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6  অগা�, 2020 

 
ি�য় পিরবারবগর্,  
   
আপনার স�ােনর �ুেলর িশক্ষক ও কমর্ীগণ এবং DOE-এর আমরা সকেল েসে��ের �ুেল িফের যাবার জনয্ একিট সুরিক্ষত এবং �া�য্কর 
পিরেবশ ��ত করেত িদনরাত কাজ কের যাি�।  আমােদর পিরক�নার গুরু�পূণর্ একিট অংশ িনভর্র কের আপনার উপর! আজ আিম িকছু 
বাড়িত তথয্ িদেয় এই িচিঠ িলখিছ এবং েসে��েরর িদেক এিগেয় যাবার সময় িকছু গুরু�পূণর্ িবষয়ও মেন কিরেয় িদেত চাই। 
   
সকল �ুল বতর্মােন ��ত হে� িম� (ে�ে�ড) িশক্ষা মেডেলর জনয্।  িম� িশক্ষা মেডল বলেত বুঝায়, িশক্ষাথর্ীরা িশক্ষেণর িকছু সময় �ুল 
িবি�ংেয় �শরীের উপি�ত হেয় িশখেব, এবং স�ােহর বািক িদনগুিলেত বািড়েত তােদর িরেমাট লািনর্ং অবয্াহত রাখেব।   েযেকােনা পিরবার 
েযেকােনা কারেণ পুেরাটাই দূর েথেক িশক্ষা (িরেমাট লািনর্ং এই ফল (েহম�কাল)-এ) েবেছ িনেত পাের।  আপনার যিদ সবটাই িরেমাট 
লািনর্ংেয় অ�ািধকার থােক,  আমরা আপনােক অনুেরাধ জানােবা schools.nyc.gov/returntoschool2020 সাইেট একিট ওেয়ব ফমর্ পূরণ 
অথবা 311 ন�ের েফান কের এই শু�বার, 7 অগাে�র  মেধয্ েসিট জানােত। আপিন যিদ িমি�ত লািনর্ং িদেয় শুরুও কেরন, আপিন পের 
েসিটেক পুেরাপুির-িরেমাট লািনর্ংেয় পিরবতর্নও করেত পারেবন, িক� �ুলগুিলেক পুনরায় েখালার িবষেয় সহায়তাদােনর সেবর্া�ম উপায় িহেসেব, 
আমরা চাই েয, যােদর 100% িরেমাট লািনর্ংেয় অ�ািধকার রেয়েছ তারা েযন এই শু�বার, 7 অগাে�র মেধয্ েসিট আমােদরেক জািনেয় েদয়।   
 

 
   

   
আপিন যখন িবেবচনা করেছন আপনার স�ােনর জনয্ েকান্ িশক্ষণ মডলিট সেবর্া�ম,  আিম আবার আমােদর গাইিডং নীিতগুিলর কথা উে�খ 
করিছ যা �েতয্ক িশক্ষাথর্ীর িশক্ষার জনয্ �েযাজয্:  �েতয্ক িশক্ষাথর্ী �িত স�ােহ পাঁচিদন িশখেব, এবং িশক্ষকগণ উ�-মােনর িশক্ষািনেদর্শনা 
�দান অবয্াহত রাখেবন যা সকল িশক্ষণ পিরেবেশ সং�ৃিতগতভােব সংেবদনশীল, কেঠার এবং সকল িশক্ষাথর্ীর েবেড় ওঠায় উপযু�। 
   
আমরা িম� এবং পুেরাপুির-দূর েথেক বা িরেমাট িশক্ষা প�িত - উভয় িবষেয় িনেচ িকছু বাড়িত তথয্ েশয়ার করিছ যােত এই বাছাইেয়র কাজিট 
আপিন ভালভােব করেত পােরন। গত জুলাইেয় িরেমাট এবং িম� িশক্ষা িবষেয় পিরবারগুিলেক েযসব তথয্ িদেয় িচিঠ পাঠােনা হেয়েছ, েসসব 
তথয্েক এিট আরও সমৃ� করেব, যা আপিন েপেত পােরন schools.nyc.gov/messagesforfamilies সাইেট।  
   
িশক্ষা দান এবং েশখার ধরন   
আপনার স�ান িম� িশক্ষা অথবা শতকরা 100 ভাগ িরেমাট লািনর্ং - েযিটেতই অংশ িনক না েকন, েস িশক্ষািনেদর্শনা লাভ করেব 1) তার 
িশক্ষকেদর সােথ সরাসির আলাপ চািরতায় অংশ�হেণর মাধয্েম এবং 2) �াধীনভােব �ুেলর িদেন এবং স�াহবয্াপী তার অয্াসাইনেম� ও 
ে�ােজ� েশষ করার মধয্ িদেয়।    

