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িপৰ্য় পিরবারবগর্,
আপনােদর নতুন �ুল চয্াে�লর হবার পর েময়র এিরক অয্য্ডামস্-এর সােথ কাজ করেত েপের আিম স�ািনত েবাধ করিছ - এবং
আপনােদর স�ানেদরেক তােদর বহু-পৰ্তয্ািশত শীেতর ছু িটর পর �ুেল িফের আসায় স্বাগত জানােত েপেরও আিম আনি�ত। আমােদর
েছেলেমেয়, পিরবার এবং �াফেদর স্বা�য্ ও সু রক্ষা আমােদর পৰ্ধান পৰ্াধানয্। আিম আশা কির আপনারা স�িত পৰ্দ� িচিঠিট েপেয়েছন
েযখােন নতুন স্বা�য্ এবং সু রক্ষার পদেক্ষপসমূ হ উি�িখত আেছ েযগুিল চালু েরেখিছ যােত িনি�ত করা যায় েযন আমােদর স�ােনরা
সু রিক্ষত এবং আমােদর �ুলগুিল েখালা থােক। আমরা আমােদর পিরবারগুিলেক পরীক্ষা (েট�) করােনা, ভয্াকিসন েনয়া, এবং �ুেলরিভতর েটি�ং-এর বয্াপাের অনবরত উৎসািহত করিছ।
আপিন যিদ িচিঠিট না েপেয় কের থােকন, আপিন েসিট
schools.nyc.gov/messagesforfamilies ওেয়বেপজ-এ পড়েত পােরন।
একজন িপতা এবং জীবন-বয্াপী িশক্ষািবদ িহেসেব, আিম িবশ্বাস কির েয পৰ্িতিট তরুেণর েমধা, আকা�া, এবং গুণ রেয়েছ। আিম এও
িবশ্বাস কির সকল িশক্ষাথর্ীর একিট শি�শালী অয্াকােডিমক িভি� পৰ্াপয্ যা তােক চাকিরর দক্ষতাসহ গৰ্য্াজুেয়ট হবার জনয্ পৰ্�ত কের।
সমান গুরুত্বপূ ণর্ হেলা, তােদর শারীিরক এবং মানিসক স্বা�য্ িবকােশর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় সর�াম এবং সহায়তা তােদর পৰ্াপয্ ।
এবং বৰ্ুকিলেন জ�গৰ্হণকারী একজন গিবর্ত িনউ ইয়কর্ার িহেসেব, আিম জািন একজন চমৎকার িশক্ষক এবং একিট দারুণ �ু ল একজন
িশক্ষাথর্ীর জীবেন কতটা পিরবতর্ন ঘটােত পাের। আিম কখনও ভুলেবা না বৰ্ুকিলেনর P.S. 161-এর েসই িশক্ষকেক িযিন আমার জীবেনর
েমাড় পিরবতর্ন কেরিছেলন: িমেসস িমলেডৰ্ড �ট (Mrs. Mildred Scott)। িতিন আমােক িশিখেয়েছন কৃ�া�েদর ইিতহাস এবং সং�ৃ িত।
িতিন আমােক এও িশিখেয়েছন েয আমার কিমউিনিটর পৰ্িত আমার একিট দািয়ত্ব রেয়েছ, েয একিট মূ লয্েবাধিট আমার বাবা-মােয়র দ্বারা
আরও েজারদার হেয়েছ।
আিম েসই িশক্ষা িনেয় কুইে� িগেয়িছ, েযখানকার িহলেকৰ্� হাই �ুল েথেক আিম গৰ্য্াজুেয়ট হেয়িছ এবং তারপর কেলেজ পেড়িছ। যিদও,
আিম িশক্ষক হবার জনয্ েকান পিরক�না কিরিন। ব�ত, আিম এক বছেরর জনয্ একজন �ুল েসফিট অিফসার িছলাম যখন িশক্ষকতার
িবষয়িট আমার মাথায় এেসেছ। আপিন িক জােনন, আিম আমার পৰ্থম িশক্ষকতার কাজিট আমার পুরেনা মহ�া ই�ানর্ পাকর্ওেয়র P.S.
