8 সেপ্টেম্বর, 2022
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ:
2022-2023 প্রিক্ষা বছপ্টর স্বার্তম!
চার েন্তাপ্টের জেক প্রিপ্টেপ্টব, সেপ্টেম্বপ্টরর উপ্টেজো এবং েতুে স্কুল বছর কী বপ্টয় আেপ্টব তা প্রেপ্টয় আমার সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের
মাপ্টে উদ্দীপো এখেও আমার স্মৃপ্রতপ্টত ভাপ্টে। তারা প্রক তাপ্টের প্রিক্ষকপ্টের পছন্দ করপ্টব? েতুে বন্ধুত্ব পাতাপ্টো েিজ িপ্টব
প্রক? তারা ক্লাপ্টে ভাল ফলাফল করপ্টব প্রক? আপ্রম তাপ্টের প্রেপ্রিত করতাম সে আপ্রম বাপ্রিপ্টত তাপ্টের েতটুকু েেপ্টে লালে
কপ্রর, স্কুপ্টলর িাপ্ত-বয়স্কর্ণ তাপ্টের প্রিক ততটুকুই েেপ্টে লালে করপ্টবে।
এখে, আপ্রম েখে চযাপ্টেলর প্রিপ্টেপ্টব আমার িথম "স্কুপ্টলর িথম প্রেে"-এর অপ্রভজ্ঞতা অজগে করপ্রছ, আপ্রম আপোপ্টের এবং
আমাপ্টের প্রিক্ষকপ্টের িপ্রত কৃতজ্ঞ, োরা আমার মতই আমাপ্টের প্রিক্ষাথগীপ্টের স্বার্ত জাোপ্টত উদ্দীপ্ত িপ্টয় আপ্টছে। এছািাও
আপ্রম কৃতজ্ঞ সবাধ কপ্রর সে আপোপ্টের সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের আমাপ্টের ক্লােরুপ্টম পািাপ্টোর মাধযপ্টম, আপপ্রে আমাপ্টের উপর বযাপক
আস্থা সরপ্টখপ্টছে—আমরা আপোপ্টের সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের সবৌপ্রিকভাপ্টব চযাপ্টলঞ্জ করপ্টবা, সেে তারা তাপ্টের েীমািীে কল্পো লার্াম
সছপ্টি প্রেপ্টত পাপ্টর, সেই আস্থা। আমরা তাপ্টের প্রেরাপে রাখপ্টবা এবং মােু প্টের মত মােু ে প্রিপ্টেপ্টব বি িপ্টত তাপ্টের েিায়তা
করপ্টবা, সেই আস্থা। তারা একপ্রট ফলিেূ কযাপ্ররয়াপ্টরর পথ-পপ্ররক্রমা েি গ্র্যাজুপ্টয়ট িপ্টব এবং েীর্গ-প্টময়ােী অথগনেপ্রতক
প্রেরাপো উপপ্টভার্ করপ্টত, সেই আস্থা। আমরা আপোপ্টের সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের আমাপ্টের প্রবপ্টে পপ্ররবতগে আেপ্টত কীভাপ্টব
ইপ্রতবাচক িপ্রি িপ্টত িপ্টব তা সিখাপ্টবা, সেই আস্থা।
আপ্রম এই েবগুপ্টলা—এবং আপ্টরা অপ্টেক প্রকছু েম্পােে করার িপ্রত অঙ্গীকারবি।
আপোপ্টের সছপ্টলপ্টয়প্টের আপ্টরা ভাপ্টলা পপ্ররপ্টেবা সেয়ার জেয প্রিক্ষাথগী অপ্রভজ্ঞতা েতুে আপ্রঙ্গপ্টক রূপ প্রেপ্টত আমার প্রটম এবং
আপ্রম পুপ্টরা গ্র্ীষ্ম বযয় কপ্টরপ্রছ। োক্ষরতা, ো েকল প্রিক্ষার প্রভপ্রেমূ লক র্িে স্তর, এই প্রিক্ষা বছর সেটার িপ্রত সজার
মপ্টোপ্রেপ্টবি করা িপ্টব। েকল এপ্রলপ্টমন্টাপ্রর স্কুপ্টল একপ্রট উচ্চ-মােেম্পন্ন, ধ্বপ্রেপ্রবজ্ঞাে বা সফাপ্রেক্স-প্রভপ্রেক োক্ষরতা কমগেূপ্রচ
বাস্তবায়প্টের মাধযপ্টম আমরা প্ররপ্র ং (পপ্টি সবাো) কীভাপ্টব প্রিক্ষা সেই তা বযাপক পপ্ররবতগে করপ্রছ। প্রিক্ষাথগীপ্টের স্থােীয় জােু র্র
