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প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,  
   
আপ্রি আশা কিপ্রি আপনািা এবং আপনাদেি সন্তাদনিা ভাদলা আদিন এবং এই গ্রীষ্মকালীন অবসি উপদভার্ কিদিন। আিিা 
দেখদে দেখদেই দসদেম্বি চদল আসদব, এবং আপ্রি 2020–21 প্রশক্ষা বিি সম্পদকগ সবগদশষ েথ্য িোন কিদে এবং কীভাদব 
আদলাচনাি অংশ হদে পাদিন ো আপপ্রন জাদনন দসটা প্রনপ্রিে কিদে আপ্রি প্রলখপ্রি। এই গ্রীষ্মজুদে, ফল-এি (দহিন্তকাদলি) 
কার্গক্রি সুস্পষ্ট কিদে আিিা র্খন প্রনিলসভাদব কাজ কদি র্াপ্রি, আিিা র্া জাপ্রন—এবং র্া আিিা এখদনা জাপ্রন না দসপ্রবষদয় 
আিিা স্বিো বজায় িাখাি অঙ্গীকাি কিপ্রি।   
  
আপনাি প্রশক্ষাি প্রবকল্পসিূহ  
   
িথ্ি প্রবষয় িথ্ি: বাপ্রে দথ্দকই দহাক প্রকংবা সশিীদিই দহাক, প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রট প্রশক্ষাথ্গীিা সপ্তাদহি পাাঁচপ্রেনই প্রশখদব। পূদবগি 
দ াষণা অনুর্ায়ী, সু্কলগুদলা প্রিশ্র প্রশক্ষা বযবস্থাি জনয পপ্রিকল্পনা কিদি, দর্টায় প্রশক্ষাথ্গীিা সপ্তাদহি প্রকিু অংশ সু্কল ভবদন প্রশক্ষা 
গ্রহণ কিদব, এবং সপ্তাদহি অনয প্রেনগুদলাদে বাপ্রে দথ্দক দশখা অবযাহে িাখদব। দর্দকাদনা পপ্রিবাি দর্দকাদনা কািদণ পুদিাটাই 
েূি দথ্দক প্রশক্ষা (প্রিদিাট লাপ্রনগং) দবদি প্রনদে পাদি। আিিা জাপ্রন দর্ অপ্রিকাংশ পপ্রিবাি র্েটা সম্ভব প্রনিাপদে র্েটা সম্ভব সশিীদি 
উপপ্রস্থে হদয় প্রশক্ষা প্রনদেগশনা চায়, এবং স্বাস্থয এবং সুিক্ষাি শদেগি সাদথ্ সািঞ্জসযপূণগ দিদখ আিিা িপ্রেপ্রট দক্ষদে দসটা সদবগাচ্চ 
সম্প্রসািণ কিদে কাজ কিদবা। প্রকন্তু, আপপ্রন র্প্রে আপনাি সন্তাদনি জনয পুদিাপুপ্রি েূি দথ্দক প্রশক্ষা (অল-প্রিদিাট লাপ্রনগং) দবদি 
প্রনদে চান এবং আিাদেি এখনও অবপ্রহে কদিনপ্রন, অনুগ্রহ কদি আিাদেি 7 অর্াদেি িদিয জানাদবন, দর্ন সু্কল দসই অনুর্ায়ী 
পপ্রিকল্পনা গ্রহণ কিদে পাদি। আপপ্রন একপ্রট ওদয়ব ফিগ পূিণ কিদে পাদিন schools.nyc.gov/returntoschool2020 -সাইদট 
অথ্বা দফান করুন 311 নাম্বাদি।  
   