167-এ শুরু কেরিছলাম। েসখান েথেক, আিম বৰ্ং� �ুল ফর ল, গভনর্েম� অয্া� জাি�স-এর এবং পের ইগল্ অয্াকােডিম ফর ইয়াং েমনএর পৰ্িত�াতা িপৰ্ি�পয্াল হই, েযখােন আিম পৰ্মাণ কেরিছ েয িভ� বেণর্র তরুণেদরেক পাবিলক-�ুল পিরেবেশও উ�-মানস�� কেলজ
পৰ্�িতর িশক্ষা পৰ্দান স�ব।
30 বছেরর েবিশ সময় যাবত এই কাজিট কের, আিম িশক্ষা িবষেয় িকছু িজিনস েজেনিছ। আিম জািন েয, কীভােব পৰ্িকৰ্য়ািটর উ�িত
সাধন স�ব তার উ�র আমােদর িশক্ষক, িপৰ্ি�পয্াল, িশক্ষাথর্ী এবং পিরবােরর হৃদেয় িবদয্মান। আিম িশেখিছ েয পুেরা কিমউিনিটেক
সংি�� করা ছাড়া সকল িশক্ষাথর্ীেক পিরেষবাদােন উ�াবনী এবং উ�-মান স�� �ুলসমূ হ ৈতির আপিন করেত পারেবন না। এবং তাই,
আপনােদর চয্াে�লর িহেসেব আমার পৰ্থম স�ােহ, জািতর সবর্বৃহৎ �ুল বয্ব�া যােত জািতর সবর্েশৰ্� �ুল বয্ব�া হেয় উঠেত পাের েসিট
িনি�ত করেত আিম আপনােদর মতামত এবং অংশীদারত্বেক স্বাগত জািনেয় একেযােগ কাজ করেত চাই।
এই লক্ষয্ অজর্ন করেত, আমরা আমােদর পৰ্েতয্ক মহ�ার সকল িশক্ষাথর্ীর পক্ষ হেয় - কাজ করেবা, এবং িবেশষভােব ঐসব িশক্ষাথর্ী যারা
ঐিতহািসকভােব িপিছেয় আেছ। েযসব েছেলেমেয় ইংেরিজেত কথা বলেত িশখেছ। পৰ্িতবি�তাযু � িশক্ষাথর্ী। েযসব েছেলেমেয় অ�ায়ী
আবাসেন (েটে�ারারী হাউিজং) বসবাস কের। আমরা আমােদর সকল িশক্ষাথর্ীর জনয্ িদন-রাত কাজ করেবা, কারণ তারা সাফলয্ অজর্েন

সক্ষম। এর অথর্ পৰ্েতয্ক িশক্ষাথর্ীেক হাই �ুল েথেক গৰ্য্াজুেয়ট হেত, কেলেজ েযেত বা একিট েপশা আয়� করেত, একিট ভােলা চাকির
েপেত, এবং তােদরেক সজ্ঞাত ও সংি�� নাগিরক িহেসেব গেড় তুলেত পৰ্েয়াজনীয় সহায়তা, িশক্ষণ অিভজ্ঞতা, এবং উপকরণ পৰ্দান করা।
আপনারা সবসময় আমার সততায় আ�া রাখেত পােরন। আিম এিটেক িচিন-মাখােনা িবষয় িহেসেব উপ�াপন করিছ না: আমােদর সামেন
িবরাট চয্ােল�, এবং আমরা শুধু আমােদর এই বৃ হৎ িসে�মেক সকল-হাত-এক করার প�িতেত পিরবতর্ন করেত পাির। এিট আরও
একা�ভােব সতয্ েযেহতু আমরা িবশ্বমারীর তৃতীয় বছের পা রাখিছ যা আমােদর জনয্ িশক্ষকতা এবং িশক্ষেণ নতুন পথসমূ েহর সােথ
খাপখাওয়ােত বাধয্ করেছ।
এখােনই আপনার, আমােদর পিরবারগুিলর ভূ িমকা রেয়েছ। আমরা আপনােদর পৰ্েতয্েকর কােছ েপৗঁছু েত চাই এবং আপনার স�ােনর িশক্ষায়
আপনােদরেক অংশীদার িহেসেব স্বাগতম জানাই। আপনােদর স�ােনর িশক্ষায় পৰ্ভাব েফেল এমন সব নীিতর িবষেয় আমরা আপনার
মতামত চাই। আগামী মাসগুিলেত আপিন আমােদর �ুল িসে�েমর সােথ েযাগােযােগর আরও নতুন এবং উ�ত উপায় েদখেত শুরু করেবন।
আমরা আপনােক আপনার স�ােনর, আপনার �ুেলর, এবং আপনার কিমউিনিটর পেক্ষ ওকালিতেত ক্ষমতািয়ত করেত চাই। আমরা
আমােদর ঐসব িপতামাতােক স�ৃ � করেত চাই যারা সাধারণভােব �ুল িসে�েমর সােথ সংি�� নন এবং তােদর গুরুত্বপূ ণর্ মতামতেক
আরও মূ লয্ িদেত চাই।
আিম এই িচিঠ শুরু কেরিছলাম সু রক্ষায় আমার পৰ্িতশৰ্ুিত িদেয় এবং আিম আপনােদরেক আবারও িনি�ত করেত চাই েয আমােদর ক্ষমতার
সবটুকু িদেয় আমরা আপনার স�ানেদরেক সু রিক্ষত এবং �ুলগুিল েখালা রাখেবা, যতটা স�ব কম বয্াঘাতসহ। আমরা িনউ ইয়কর্ িসিটর
িশক্ষাথর্ীেদর কােছ কম কৃতজ্ঞ নই। আমরা আমােদর িশক্ষাথর্ীেদরেক যখন উ�ত করিছ েসই সমেয় আপনােদর উ� শুেভ�া এবং সহায়তার
জনয্ আপনােক ধনয্বাদ।
উ� পৰ্তয্াশাসহ,

েডিভড িস. বয্াংকস্ (David C. Banks)
চয্াে�লর
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন
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