   
িশক্ষক   
েযসব িশক্ষাথর্ী, অিধকাংশ সময় িরেমাট লািনর্ংেয় সংি�� থাকেব, তাদরেক তােদর �ুল কমুয্িনিটর িশক্ষকগণ িশক্ষা েদেবন। যিদও একিট একিট 
কের �ুল িভি�েত সীিমত বয্িত�ম থাকেত পাের, িপতামাতাগণ �তয্াশা করেত পােরন েয তােদর স�ানেদরেক িশক্ষা বছর শুরুর আেগ যখন 
পূণর্ সময়সূিচ েদয়া হয়, তখনই তােদর �ুল কিমউিনিট েথেক িশক্ষক িনধর্ারণ করা হেব।   

   
 

আপনার যিদ এই েহমে� (ফল) সবটা িরেমাট লািনর্ংেয় 

অ�ািধকার থােক তাহেল এখন এই সংিক্ষ� ফমর্িট পূরণ 

করুন 

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety
https://www.schools.nyc.gov/about-us/news/chancellor-s-message-for-families
https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
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সরাসির আলাপ-চািরতায় অংশ�হণ   
িশক্ষকগণ আমােদর পূণর্ িরেমাট িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ �িতিদন লাইভ িশক্ষািনেদর্শনা েদয়ার পাশাপািশ যারা িমি�ত িশক্ষণ মেডেল অংশ িনে�  
তােদরেকও িশক্ষা �দান করেবন। িশক্ষকগণ আমােদর সবর্কিণ� িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ �ুল িদনবয্াপী সংিক্ষ� িবরিতর (15–20 িমিনট পর পর) 
মাধয্েম লাইভ িশক্ষািনেদর্শনা �দান করেবন এবং িশক্ষাথর্ীর উ�িত এবং তার ে�ড েলেভলর িভি�েত এই সময় দীঘর্ািয়তও হেত পাের।  আমরা 
আগামী স�াহগুেলােত লাইভ িশক্ষািনেদর্শনার বাড়িত তথয্ েশয়ার করেবা।  

   
সময়সূিচ েপা� করা   
�ুলগুিল �ােসর সময়সূিচ েপা� করেব এবং সকল িশক্ষাথর্ীর জনয্ লাইভ িশক্ষািনেদর্শনার সময়সূিচ - পূণর্ িরেমােটর পাশাপািশ যারা িমি�ত 
িশক্ষেণ অংশ িনে� তাদর জনয্ - অনলাইেনও এগুিল েদয়া হেব।  এই সময়সূিচগুিলেত আপনার অি�ম যাবার সুিবধা থাকেব যােত আপিন 
আপনার কাজ এবং পিরবােররর �িত�িত রক্ষা করেত পােরন। �ুলগুিল িশক্ষাথর্ীেদরেক িনি�ত করেব যােত তােদর িশক্ষকগণ এবং সহপাঠীরা 
উ�-মােনর িশক্ষািনেদর্শনার জনয্ পযর্া� সময় েদন।    

   
সরাসির সহায়তা   
িশক্ষকেদর �িত �ুল িদবেস িনেবিদত িকছু সময় থাকেব যােত তারা িভিডও কনফাের� অথবা েফােন িশক্ষাথর্ী এবং তােদর পিরবােরর সােথ 
েযাগােযাগ রাখেত পােরন।  আমরা আপনােক এই সময়িটর সুেযাগ িনেত উৎসাহ �দান কিরছ যােত আপনার স�ােনর অ�গিত এবং িশক্ষণ 
স�িকর্ত গাইেড� এবং হালনাগাদ তথয্ আপিন েপেত পােরন।    

   
�াসরুেম লা�   
�শরীের উপি�ত িশক্ষাথর্ীেদর জনয্ লা� হেব, অিধকাংশ সমেয়, িশক্ষািনেদর্শনার সময়, যা মেডল করা হেয়েছ ে�কফা� ইন দয্া �াসরুম 
ে�া�ােমর উপর। এিলেম�াির �ুলগুিলেত, উদাহরণ�রূপ, লাে�র সমেয়, িশক্ষাথর্ীরা িশক্ষণ কমর্কাে� অংশ েনেব যা হেব হািস-েকৗতুেকর, 
সংেযাগ ৈতিরর, এবং সমৃ�, েযমন ই�ারঅয্াকিটভ শ�-কের পড়া, সামািজক-মানিসক িশক্ষণ, িমউিজেকর মাধয্েম নানান িবষয় েশখার। িমডল্ 
এবং হাই �ুলগুেলােত, লাে�র সমেয়, িশক্ষাথর্ীরা িনিদর্� িবষেয়র উপর সংি�� থাকেব। �শরীের উপি�ত থাকার িশক্ষেণ এবং এই সমেয় পান-
আহার করার সমেয় �ুলগুিল সকল �া�য্ এবং সুরক্ষার গাইডলাইন েমেন চলেব।    