আপনাদক আদিা সজ্ঞাে পিন্দ দবদি দনয়া সক্ষি কিদে, আপনািা িপ্রেপ্রট প্রশক্ষা বযবস্থায় কী দপদে পাদিন দসপ্রবষদয় আিিা প্রকিু 
গুরুত্বপূণগ েুলনা িস্তুে কদিপ্রি, র্া আপপ্রন এই প্রচপ্রিি দশদষ পাদবন। দর্সব পপ্রিবাি পুদিাপুপ্রি েূি দথ্দক প্রশক্ষা (অল-প্রিদিাট) 
প্রনদেগশনা দবদি দনদব োিা নদভম্বদিি শুরু দথ্দক, প্রেিাপ্রসক প্রভপ্রিদে পুদিা সু্কল বিিজুদে প্রিশ্র প্রশক্ষা বযবস্থায় প্রফদি দর্দে 
পািদবন।  
   
আপপ্রন সু্কদল সশিীদি অথ্বা েূি দথ্দক (প্রিদিাট) প্রশক্ষা দর্টাদেই থ্াকুন না দকন, আপপ্রন এবং আপনাি সন্তান এনদিালকৃে এবং 
আিাদেি সু্কল কপ্রিউপ্রনপ্রটি অংশ থ্াকদবন। আপনাি সন্তাদনি সিয়সূপ্রচ এবং প্রশক্ষা অপ্রভজ্ঞো পুদিাপুপ্রিভাদব আপনা সু্কল পপ্রিচালনা 
কিদব। দবশীিভার্ প্রশক্ষাথ্গী র্ািা পুদিাপুপ্রি েূি দথ্দক প্রশক্ষায় (অল প্রিদিাট লাপ্রনগং) অংশগ্রহণ কিদব োদেি সু্কদলি প্রশক্ষকর্ণ 
োদেি প্রশক্ষণ িোন কিদবন। র্প্রেও একপ্রট একপ্রট কদি সু্কল প্রভপ্রিদে প্রকিু সীপ্রিে বযপ্রেক্রি থ্াকদে পাদি, প্রশক্ষা বিি শুরু হবাি 
আদর্ র্খন আপনাি সন্তান পুদিা সিয়সূপ্রচ পাদব েখন োি প্রশক্ষক প্রনিগািণ কিা হদব বদল আপপ্রন িেযাশা কিদে পাদিন।  
   
আিাদেি পপ্রিকল্পনা অবযাহেভাদব সিপ্রিে হওয়াি পদথ্, আিাদেি অবশযই দ্রুেো বজায় িাখদে হদব। র্ণ স্বাস্থয পপ্রিপ্রস্থপ্রেি 
অবযাহে প্রববেগদনি সাদথ্ আিিা সািঞ্জসযো বজায় িাখদবা।   
   
কীভাদব আিও জানা র্াদব   
   
িপ্রে সপ্তাদহ, আিিা সু্কল কার্গক্রি সম্পদকগ আদিা েথ্য schools.nyc.gov/returntoschool2020 -সাইদট িোন কিদবা। 
অনুগ্রহ কদি এই দপইজপ্রট বুকিাকগ কদি িাখুন এবং িায়শই দেখুন। এই দপইদজ, প্রফপ্রজকযাল এডুদকশন (শিীিচচগা প্রশক্ষা), আটগস  
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প্রশক্ষা, এবং অদনক প্রকিু সম্পদকগ আপপ্রন েথ্য পাদবন। আিাদেি প্রশক্ষক, প্রিপ্রিপযাল, এবং সু্কল-প্রভপ্রিক কিগীদেি সাদথ্ একদর্াদর্ 
আিিা  বযাপক পপ্রিকল্পনা কিাি সিয় আিিা আপনাি ধির্গ ও নিনীয়ো অনুদিাি কিপ্রি।  
   
