22 জুন, 2022
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
প্রনউ ইয়র্গ প্রিপ্রিি চ্যান্সেলি প্রিন্সিন্সব ছয় মাি পাি র্িাি পি, প্রিক্ষাবন্সষগি দ্বািিান্সে এন্সি আপ্রম অিম্ভব র্ৃতজ্ঞ
ববাধ র্িপ্রছ। এই অল্প প্রর্ছু প্রিন্সনি মান্সেই, আমান্সিি প্রিক্ষার্গীন্সিি জনয আমান্সিি এর্ন্সে প্রিদ্ধাে গ্রিন্সে আমান্সিি
পপ্রিবািন্সিি ির্ৃত অংিীিাি প্রিন্সিন্সব ক্ষমতায়ন্সন আমাি িিগন রূপিান শুরু র্িন্সত আপনািা আমান্সর্ িিায়তা
র্ন্সিন্সছন। আপনান্সিি অপ্রিমত আমান্সিি স্কুলগুন্সলান্সত আমিা যা র্িপ্রছ তাি িবপ্রর্ছু ি রূপিান র্িন্সছ, এবং
আমিা ির্ন্সলই পপ্রিবতগন বিখন্সত পাপ্রি!
আপ্রম 3 জানু য়াপ্রিন্সত যখন ির্ম িাপ্রয়ত্ব শুরু র্ন্সিপ্রছ, তখন বযাপর্ ওপ্রমক্রন িাইিাি িংক্রমে ছপ্রিন্সয় পিন্সছ, এবং
আমান্সিি উপপ্রিপ্রত প্রছল মাে 65 িতাংি। আমিা প্রনিাপত্তা বৃ প্রদ্ধ র্িন্সত প্রবপ্রবধ পিন্সক্ষপ গ্রিে র্প্রি, যা “প্রনিাপন্সি
র্ার্ুন, িবপ্রর্ছু চ্ালু িাখুন” (বে িাইফ, বে ওন্সপন) নান্সম পপ্রিপ্রচ্ত। এন্সত অেিুগক্ত প্রছল আমান্সিি প্রিক্ষার্গীন্সিি
জনয বপ্রধগত িংখযর্ পিীক্ষা বা বিপ্রেং এবং অন-িাইন্সি অতযে িফল প্রির্া বা িযার্প্রিন অফাি র্িা।
জানু য়াপ্রিি বিন্সষ এবং তখন বর্ন্সর্ অবযািতিান্সব, আমান্সিি উপপ্রিপ্রত িায় 90 িতাংন্সি প্রফন্সি এন্সিন্সছ। প্রবশ্ববযাপী
মিামািী দ্বািা িৃ ষ্ট বযাপর্ পপ্রিবতগন এবং মানপ্রির্ চ্ান্সপি িু ই বছি পি, এই প্রিক্ষা বছিপ্রি আমান্সিিন্সর্ এত
িফলতাি িান্সর্ বিষ র্িন্সত িক্ষম র্িাি র্ৃপ্রতত্ব আমান্সিি পপ্রিবািবর্গ, প্রিক্ষার্গীবৃ ন্দ, এবং র্মগীর্ন্সেি প্রনিবপ্রিন্ন
মন্সনাপ্রনন্সবি িাপয!
িাম্প্রপ্রতর্ মািগুন্সলান্সত আমিা বযিব উন্সিযান্সর্ি ব াষো প্রিন্সয়প্রছ বিগুন্সলা আমান্সিি পপ্রিবািন্সিি র্াছ বর্ন্সর্ পাওয়া
মতামন্সতি ফল এবং তান্সিি িান্সর্ অংিীিাপ্রিন্সত্ব বিগুন্সলা র্ন্সি বতালা িন্সব। এন্সত অেিুগক্ত আমান্সিি উপ্রন্নত
িাক্ষিতাি প্রনন্সিগিনা এবং প্রিিন্সলপ্রিয়া িস্তন্সক্ষপ, প্রনিাপত্তা বৃ প্রদ্ধি জনয িপ্রিংিতা বযািতর্িে র্মগিূপ্রচ্, প্রর্ফন্সিি
অযান্ড িযান্সলনন্সিি বিাগ্রামিমূ ন্সি িু ন্সযার্ বৃ প্রদ্ধ র্িা, এবং আমান্সিি িাই স্কুল প্রিক্ষার্গীন্সিি র্াযগন্সক্ষন্সে মূ লযবান
িক্ষতা অজগন্সন িক্ষম র্িন্সত প্রবপ্রবধ নতুন িয়াি।
আমিা আমান্সিি পপ্রিবািন্সিি উপি প্রনিগি র্িপ্রছ র্ািে প্রনউ ইয়র্গ প্রিপ্রিি এর্জন প্রিক্ষাপ্রবি প্রিন্সিন্সব আপ্রম আমাি
পুন্সিা র্মগজীবন্সন প্রিন্সখপ্রছ বয িবন্সচ্ন্সয় বিিা ধািো ও িবন্সচ্ন্সয় িফল উন্সিযার্ র্ন্সি উন্সে পপ্রিবান্সিি িান্সর্
র্ন্সর্াপর্র্ন বর্ন্সর্। আপনান্সিি িোনন্সিি র্ী িন্সয়াজন এবং আপনান্সিি স্কুলিমূ ন্সিি িপ্রক্তিালী ও িু বগল
প্রির্িমূ ি অনয বয র্ান্সিা বর্ন্সর্ আপনািা িবন্সচ্ন্সয় িাল জান্সনন। আপ্রম আমান্সিি স্কুল প্রিন্সেম জুন্সি িবাি র্ান্সছ
িচ্াি র্ন্সি চ্ন্সলপ্রছ বয তান্সিি পপ্রিবান্সিি িান্সর্ গুরুত্ব িির্ান্সি িম্পৃ ক্ত িন্সত িন্সব এবং তান্সিি উন্সদ্বর্িমূ ন্সি
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র্াযগর্িিান্সব িািা প্রিন্সত িন্সব। আমান্সিি পপ্রিবািন্সিি র্াছ বর্ন্সর্ অর্গবি মতামত গ্রিন্সেি আন্সর্ আি বর্ানও বি
পপ্রিবতগন িাধন র্িা যান্সব না।
এিব র্ািন্সে, আমিা আমান্সিি স্কুল প্রিন্সেমন্সর্ িামঞ্জিয র্িপ্রছ এবং আমান্সিি বনতৃবৃ ন্সন্দি িান্সর্ বযার্ান্সযান্সর্ি
জনয আিও িু স্পষ্ট পর্ িৃ প্রষ্ট র্িপ্রছ। এন্সত অেিুগক্ত আমান্সিি িানীয় প্রিপ্রিক্ট িু পাপ্রিনন্সিনন্সিন্ট ও স্কুল
প্রিপ্রেপযালন্সিি ক্ষমতায়ন র্িা বযন পপ্রিবান্সিিা আিও িিািপ্রি এবং িিন্সজ িাপ্রয়ত্বিাপ্তন্সিি িান্সর্ বযার্ান্সযার্
র্িন্সত পান্সিন। িাম্প্রপ্রতর্ িপ্তািগুপ্রলন্সত, িবন্সচ্ন্সয় বযার্য এবং র্াযগর্ি বযপ্রক্তিা এই গুরুত্বপূ েগ িূ প্রমর্াগুপ্রলন্সত প্রনযু ক্ত
িন্সত পান্সি তা প্রনপ্রিত র্িন্সত, প্রিপ্রিজুন্সি পপ্রিবান্সিিা 45প্রি প্রনউ ইয়র্গ প্রিপ্রি পাবপ্রলর্ স্কুল িু পাপ্রিনন্সিনন্সিন্ট পন্সিি
জনয চ্ূিাে িার্গীন্সিি িান্সর্ িাউন িন্সল িাক্ষাৎ র্িাি িু ন্সযার্ বপন্সয়ন্সছ। আপনাি মতামন্সতি জনয ধনযবাি, আপ্রম
প্রনপ্রিত বয 1 জুলাই আপনাি প্রিপ্রিন্সক্টি বনতাি িপ্রত আপনািা আনপ্রন্দত িন্সবন; আন্সিা জানন্সত