বা প্রমউপ্রজয়াম, পাকগ, এবং আমাপ্টের অোধারণ এই প্রেপ্রট আর সেেব চমৎকার েংস্থাে বা প্ররপ্টোেগ অফার কপ্টর সেগুপ্টলাপ্টত
প্রেয়প্রমত পপ্ররেিগে অফাপ্টরর মাধযপ্টম, আমরা প্রিক্ষাপ্টক ক্লােরুপ্টমর চার সেয়াপ্টলর বাপ্রিপ্টর েম্প্রোরণ করপ্রছ। একই োপ্টথ,
আমরা প্রিক্ষাথগীপ্টের প্র প্রজটাল প্রিক্ষা অপ্রভজ্ঞতা উন্নত করপ্রছ।
এই বছর, েকল সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের আমরা সেভাপ্টব পপ্ররপ্টেবা সেই তা উন্নপ্রত করপ্টত, আপোপ্টের অেু প্টরাধ অেু োয়ী আপ্টরা অপ্রধক
প্রিক্ষার েু প্টোর্ অফার করপ্রছ। এপ্টত অন্তভুগি কপ্রমউপ্রেপ্রট স্কুল, প্রর্ফপ্টট অযান্ড টযাপ্টলেপ্টট সিাগ্র্াম, বাইপ্রলঙ্গু য়াল বা প্রিভাপ্রেক
প্রিক্ষা কমগেূপ্রচ এবং িপ্রতবপ্রন্ধতােু ি প্রিক্ষাথগীপ্টের জেয েীর্গ-প্টময়ােী প্রিক্ষায়তপ্রেক েফলতা বৃ প্রির জেয কমগেূপ্রচেমূ ি। আপ্টরকপ্রট
িাধােয োপ্রবগক েু স্থতা এবং প্রিক্ষাথগীর েফলতায় এটার ভূ প্রমকা েম্পপ্টকগও আপোপ্টের আপ্টরা জাোপ্টো িপ্টব।
আপোর িপ্টেে আমাপ্টের স্কুল কপ্রমউপ্রেপ্রটর চাপ্রলকা-িপ্রি এবং আপোর েন্তাপ্টের প্রিক্ষায় আমাপ্টের েপ্রতযকাপ্টরর অংপ্রিোর
এই স্বীকাপ্টরাপ্রি বযতীত আপ্রম পপ্ররবারপ্টের কাপ্টছ প্রলখপ্টত পাপ্রর ো। আপোপ্টের সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের েফলতায় আপোর সে তথয ও

েিায়তা িপ্টয়াজে তা পাবার আেন্ন উন্নত উপায়েমূ প্টির িপ্রত লক্ষয রাখপ্টবে। এপ্টত অন্তভুগি িপ্টব সেেব পপ্ররবার ইংপ্টরপ্রজ
প্রভন্ন অেয ভাোয় কথা বপ্টল তাপ্টের জেয বপ্রধত
গ ভাোর্ত েু প্রবধা এবং আমাপ্টের একপ্টোপ্টর্ কাজ করার আপ্টরা েু প্টোর্।
NYC পাবপ্রলক স্কুল সবপ্টছ সেয়ার জেয ধেযবাে। আপ্রম জাপ্রে অপ্টেক চযাপ্টলঞ্জপূ ণগ েময় পার িপ্টত িপ্টয়প্টছ এবং আপ্রম আিা
করপ্রছ আপোরা একমত িপ্টবে সে আমাপ্টের স্কুলগুপ্টলা েকল সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের তাপ্টের িাপয উজ্জ্বল, বপ্রলষ্ঠ ভপ্রবেযপ্টতর পপ্টথ
অগ্র্ের করপ্টত েো িস্তুত আপ্টছ। েতুে প্রিক্ষা বছর েম্পপ্টকগ েবগোম্প্রপ্রতক িালোর্ােকৃত তথয সপপ্টত
schools.nyc.gov/bts2022 সেখার জেয আপ্রম আপোপ্টের উৎোপ্রিত করপ্রছ।
বরাবপ্টরর মতই, আমাপ্টের সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের আপ্টরা ভালভাপ্টব পপ্ররপ্টেবা প্রেপ্টত আপোপ্টের োপ্টথ অংপ্রিোর িপ্টত সপপ্টর আপ্রম
েম্মাপ্রেত সবাধ করপ্রছ। আপ্রম েপ্রতযই প্রবোে কপ্রর সে সেষ্ঠত্ব আেপ্টব আর্ামীপ্টত! অতএব, আেু ে 2022–2023 প্রিক্ষা বছর শুরু
কপ্রর!
উচ্চ িতযািােি,

স প্রভ প্রে. বযাংকস্ (David C. Banks)
প্রেউ ইয়কগ প্রেপ্রট স্কুলে চযাপ্টেলর
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