16 মার্চ, 2020
প্রিয় পপ্রিবািবর্চ,
আমিা একপ্রি নপ্রিিপ্রবহীন সময়য় বসবাস কিপ্রি এবং ককায়িানা ভাইিায়সি সংক্রমণ কেয়ক আমায়েি কপ্রমউপ্রনপ্রিি সবাইয়ক প্রনিাপে
এবং সু স্থ্ িাখাি লয়যে কাি কিপ্রি। প্রনউ ইয়কচবাসীিা প্রবয়েি প্রবপ্রভন্ন শহি, কেি, এবং কেয়শি লয লয মানু য়েি মত এমন
প্রসদ্ধান্ত গ্রহয়ণি মুয়খামুপ্রখ হয়য়য়ি যা তায়েি আয়র্ কখনও কিয়ত হয়প্রন—এবং হয়ত কখনও কিয়ত হয়ব বয়লও ভায়বপ্রন।
প্রনউ ইয়য়কচ, কময়ি প্রি ব্লাপ্রসও (de Blasio) এবং আপ্রম এপ্রবেয়য় সু প্রনপ্রিত কয আমিা আমায়েি স্কুল প্রসয়েম কযভায়ব িাপ্রন কসিায়
কযয়কান পপ্রিবতচন হয়ব একপ্রি র্িম পেয়যপ—এয়কবায়ি কশে অবলম্বন। প্রনউ ইয়কচ প্রসপ্রিয়ত এই িােু ভচাব িপ্রতপ্রেন, িপ্রত ঘন্টা,
িপ্রত প্রমপ্রনি আমিা পযচয়বযণ কিপ্রি। র্ত সপ্তাহায়ন্ত, এিা স্পষ্ট হয়য় কর্য়ি কয, এসময় সামপ্রয়কভায়ব আমায়েি স্কুল ভবনগুয়লায়ত
পড়ায়শানা বিায় িাখা সম্ভব নয়।
িপ্রববাি, আমিা কঘােণা প্রেয়য়প্রি কয পিবতচী সায়ড়-প্রতন সপ্তায়হি িয়নে আমিা েূ ি কেয়ক প্রশযা বা প্রিয়মাি লাপ্রনচং ময়িল বেবহাি
কিয়বা, এবং স্কুল ভবনগুয়লা 20 এপ্রিল, 2020 তাপ্রিখ পুনিায় কখালা হয়ব বয়ল িতোপ্রশত। আপ্রম িাপ্রন এিা আকপ্রিক ময়ন হয়ত
পায়ি, এবং আপনাি িীবয়ন প্রবঘ্ন সৃ প্রষ্টকািী কািণ হবাি সম্ভাবনা িয়য়য়ি। এই পুয়িা সময় িু য়ড় আমিা আপনাি সায়ে সামঞ্জসেপূ ণচ
এবং সু স্পষ্ট কযার্ায়যার্ বিায় িাখয়ত, এবং কী হয়ব কসপ্রবেয়য় একপ্রি সু স্পষ্ট ধারণা প্রেয়ত আমিা অঙ্গীকািবদ্ধ।
আমায়েি আিয়কি কঘােণাি মায়ন হয়ে কয, কসামবাি, 16 মার্চ, স্কুল ভবনগুয়লা বন্ধ োকয়ব এবং প্রশযােচীয়েি িয়নে ককানও কসশন
কনই। প্রকন্তু, প্রশযােচী ও পপ্রিবায়িিা, মঙ্গলবাি কেয়ক বৃ হস্পপ্রতবাি, স্কুয়লি প্রনয়প্রমত সময়য়, ঔেধ প্রনয়য় কযয়ত অেবা কযয়কান সাধািণ
স্বাস্থে কসবা গ্রহণ কিয়ত পািয়ব; স্কুল নাসচ এবং স্কুল প্রভপ্রিক কহলথ্ কসন্টায়িি োফর্ণ সাইয়ি উপপ্রস্থত োকয়বন। ঐ সময়য়,
প্রশযকর্ণ তায়েি ভবয়ন প্রিয়পািচ কিয়বন এবং েূ ি কেয়ক প্রশযা (প্রিয়মাি লাপ্রনচং) সম্পয়কচ পূ ণচ-প্রেবস কপশাোিী উন্নয়ন গ্রহণ কিয়বন
বয়ল িতোশা কিা হয়ে।
সপ্তায়হি কশয়েি প্রেয়ক, প্রশযােচীিা প্রিয়মাি লাপ্রনচংয়য় অংশগ্রহণ কিাি িয়নে িয়য়ািন অনু যায়ী কিকয়নালপ্রি সহ উপকিণ প্রনয়য় যাওয়া
শুরু কিয়ব। পিবতচী প্রকিু প্রেয়নি ময়ধেই এই সকল প্রবেয়য় অপ্রতপ্রিক্ত প্রনয়েচশনা িোন কিা হয়ব।
পুয়িা সপ্তাহ িু য়ড়, িপ্রতপ্রি স্কুল ভবয়নি িয়বশমুয়খ সকাল 7:30 AM – 1:30 PM গ্রোব-অোন্ড-কর্া কেকফাে পাওয়া যায়ব। কযয়কান
প্রশযােচী কযয়কান স্কুল ভবন কেয়ক কেকফাে এবং লাঞ্চ প্রনয়য় কযয়ত পায়ি।
কসামবাি, 23 মার্চ, প্রসপ্রি িু য়ড় আমিা কয়য়ক িিন প্রিপ্রিওনোল এনপ্রির্য়মন্ট কসন্টাি খুলব া, কযগুয়লা আমায়েি প্রসপ্রিি িেম
