং আমাসদর স্কুলগুডলর জিয আপিারা ো েসর োসেি োর জিয আবার শুধু আপিাসদর
েেলসে ধিযবাদ জািাসে জািাসে র্াই। ইডেহাসে এই েময়ডিসে আমরা এেডি েঙ্কিোল বসল ডর্ডিে েরার পাশাপাডশ গুরুত্বপূ র্গ
এবং উদ্ভাবিী পডরবেগি আিসে, ো আমাসদর ডশক্ষােগীসদর র্াডহদা আরও ভাসলাভাসব পূ রর্ েসর, আমরা আমাসদর পডরবার এবং
েহেমগীর্র্ োসে স্বাভাডবে থবাধশডিসে ডিসর আেসে পাসরি, থেজসিয িডেডদি েস ার পডরশ্রম েসরডি। আমরা আপিার
অংশীদারত্ব িাড়া এডি েরসে পারোম িা, এবং আডম দারুর্ েৃেজ্ঞ থে আপিারা DOE এবং আমার উপর আস্থা থরসখসিি।
আপিার অংশীদারসত্বই আমাসদর ডশক্ষােগীসদরসে েু রডক্ষে এবং েু স্থ-েবল রাখা, আসর্র থর্সয় আরও ভাসলাভাসব োসদর ডশক্ষা
র্াডহদা বুঝসে পারা, এবং োসদর ডবশাল েম্ভবিার ডবোসশ আরও শডিশালী এবং থিেেই েরঞ্জাম িদাি েম্ভব হসয়সি। আমরা
থদড় বিসরর থে েস ার েডহষ্ণুো থদডখসয়ডি, ো েসেও আডম ডবশ্বাে েডর আমাসদর এই োম্প্রডেে অডভজ্ঞো থেসে অসিে ডেিু
থশখার এবং আমাসদর ডশক্ষােগীসদর জিয আমরা এেডি উজ্জ্বল ভডবেযসের ডদসে অগ্রের হবার েু সোর্ থপসয়ডি। আডম জাডি পরবেগী
িশােি এই িডেশ্রুডে ধারর্ েরসব, এবং আডম পরবেগী র্যাসেলসরর োসে ঘডিষ্ঠভাসব োজ েরসবা োসে এেডি ইডেবার্ে,
আন্তডরে, এবং এই বির এবং পরবডেগসে েেল ডশক্ষােগীর জিয িলিেু অডভজ্ঞো ডিডিে েরা োয়।
অংশীদাডরসত্ব,

ডমযশা থপািগার (Meisha Porter)
ডিউ ইয়েগ ডেডি স্কুলে র্যাসেলর
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