আিাদেি অবযাহে কাদজি জনয আপনাি িোিে এবং িপ্রেপ্রক্রয়ািূলক অপ্রভিে অপপ্রিহার্গ। আিিা আসন্ন বিদি DOE-এি সাদথ্ 
আপনাি আদলাচনাি অদনক সুদর্ার্ সৃপ্রষ্ট কিপ্রি, এবং আিিা আশা কিপ্রি আপপ্রন সমৃ্পক্ত হদবন। আিিা 16 জুলাই আিাদেি 
িথ্ি প্রসপ্রটবযাপী েথ্য অপ্রিদবশন আদয়াজন কদিপ্রি, এবং প্রসপ্রটজুদে পপ্রিবািদেি কাি দথ্দক অদনক চিৎকাি পিািশগ দপদয়প্রি। 
অনুগ্রহ কদি িঙ্গলবাি, 28 জুলাই; বুিবাি, 12 অর্াে; এবং বৃহস্পপ্রেবাি, 27 অর্াে-এি আসন্ন েথ্য অপ্রিদবশনগুদলাি একপ্রটদে 
আিাদেি সাদথ্ দর্ার্ প্রেন। দিপ্রজোি এবং একপ্রট িশ্ন জিা প্রেদে আপপ্রন schools.nyc.gov/returntoschool2020 প্রভপ্রজট 
কিদে পাদিন।    
   
অপ্রেপ্রিক্তভাদব, িপ্রেপ্রট সু্কল িস্তাপ্রবে সু্কদলি সিয়সূপ্রচ এবং আসন্ন বিদিি পপ্রিকল্পনা পর্গাদলাচনা কিাি জনয একপ্রট পযাদিন্ট 
প্রিপ্রটংদয়ি আদয়াজন কিদব, এবং আিিা কপ্রিউপ্রনপ্রট ও িবক্তাদেি (অযাডদভাদকট) সাদথ্ দর্াল-দটপ্রবল ধবিক, কপ্রিউপ্রনপ্রট এডুদকশন 
কাউপ্রিল দনেৃবৃন্দ ও প্রনবগাপ্রচে কিগকেগাদেি সাদথ্ পর্গাদলাচনা, আদিা অদনক প্রকিুি আদয়াজন কিদবা।   
   
আিাদেি পাপ্রিপাপ্রবগক প্রবব র্খন পপ্রিবপ্রেগে হদয় র্াদি, সিো এবং দশ্রষ্ঠদত্বি িপ্রে আিাদেি লদক্ষযি পাশাপাপ্রশ, আিাদেি প্রশক্ষাথ্গী, 
প্রশক্ষক, োফ, ও পপ্রিবািদেি স্বাস্থয ও সুিক্ষাি িপ্রে আিাদেি েৃঢ় অঙ্গীকাি অবযাহে িদয়দি। সকল বয়সী প্রনউ ইয়কগবাসী এই 
সঙ্কদট দর্ িানপ্রসকভাদব আ ােিাপ্ত হদয়দি দসটা িাথ্ায় দিদখ, প্রশক্ষার্ে সফলোয় আপনাি সন্তাদনি র্া িদয়াজন আিিা ো 
িোন কিদবা। দর্দকাদনা দক্ষদেই, আপনাি সন্তান স্বার্ে দবাি কিদব এবং োদেি সু্কল কপ্রিউপ্রনপ্রটদে সহায়ো পাদব ো আিিা 
প্রনপ্রিে কিদবা।     
   
আপনাি অপ্রভিে এবং িশ্নাবলী অবযাহেভাদব দশয়াি কিাি জনয িনযবাে। আপ্রি আদর্ও বদলপ্রি, এবং ো এখনও দকাদনা অংদশই 
কি সেয নয়: আপনাি হদি সবদচদয় গুরুত্বপূণগ অংশীোি এবং আপ্রি আপনাদেি িপ্রে আজ ও িপ্রেপ্রেন কৃেজ্ঞ। অনুগ্রহ কদি 
প্রনিাপে এবং সুস্থ থ্াকদবন।    
   
প্রবনীে, 

  
প্রিচাডগ এ. কািানজা (Richard A. Carranza)  
চযাদিলি  
প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রট প্রডপাটগদিন্ট অভ এডুদকশন   
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  েূি দথ্দক বা প্রিদিাট এবং প্রিশ্র প্রশক্ষা অপ্রভজ্ঞোি েুলনা: প্রশক্ষা বিি 2020-21  