   
কিমউিনিট িবি�ং   
সকল িশক্ষাথর্ীর এমন রুিটন থাকেব যা কিমউিনিট গড়া, িদন েক�ীক, তােদর সাফেলয্র জনয্ ��ত কের। সাধারণ �ুল কিমউিনিট একিট 
অিবে�দয্ অংশ এমন একিট কিমউিনিট - এবং স�কর্ ৈতিরর অিভজ্ঞতাযু� রুিটন সকল িশক্ষাথর্ী পােব।  উদাহরণ িহেসেব, এর মেধয্ থাকেত 
পাের �িতিদেনর সকােলর িমিটং েযখােন িশক্ষক িশক্ষাথর্ীেদরেক সামািজক-মানিসক কলয্াণ এবং কিমউিনিট-গড়া স�ৃ� কমর্কাে� সংি�� কেরন, 
অথবা িদেনর একিট েশষ কমর্কা� েযখােন িশক্ষক সারািদন যা িশিখেয়েছন তার একিট সার-সংেক্ষপ েদন, এবং িশক্ষাথর্ীরা যােত পেরর িদেনর 
জনয্ ��ত হয়।  আমােদর �ুেলর �থম িদনিট এিগেয় আসার সােথ সােথ �ুলগুিল এবং িশক্ষকগণ এ বয্াপাের আরও তথয্ েশয়ার করেব।   

  
েসাশয্াল - ইেমাশনয্াল সােপাটর্   
আমরা জািন এই মহামািরর বতর্মান পিরি�িতিট আপনার এবং আপনার স�ানেদর জনয্ অতয্� কিঠন একিট সময়।  িশক্ষাথর্ীরা তােদর িশক্ষক, 
সহপাঠী, এবং �ুল কিমউিনিট েথেক আলাদা হেয় আেছ। এই কারেণ, আমরা িশক্ষক, �ুল-িভি�ক �ুল কমর্ী, এবং িশক্ষাথর্ীেদরেক �ুল িবি�ংেয়র 
সােথ পুনরায় মািনেয় িনেত এবং এইসব পিরবতর্েনর সােথ খাপ খাওয়ােত সময় িদি�।  এছাড়া, আমরা িশক্ষাথর্ীেদর িদনগুিলেত যতটা স�ব 
সেবর্া� সামািজক-মানিসক কমর্কাে�র সম�য় সাধন কের ভীিত-সজ্ঞাত �য� তােদর অয্াকােডিমক িবষেয় অ�ভুর্� করেবা। �ুল বছরবয্াপী 
আমরা মানিসক �া�য্ সহায়তােকও অ�ািধকার েদেবা।   

   
ে�িডং   
সকল িশক্ষাথর্ী অবশয্ই তােদর একই অয্াকােডিমক শতর্ পূরণ করেব, েসিট পূণর্ িরেমাট অথবা িমি�ত িশক্ষণ - েয প�িতই তারা েবেছ িনক না 
েকন। আপনার স�ােনর �াসওয়াকর্ েয িশক্ষক ত�াবধান করেছন িতিনই িশক্ষাথর্ীর অ�গিত পিরমােপর িডজাইন অথবা মূলয্ায়ন �ি�য়া বাছাইেয়র 
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জনয্ দায়ব� থাকেবন। এর অ�ভুর্� থাকেত পাের ে�ােজ�, অনলাইন �য্াটফেমর্র িভতের অথবা বাইের গৃহীত পরীক্ষা, েপাটর্েফািলও, এবং 
িশক্ষাথর্ীর দক্ষতা পিরমােপর অনয্ানয্ উপাদান।    
   
এেত েকান সে�হ েনই েয আমরা সবাই মাচর্ মাস েথেক অেনক িকছু িশেখিছ -  উভয় ভাইরােসর বয্াপাের, এবং এই অিনি�ত সমেয় আমােদর 
িশক্ষণেক এিগেয় িনেয় যাবার ক্ষমতা স�েকর্। এই কারেণই আমরা েকান িকছুর সােথ আেপাস করেবা না বরং আমােদর সেবর্া� কেঠার এবং 
সংি��করণমূলক িশক্ষা িনেদর্শনা আপনার স�ােনর জনয্ অবয্াহত রাখেবা,  েস আপিন েয িশক্ষণ মেডলই েবেছ েনন না েকন। আপনার চািহদা 
- আপনার স�ােনর চািহদাগুিলর সােথ এবং েযসকল কমর্ী তােদর পিরেষবা েদেবন তােদর চািহদা -  সবই আমােদর �ুেল িফের যাবার পিরক�নার 
েকে� থাকা অবয্াহত রইেব।    
  
আমরা আস� িদন ও স�াহগুেলােত আেরা তথয্ �দান করেবা।  সব সমেয়র মেতা, আমরা আপনােক পরবতর্ী বছরিট আমােদর জনয্ কী আনেব 
েসস�িকর্ত সবর্েশষ তেথয্র জনয্ schools.nyc.gov/returntoschool2020  সাইেট েযেত পরামশর্ িদি�। 
  
DOE পিরবােরর অংশ হবার জনয্ আপনােক ধনয্বাদ।  
  
 

িবনীত, 

  
িরচাডর্ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)  
চয্াে�লর  
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন   

   
   

 

 

 

https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety
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