schools.nyc.gov/about-us/leadership/district-leadership বিখুন।
আপ্রম আিা র্িপ্রছ আপপ্রন িম্মত িন্সবন বয আমিা আপনাি বক্তবয শুনপ্রছ এবং এর্িান্সর্ আমিা প্রনউ ইয়র্গ প্রিপ্রি
স্কুলগুপ্রলি জনয এর্প্রি নতুন িপ্রবষযত ততপ্রি র্িপ্রছ! আপনাি গ্রীষ্ম উপন্সিার্ র্িাি পািাপাপ্রি, আপ্রম আিা র্প্রি
আপনািা এবং আপনান্সিি বছন্সলন্সমন্সয়িা প্রিপ্রিি চ্মৎর্াি িব িাংস্কৃপ্রতর্ এবং প্রবন্সনািনমূ লর্ িু ন্সযার্িমূ ন্সিি
িদ্বযবিাি র্িন্সবন।
এর্প্রি প্রনিাপি ও আনন্দময় গ্রীষ্ম উপন্সিার্ র্রুন। আমিা যখন 2022-23 প্রিক্ষা বছন্সিি প্রিন্সর্ অগ্রিি িন্সিন
তখন আন্সিা িান্সলা প্রর্ছু আিা র্িন্সত পান্সিন!
উচ্চ িতযািািি,

বিপ্রিি প্রি. বযাংর্স্ (David C. Banks)

প্রনউ ইয়র্গ প্রিপ্রি স্কুলি চ্যান্সেলি
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