পুদিাপুপ্রি েূি দথ্দক প্রশক্ষা (প্রিদিাট লাপ্রনগং) অপ্রভজ্ঞো   
বাপ্রেদে পুদিাপুপ্রি েূি দথ্দক (প্রিদিাট) প্রশক্ষা প্রনদেগশনা  

প্রিশ্র বা দেদেড প্রশক্ষা অপ্রভজ্ঞো    
সশিীদি সু্কল ভবদন প্রশক্ষা এবং বাপ্রেদে েূি দথ্দক (প্রিদিাট) 

প্রশক্ষা প্রনদেগশনাি প্রিশ্রণ  
বাপ্রেদে িপ্রেপ্রেন বয়স অনুর্ায়ী, িান অনুর্ায়ী েূি দথ্দক প্রশক্ষায় (প্রিদিাট 
লাপ্রনগং) প্রনয়প্রিে সিয়সূপ্রচদে প্রশক্ষাথ্গীিা অংশগ্রহণ কদি।   
   

 প্রশক্ষাথ্গীিা প্রশক্ষকদেি সাদথ্ িপ্রেপ্রেন সিাসপ্রি আদলাচনায় সমৃ্পক্ত 
হদব।   

  
 িপ্রেপ্রট ক্লাদসি সিাসপ্রি প্রশক্ষা প্রনদেগশনা থ্াকদব। বৃপ্রিজপ্রনে 

র্েটুকু উপরু্ক্ত দসটাি প্রভপ্রিদে, দগ্রড অনুর্ায়ী পপ্রিিাণ প্রভন্ন 
হদব।  

  
 পাি বা দলসন এবং কাজ জিা দেয়াি জনয, প্রশক্ষাথ্গীিা একপ্রট 

DOE-অনুদিাপ্রেে অনলাইন প্ল্যাটফিগ (দর্িন আইলানগNYC 
(iLearnNYC) অথ্বা গুর্ল ক্লাসরুি) বযবহাি কিদব, র্া একাপ্রিক 
ভাষায় পাওয়া র্ায়।   

  
 প্রশক্ষাথ্গীিা অনলাইন পপ্রিদবদশ, দিাট েল এবং/অথ্বা বযপ্রক্তর্ে 

প্রশক্ষা প্রনদেগশনা সহ পুদিা ক্লাদসি অপ্রভজ্ঞো অজগন কিদব, এবং 
এি পাশাপাপ্রশ সহপািী এবং প্রশক্ষকদেি সাদথ্ সমৃ্পক্ত হদব।   

  
 বিি জুদে প্রশক্ষাথ্গীিা দর্ন একই প্রশক্ষা প্রনদেগশনা অবযাহেভাদব 

গ্রহণ কদি ো প্রনপ্রিে কদি আিিা সব িকি দচষ্টা কিদবা।   
  
 প্রশক্ষাথ্গী ও োফদেি িানপ্রসক স্বাস্থয এবং িঙ্গল প্রনপ্রিে কিদে 

সু্কল কপ্রিউপ্রনপ্রট জুদে সািাপ্রজক-আদবর্জপ্রনে প্রশক্ষদণ দজাে দেয়া 
হদব।    

  
 প্রশক্ষাথ্গীিা প্রভপ্রডও দিকডগকিা দলসন, অযাসাইনদিন্ট, এবং অপ্রপগে 

োপ্রয়ত্ব বা টাস্ক দেখদে সক্ষি হদব।   
  
 প্রশক্ষাথ্গীি কাজ র্াচাই কিদে, সিয়িে িোিে িোন কিদে, 

এবং িদয়াজন অনুর্ায়ী প্রশক্ষা প্রনদেগশনা পপ্রিবেগন কিদে 
প্রশক্ষকর্ণ েূি দথ্দক প্রশক্ষা (প্রিদিাট লাপ্রনগং) প্ল্যাটফিগ, দফান কল, 
ইদিইল, প্রভপ্রডওি িািযদি আলাপ বা চযাট, ইেযাপ্রেি িািযদি 
প্রশক্ষাথ্গী ও পপ্রিবািদেি সাদথ্ প্রনয়প্রিেভাদব আলাপ-আদলাচনা কিা 
হদব।  

