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পরিবািবর্গেি জন্য উপরিরিত্র  

একরি রিরজওন্যাল এন্রিির্েন্ট সেন্টাি (REC) কী?  
একরি REC হর্ে COVID-19-এ োড়া সেয়াি প্রর্িষ্টায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ে প্রথে োড়াোন্কািীর্েি িাইল্ড সকয়াি প্রোর্ন্ি জর্ন্য রন্উ ইয়কে রেরি রিপািের্েন্ট অভ 
এিুর্কশর্ন্ি তত্রি কিা একরি রন্িাপে, েেৃরিেূলক স্থান্।   
রেরিজুর্ড় প্রায় 100রি REC-এি প্ররত্রি েূি সথর্ক (রির্োি) রশক্ষা রন্র্েেশন্া; রের্ন্ রত্ন্ সবলা গিে খাবাি পরির্বশন্; এবং আিে, রেউরজক, ও শিীিিিো রশক্ষাি 
পাশাপারশ িাইল্ডর্কয়াি প্রোন্ কির্ব। K–12 োইিগুর্লাি পাশাপারশ, REC-গুর্লা আরলে িাইল্ডর্কয়াি সেন্টাি অন্তভুেক্ত কির্ব এবং প্ররত্রি সু্কল ডিডিক্টেই সেগুক্ট ো 
পাওয়া যার্ব।   
আউিরিি-এর প্রথে স্তর্ি ির্য়র্ে স্বাস্থয সেবা প্রোন্কািী, প্রথে োড়াোন্কািী, এবং গুরুত্বপূর্ে পরিবহন্ করেেগর্। আেিা যখন্ োের্ন্ অগ্রেি হর্য় যাব, আেিা 
অরত্রিক্ত প্রর্য়াজন্ীয় পরির্েবা প্রোন্কািী এবং সশল্টার্ি বেবােকািী সের্লর্ের্য়র্েি অন্তভুেক্ত কিাি সিষ্টা কির্বা।  
আোর্েি রিরকৎোগত্ভার্ব েুবেল রশক্ষাথেীি ভর্লাি জর্ন্য, আেিা ত্ার্েি REC-সত্ উপরস্থত্ ন্া হর্ত্ পিােশে রেরে, এবং ত্ার্েি অবযাহত্ রিরকৎো পরির্েবা 
প্রোর্ন্ি জর্ন্য রিপািের্েন্ট অভ সহলথ্-এি োর্থ কাজ কিরে।  

REC-গুর্লা কখন্ সখালা হর্ব?  
REC-গুর্লা সোেবাি, 23 োিে, 2020 ত্ারিখ সথর্ক কাযে পরিিালন্া শুরু কির্ব।  

আরে েন্তান্র্ক কীভার্ব এন্র্িাল (ত্ারলকাভুক্ত) কির্ত্ পারি?  
প্রথে োড়াোন্কািী ও স্বাস্থয সেবা প্রোন্কািী; পরিবহন্ করেে; আবজেন্া অপোির্ (েযারন্র্িশন্) করেে; রেরি এর্জন্সীগুর্লাি গুরুত্বপূর্ে স্টাফেহ েমু্মখোিীি 
করেেবৃর্েি েন্তান্র্েি একরি েহজলভয অন্লাইন্ ফর্েেি োধ্যর্ে এন্র্িাল কিাি জর্ন্য; DOE ত্ার্েি এবং অংশীোি েংস্থা/এর্জন্সীগুর্লাি োর্থ সযাগার্যাগ কির্ে। 
অফািকৃত্ োইিেহ পরিবাির্েি একরি জবাব সেয়া হর্ব; এবং ত্ার্েি বারড়ি সভৌগরলক তন্কিযর্ক প্রাধ্ান্য সেয়া হর্ব।   

আোি েন্তার্ন্ি রক REC-সত্ োর্থ কর্ি রকেু রন্র্য় আোি প্রর্য়াজন্ আর্ে?   
েূি সথর্ক রশক্ষায় (রির্োি লারন্েং) বযবহার্িি জর্ন্য আপন্াি েন্তার্ন্ি একরি রিভাইে (সযেন্, লযাপিপ, িযাবর্লি, অথবা সফান্) রন্র্য় আো উরিত্, যরে েম্ভব হয়।   

একডি োধ্াির্ রেন্ সকেন্ হর্ব?  
এিা সখালা থাকর্ব: 7:30 a.m. – 6:00 p.m.  
সপ্রাগ্রার্েি েম্ভাবয েেয়েূরি:  

● েকাল: েূি সথর্ক সশখাি (রির্োি লারন্েং) কেেকান্ড  
● েুপুি:  

⁓ আিেস্   
⁓ রফরজকযাল এিুর্কশন্ (শিীিিিো রশক্ষা) এবং সপািেস্ (3 p.m. – 6 p.m.)  

আপরন্ REC-গুর্লা কীভার্ব রন্িাপে িাখর্বন্?  
রশক্ষাথেী ও স্টাফ েেেযর্েি স্বাস্থয ও রন্িাপত্তা আোর্েি ের্বোচ্চ প্রাধ্ান্য। REC-গুর্লার্ত্ েকল পািপরিক েূিত্ব (সোশযাল রিের্িন্স) বজায় িাখা হর্ব, এর্ত্ 
অন্তভুেক্ত প্রর্ত্যর্কি োর্ে 6 রফি েূিত্ব বজায় িাখা এবং ক্লােরুেগুর্লাসে 9 জন্ রশক্ষাথেীি কে িাখা হর্ব। সকউ অেুস্থ সবাধ্ কির্ল ত্াি বারড়র্ত্ থাকা উরিত্। 
োইিগুর্লা রন্য়রেত্ভার্ব পরিষ্কাি-পরিেন্ন এবং জীবারু্েুক্ত কিা হর্ব।  

এই োইিগুর্লার্ত্ কািা কেেিত্ থাকর্বন্?  
REC-গুর্লা রন্র্বরেত্ DOE স্টাফ দ্বািা পরিিারলত্ হর্ব, এি পাশাপারশ থাকর্ব আোর্েি অংশীোি কর্য়ক িজন্ করেউরন্রি রভরত্তক েংগঠন্। অেংখয DOE করেেবৃে 
যািা ইরত্ের্ধ্যই এই োইিগুর্লার্ত্ োহাযয কিাি জর্ন্য হাত্ বারড়র্য় রের্য়র্েন্, আেিা ত্ার্েি প্ররত্ কৃত্জ্ঞ।  

আি সকান্ও প্রশ্ন আর্ে রক?  
আিও ত্র্থযি জন্য schools.nyc.gov/recs রভরজি করুন্। 


