ি�য় পিরবারবগর্,
িসিট িহেসেব আমরা যখন একসােথ এই অিনি�ত সমেয়র মধয্ িদেয় যাি�, আিম আ�যর্, আপনারা সকেল আপনােদর �িতিদেনর জীবেন েয
�িত�িত এবং সহানু ভূিত �দশর্ন করেছন েসিট েদেখ। মাচর্ মাস েথেক, আমােদর �ুল বয্ব�া নানানভােব িবিভ� পিরি�িতর সােথ খাপ খাইেয়
যাে� যা একসময় অিচ�নীয় িছেলা। এখন, আমােদর �ুল বছেরর গত দু ই মােস, আমরা এখনও �িতিদন িশখিছ এবং এিগেয় যাি�, এবং
আপনােক ছাড়া এিট আমােদর পেক্ষ স�ব হেতা না: আমােদর পিরবার এবং আমােদর িশক্ষাথর্ী।
আমরা যখন এই নতুন বা�বতার সােথ িনেজেদরেক মািনেয় িনি�, আমরা জািন তখন পুেরা িসিট জুেড় িপতামাতাগণ েকািভড -19-এর �ভাব
েহমে� (ফল) কতটা পড়েব েসিবষেয় আরও জানেত উদ�ীব। আমরা এইসব চয্ােল� েমাকােবলার জনয্ ��ত হেত এবং পিরক�না �হেণ
সব েচ�া চািলেয় যাি�, এর মেধয্ আেছ িশক্ষাথর্ীেদরেক অয্াকােডিমকভােব সিঠক পেথ রাখার লেক্ষয্ িরেমাট সামার লািনর্ং িবষেয় আমােদর
স�িত েঘািষত পিরক�নাসমূ হ, এবং এিট িনি�তকরণ েয, আমােদর িশক্ষাথর্ীরা েযসব �মার মুেখামুিখ হে� েসগুিল সমাধােন তােদর
সহায়তাদােন আমােদর সামািজক এবং মানিসক সমথর্ন তােদর জনয্ রেয়েছ। েকান িকছু ই আমােদর িশক্ষাথর্ী এবং �ুল কমুয্িনিটর সু রক্ষা এবং
কলয্ােণর েচেয় অিধক গুরু�পূ ণর্ নয়, এবং এ িবষয়িট আমােদর জনয্ �ব তারা িহেসেব িবদয্মান থাকেব।
আমরা যখন পরবতর্ী বছেরর িদেক তাকাই, আমরা জািন েহমে� আমােদর �ুল িবষেয়র অনয্ একিট িদক যা আমােদর পিরবার এবং
িশক্ষাথর্ীেদর মেনর মেধয্ উপেরর �ােন রেয়েছ েসিট হেলা: িমডল্ এবং হাই �ুেল ভিতর্। শুরু েথেক, আিম ��ভােব জািনেয়িছ েয, িশক্ষাথর্ীেদর
িনয়�েণ েনই এমন িকছু েক আমােদর �ি�য়ােক িবি�ত করেত েদেবা না, এবং আমরা েয ৈবি�ক মহামািরর েমাকােবলা করিছ েসিট
িনি�তভােব িশক্ষাথর্ীেদর িনয়�েণর বাইের। ে�েটর �ের, পরীক্ষাসমূ হ �িগত করা হেয়েছ। িসিট �ের, আমরা সমতা িনি�ত করেত
উপি�িতেক একিট উপাদান িহেসেব �হেণর িবষয়িট ব� েরেখিছ এবং এমন একিট ে�িডং নীিত ৈতির কেরিছ যা �� �তয্াশা রক্ষা কের এবং
এই স�টকােল িশক্ষাথর্ীরা েযসব কে�র মধয্ িদেয় যাে� েসগুিল িবেবচনায় েনয়া হয়। সব িকছু িমিলেয়, এইসব �েয়াজনীয় পিরবতর্েনর অথর্
আমােদরেক পরবতর্ী বছেরর ভিতর্ �ি�য়ার সােথ মানানসই হেত হেব, িবেশষভােব ঐসব �ুল েযগুিল ভিতর্েত বাছাইেয়র প�িত বয্বহার কের,
অথবা তােদর ভিতর্ �ি�য়ার অংশ িহেসেব “বাছাইকৃত” উি�িখত থােক।
আিম �� হেত চাই এবং আপনােদরেক একিট �িত�িতও িদেত চাই: আমরা এখনও এই নীিতর উপর েকান িস�া� েনইিন এবং আপনার,
আমােদর িশক্ষাথর্ী এবং পিরবােরর কাছ েথেক �থেম িকছু না শুেন েকান িস�া� েনব না। এই সমেয়র দািব পূ রণ কের এমন একিট নীিত