  
 প্রশক্ষা প্রনদেগশনা কিগকাদে সাহার্য দপদে প্রশক্ষাথ্গী এবং পপ্রিবািদেি 

একক সহায়ো পাবাি সুদর্ার্ িদয়দি।   

প্রশক্ষাথ্গীিা সু্কল ভবদন উপরু্ক্ত বয়স অনুর্ায়ী, িান অনুর্ায়ী, প্রকিু 
প্রেন সশিীদি প্রশক্ষা প্রনদেগশনা গ্রহণ কিদব; এবং সপ্তাদহি অনয 
প্রেনগুদলাদে বাপ্রে দথ্দক োদেি প্রশক্ষা প্রনদেগশনা গ্রহণ কিদব।   
   

 সশিীদি ক্লাদসি প্রেনগুদলাদে, প্রশক্ষাথ্গীিা োদেি সু্কল 
ভবদন ক্লাদস দর্ার্ দেদব।    

  
 সশিীদি ক্লাদসি প্রেনগুদলাদে, প্রশক্ষাথ্গীিা সহপািী ও 

প্রশক্ষকদেি সাদথ্ একদর্াদর্ পুদিা ক্লাদস, দিাট েদল, এবং 
এককভাদব কাজ কিাি সুদর্ার্ পাদব।   

  
 পাি বা দলসন এবং কাজ জিা দেয়াি জনয, প্রশক্ষাথ্গীিা 

একপ্রট DOE-অনুদিাপ্রেে অনলাইন প্ল্যাটফিগ (দর্িন 
আইলানগNYC (iLearnNYC) অথ্বা গুর্ল ক্লাসরুি) 
বযবহাি কিদব, র্া একাপ্রিক ভাষায় পাওয়া র্ায়।   

  
 আিিা সশিীদি ও েূি দথ্দক প্রশক্ষাথ্গীদেি একগুি 

প্রনয়প্রিে প্রশক্ষক দ্বািা প্রশক্ষাোন প্রনপ্রিে কিদে আিিা 
সদবগাচ্চ দচষ্টা কিদবা, র্ািা সািা বিি জুদে চলিানো ও 
সদবগাচ্চ দশখা অবযাহে িাখদবন।   

  
 প্রশক্ষাথ্গী ও োফদেি িানপ্রসক স্বাস্থয এবং িঙ্গল প্রনপ্রিে 

কিদে সু্কল কপ্রিউপ্রনপ্রট জুদে সািাপ্রজক-আদবর্জপ্রনে 
প্রশক্ষদণ দজাে দেয়া হদব।   

  
 প্রশক্ষাথ্গীিা প্রভপ্রডও দিকডগকিা দলসন, অযাসাইনদিন্ট, এবং 

অপ্রপগে োপ্রয়ত্ব বা টাস্ক দেখদে সক্ষি হদব।     
  
 প্রশক্ষাথ্গীি কাজ র্াচাই কিদে, সিয়িে িোিে িোন 

কিদে, এবং িদয়াজন অনুর্ায়ী প্রশক্ষা প্রনদেগশনা পপ্রিবেগন 
কিদে প্রশক্ষকর্ণ সশিীদি এবং েূি দথ্দক প্রশক্ষা (প্রিদিাট 
লাপ্রনগং) প্ল্যাটফিগ, দফান কল, ইদিইল, প্রভপ্রডওি িািযদি 
আলাপ বা চযাট, ইেযাপ্রেি িািযদি প্রশক্ষাথ্গী ও পপ্রিবািদেি 
সাদথ্ প্রনয়প্রিেভাদব আলাপ-আদলাচনা কিা হদব।    

  
 প্রশক্ষা প্রনদেগশনা কিগকাদে সাহার্য দপদে প্রশক্ষাথ্গী এবং 

পপ্রিবািদেি একক সহায়ো পাবাি সুদর্ার্ িদয়দি।   
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