সাড়াোনকািী, স্বাস্থে কসবা িোনকািী, র্ণপপ্রিবহন কপ্রমচবৃয়েি কিয়লয়ময়য়য়েি িয়নে, এবং আমায়েি সবয়র্য়য় অিপ্রযত িনর্ণয়ক
পপ্রিয়েবা িোন কিয়ব।
ঐ কসামবাি, আমিা K-12 কগ্রয়িি িয়নে প্রিয়মাি লাপ্রনচং শুরু কিয়বা। প্রনউ ইয়কচ প্রসপ্রিি শিক্ষকবের িপ্রত আমাি পূ ণচ আত্নপ্রবোস
িয়য়য়ি, এবং িাপ্রন কয িয়য়ািয়নি সময় তািা কিয়র্ উঠয়ব, এবং ক্লাসরুয়ম কযভায়ব র্ভীি প্রনয়বেয়নি সায়ে প্রশযা িোন কয়ি েূ ি
কেয়কও প্রঠক একইভায়ব প্রশযা িোন কিয়বন। আমিা িাপ্রন আমায়েি সবয়র্য়য় প্রনয়বপ্রেতিাণ স্কুল কমচীর্ণ: প্রশযক,
িযণায়বযণকািী (কায়োপ্রিয়ান), অোিপ্রমপ্রনয়েিি িয়য়য়ি, এবং প্রবয়শেভায়ব স্কুয়লি খােে কসবাোনকািী িয়য়য়ি, যািা প্রসপ্রিবোপী
প্রমলস্(খাবাি) কিাগ্রায়মি অংশ প্রহয়সয়ব তায়েি কাি অবোহত িাখয়বন। ঐ কিাগ্রাম র্ালু হবাি বোপায়ি আয়িা তেে িীঘ্রই আসয়ি।
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আপ্রম সু স্পষ্ট কয়ি প্রেয়ত র্াই কয, এিা সবপ্রকিু বন্ধ কয়ি কেয়া নয়, বিং একপ্রি উিিণ। আমায়েি প্রশযােচীয়েি িয়নে আমায়েি
িতোশা কমায়বা না। আমিা িাপ্রন, তািা প্রশখকত উদ্গ্গ্রীব, এবং আমিা তায়েি ককৌতুহল ও আয়বর্ পূ িণ কিয়বা বাপ্রড় কেয়ক
পড়ায়শানা কিাি উপকিণ িোন কিাি মাধেয়ম, এয়ত িয়য়য়ি আমায়েি প্রিয়মাি-লাপ্রনচংয়য়ি প্রনয়েচশনাি ময়িয়লি িয়নে সাহাযেকািী
প্রিভাইস প্রবতিণ।
িপ্রতপ্রি কগ্রয়িি িয়নে িপ্রতপ্রি প্রবেয়য়ি িয়নে প্রনয়েচশনামূ লক প্রিয়সাসচ ইপ্রতময়ধেই schools.nyc.gov/learnathome সাইয়ি িয়য়য়ি।
আমিা িাপ্রন এিা একপ্রি কপ্রঠন সময়, এবং আমায়েি প্রসপ্রি কযন যতভায়ব সম্ভব পপ্রিবািয়েি অবোহতভায়ব সহায়তা কিয়ত পায়ি তা
প্রনপ্রিত কিয়ত আমিা কয়ঠাি পপ্রিশ্রম কিপ্রি। আপ্রম পপ্রিবািয়েি প্রনপ্রিত কিয়ত র্াই কয, আমিা এই উিিণ যতিুকু সমসোহীন কিা
সম্ভব তা কিাি িয়নে কাি কয়ি যাপ্রে।
সকল প্রনউ ইয়কচবাসীি স্বাস্থে ও সু িযাি িয়নে সয়বচাচ্চ পেয়যপগুয়লা প্রনয়ত সকয়লি একয়যায়র্ কাি কিাি এখনই সময়। প্রবয়েি
কশ্রষ্ঠ শহয়িি প্রশযাি অংশীোপ্রিয়ে, আমিা আপনাি সায়ে আপ্রি। আমায়েি িয়য়য়ি প্রবয়েি সবয়র্য়য় িপ্রতভাবান প্রশযােচী, প্রশযক,
এবং োফ—এবং ককানও প্রকিু ই তা বেয়ল কেয়ব না।
আমিা আসন্ন প্রেনগুয়লায়ত আপনাি সায়ে কযার্ায়যার্ অবোহত িাখয়বা, এবং এই উিিণ সম্পয়কচ আয়িা তেে এবং আপয়িয়িি
িয়নে আমায়েি ওয়য়বসাইি https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
প্রভপ্রিি কিয়ত উৎসাপ্রহত কিপ্রি।
প্রবনীত,

প্রির্ািচ এ. কািানিা (Richard A. Carranza)
র্োয়েলি
প্রনউ ইয়কচ প্রসপ্রি প্রিপািচয়মন্ট অভ এিুয়কশন
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