ৈতির করেত আমরা DOE িশক্ষাথর্ী এবং পিরবােরর সােথ সহেযািগতা করেবা। এবং যখন েকান নীিতর বয্াপাের িস�া� হেব, আিম
আপনােদরেক �িত�িত িদেত পাির েয আমরা িনি�ত করেবা, েসিট যােত িনরেপক্ষ, ��, এবং এই ৈবি�ক মহামািরর সময় আমােদর িসিটর
েছেল-েমেয়রা েয অিভজ্ঞতার িভতর িদেয় যাে� েসইসব িবিভ� অনভূ িত িবেবচনায় থােক।
এই কােজ আমােদর সহায়তায়, আিম আশাবাদী েয আপিন আপনার মতামত এবং িচ�া আমােদর সােথ েশয়ার করেবন। এই িচিঠর সােথ
সংযু � আেছ, আমরা েয নতুন সং��তার েঘাষণা কেরিছ েসিট - যা আমাদরেক ভিতর্ িবষেয় িসিটবয্াপী আপনার মেতা িপতামাতা, িশক্ষাথর্ী, �ুল
েনতৃ�, এবং অয্াডেভােকটেদর কাছ েথেক েশানার সু েযাগ েদেব। আমরা �িতিট বেরােত িমিটং করেবা যােত 2021-এর েহমে� িশক্ষাথর্ীরা
কীভােব �ুেল ভিতর্ হেব েস বয্াপাের আপিন কী ভাবেছন এবং আপনার িচ�া-ভাবনা কী েসসব শুনেত। আমরা আপনার মতামত জানেত চাই!
আমরা আমােদর �ুল কমুয্িনিটর সকল সদসয্েক অংশ�হেণ আম�ণ জানাই, এবং আপনার কাছ েথেক েশানার �তয্াশায় আিছ। আিম �িতিদন
আপনােদর �েতয্েকর �ারা দারুণ অনু �ািণত, এবং আিম আ�িব�াসী েয, এমনিক এই মহামািরর মেধয্ও, আমরা আপনােদর কাছ েথেক
অেনক িকছু জানেবা এবং েয সমৃ � অিভজ্ঞতা ও দৃ ি�ভি� আপনারা এই অেলাচনায় আনেবন েসগুিল শুনেবা। আমােদর 1.1 িমিলয়ন পাবিলক
�ুল িশক্ষাথর্ীেদর অবয্াহত পিরেষবা �দােন আমরা একসােথ কাজ করার �তয্াশায় আিছ।
একা�তার সােথ,

িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চয্াে�লর
T&I 31422 Admission Policy Letters for Families (Bangla/Bengali)

COVID19 এবং যাচাইকৃত বা ি�নড্ অয্াডিমশ�

ফল (েহম�কাল) 2021-এর DOE ভিতর্ বা অয্াডিমশে� েকােরানাভাইরাস মহামারীর �ভােবর একিট সংিক্ষ�সার

যাচাইকৃত বা ি�নড্ �ুল েকানগুেলা?
অেনক �ুেল, িবদয্মান আসনসংখয্ার েচেয় আেবদনকারী পিরবােরর সংখয্া েবিশ। েকান্ িশক্ষাথর্ীরা ঐ �ুেল অফার পােব তা িনধর্ারণ করেত, িকছু
�ুল "যাচাইকৃত বা ি�নড্" ভিতর্ প�িত বয্বহার কের। এই �ুলগুেলা িশক্ষাথর্ীেক একিট রয্াংক িদেত তাঁর অয্াকােডিমক েরকডর্ এবং/অথবা অনয্ানয্
তথয্ েদেখ। সাধারণত, িশক্ষাথর্ীেদর এই �ুলগুেলােত রয্াংক অনু যায়ী ভিতর্ করা হয়, এর অথর্ হেলা সেবর্া� রয্াংেক অবি�ত িশক্ষাথর্ী সবার আেগ
অফার পােব, এরপর ি�তীয় রয্াংেক অবি�ত িশক্ষাথর্ী, এবং এভােব চলেব।
অয্াডিমশন বা ভিতর্ প�িতসমূ হ স�েকর্ আেরা তথয্ অনলাইেন আমােদর িমডল্ �ুল এবং হাই �ুল অয্াডিমশনস্ গাইডগুেলােত পাওয়া যােব।
িসিট জুেড় কতগুেলা যাচাইকৃত বা ি�নড্ �ুল আেছ?
• �ায় 400 িট হাই �ুল রেয়েছ ~125 (30%) -িট তােদর আসনসংখয্ার একিট অংেশর জনয্ যাচাই বা ি�ন কের। ~75 (18%) -িট তােদর
সব আসেনর জনয্ যাচাই বা ি�ন কের।
• �ায় 500 িট িমডল্ �ুল রেয়েছ ~195 (41%) -িট তােদর আসনসংখয্ার একিট অংেশর জনয্ যাচাই বা ি�ন কের। ~110 (23%) -িট
তােদর সব আসেনর জনয্ যাচাই বা ি�ন কের।
েকান্ িশক্ষাথর্ীরা ভিতর্ �ি�য়ায় অংশ েনয়?
িনউ ইয়কর্ িসিটর িশক্ষাথর্ীরা যারা ভিতর্ হেত চায় তােদর অবশয্ই িমডল্ ও হাই �ুলগুেলােত আেবদন করেত হেব। �িত বছর, প�ম (5) ে�েডর
িশক্ষাথর্ীরা িমডল্ �ুেল এবং অ�ম (8) ে�েডর িশক্ষাথর্ীরা হাই �ুেল আেবদন কের। তারা সেবর্া� 12-িট ে�া�াম তােদর আেবদনপে� েযাগ কের
এবং বসে� অফার �হণ কের।
ভিতর্ বা অয্াডিমশেনর সােথ COVID19-এর কী স�কর্?
COVID19-এর কারেণ, �ুলগুেলা রয্াংক করার জেনয্ েয �াথিমক অয্াকােডিমক তথয্ বয্বহার কের, েসগুেলা এখন েনই:
• ে�ট সকল এিলেম�াির ও ই�ারিমিডেয়ট পযর্ােয়র ে�ট েট� অবিশ� িশক্ষা বছেরর জেনয্ �িগত কেরেছ।
• 2020-21 সােলর ভিতর্ চে� (অয্াডিমশ� সাইেকল) উপি�িত বয্বহার DOE �িগত কেরেছ।
• ে�ড �দােনর নীিত �হণ করা হেয়েছ এবং এিলেম�াির এবং িমডল্ �ুল িশক্ষাথর্ীেদর আর আেগর মত একই মান অনু যায়ী ে�ড েদয়া
হয়না।
েযেহতু এই তথয্ আর লভয্ নয় েসেহতু যাচাইকৃত (ি�নড্) ে�া�ামগুেলার ভিতর্ কীভােব সাম�সয্ করেত হেব েসিবষেয় DOE িস�া� িনে�।
এটাই হে� িসিট জুেড় িপতামাতা এবং িশক্ষাথর্ীেদর স�ৃ � করার এই নতুন িসিরেজর উে�শয্।
এরপর কী?
DOE ধারনা ও দৃ ি�ভি� �হণ করেত িপতামাতা, �ুল েনতৃবৃ �, িশক্ষাথর্ী, এবং অনয্ানয্ �াথর্সংি��গণেদর স�ৃ � করেছ। অিতির�ভােব,
এি�িকউিটভ সু পািরনেটনেড�েদর সােথ বেরা-িভি�ক ৈবঠেক েযাগদান করেত সকল িপতামাতা এবং িশক্ষাথর্ীরা আমি�ত:
• �ং� এি�িকউিটভ সু পািরনেটনেড� রস্ েপাটর্ার (Ross Porter)-এর সােথ, বুধবার, 27 েম, (6pm-8pm)
• কুই� এি�িকউিটভ সু পািরনেটনেড� মুিনয্েয়জ্-সারডুয্ই (Muñ iz-Sarduy) এবং ে�নসার (Spencer)-এর সােথ, বৃ হ�িতবার, 28
েম, (6pm-8pm)
• �য্ােটন আইলয্া� এি�িকউিটভ সু পািরনেটনেড� েলািডেকা (Lodico)-এর সােথ, শু�বার, 29 েম (6pm-8pm)
• ময্ানহাটান এি�িকউিটভ সু পািরনেটনেড� েরাসােলস্ (Rosales)-এর সােথ, েসামবার 1 জুন (6pm-8pm)
• �কিলন এি�িকউিটভ সু পািরনেটনেড� ওয়াটস্ (Watts) এবং ি�ময্ান (Freeman)-এর সােথ, ম�লবার 2 জুন, (6pm-8pm)
কীভােব অংশ�হণ করেত হেব েসিবষেয় আেরা তেথয্র জনয্, schools.nyc.gov/AdmissionsEngagement িভিজট করুন।
অিতির�ভােব, DOE চয্াে�লরস্ পয্াের� অয্াডভাইজির কাউি�ল, CEC ে�িসেড�স্, ে�িসেড�স্ কাউি�ল, এবং অনয্ানয্ পয্াের� অয্াডভাইজির
�পগুেলার সােথ ৈবঠেকর মাধয্েম িসিটজুেড় িপতামাতা েনতৃবৃ ে�র (পয্াের� িলডারস) কাছ েথেক মতামত �হণ করেছ।
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