18 সেপ্টেম্বর, 2020
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,
আপ্রি আশা করপ্রি সে আপপ্রি এবং আপিার প্রিয়জি প্রিরাপদ ও েু স্থ্ আপ্টিি। আজ আপ্রি আপিাপ্টদর স্কুল শুরু েংক্রান্ত একপ্রি গুরুত্বপূ র্গ
আপপ্টেি জািাপ্টে প্রলখপ্রি।
আপিারা জাপ্টিি সে, আিরা স্কুল ভবিগুপ্টলা পুিরায় সখালার জিয প্রবর্ে কপ্টয়ক িাে ধপ্টর আিরা িস্তুপ্রে গ্রহর্ করপ্রি। প্রেপ্রির েংক্রিপ্টর্র প্রিম্ন
হার বজায় রাখার কারপ্টর্ সদপ্টশর একিাত্র বৃ হৎ প্রেপ্রি প্রহপ্টেপ্টব আিাপ্টদর প্রশক্ষার্গীপ্টদর েশরীপ্টর প্রশক্ষার জিয পুিরায় স্কুপ্টল প্রিপ্টর আোয় স্বার্ে
জািাপ্টে েক্ষি হবার জিয, প্রবর্ে িয় িাে োবৎ আপিারা ো প্রকিু কপ্টরপ্টিি সেজিয আপিাপ্টদর েকলপ্টক ধিযবাদ।
COVID-19 েংক্রিপ্টর্র হার হ্রাে করার জিয িপ্টয়াজিীয় েবপ্রকিু আপিারা সেিি কপ্টরপ্টিি, আিরাও অঙ্গীকার কপ্টরপ্রি সে আিরা আপিাপ্টদর
স্বাস্থয ও েু রক্ষাপ্টক িাধািয প্রদব। আিরা উপ্রিপ্রখেগুপ্টলা কপ্টরপ্রি – ের্াের্ সভপ্রিপ্টলশপ্টির (বাোে েরবরাহ) জিয হাজার হাজার ক্লােরুি পরীক্ষা;
লক্ষ লক্ষ িাক-িুপ্টখর িুপ্টখাশ প্রবেরর্, হাে জীবার্ুিুক্তকারপ্টকর (হযান্ড েযাপ্রিিাইজার) সবােলেিূ হ এবং বাক্স-বাক্স পপ্ররষ্কারকরর্ োিগ্রী, প্রশক্ষার্গী
ও স্টািপ্টদর জিয েপ্রিৎ COVID-19 পরীক্ষার জিয অগ্রাপ্রধকার; সেপ্টকাপ্টিা েিয় আিরা আিাপ্টদর স্কুলগুপ্টলাপ্টে COVID-19 েংক্রির্ সদখপ্টে
পাব সেই িুহুপ্টেগ দ্রুে পরীক্ষা, সকায়াপ্টরিাইি (প্টস্বচ্ছায় আলাদা বেবাে), এবং অিু েরপ্টর্র প্রিয়ি-িীপ্রে তেপ্রর; এবং আপ্টরা অপ্টিক প্রকিু ।
এই বিপ্টরর অপ্রধক োিগ্রী, অপ্রধক স্টাি, অপ্রধক স্থাি, অপ্রধক পরীক্ষর্, এবং অপ্রধক িপ্রশক্ষপ্টর্র িপ্টয়াজি প্রবপ্টবচিায় সরপ্টখ, আিরা েখি
আিাপ্টদর প্রবপ্রডংগুপ্টলা সখালার কািাকাপ্রি োপ্রচ্ছ েখি আিাপ্টদর অবশযই ঐ অঙ্গীকার অবযাহেভাপ্টব সিপ্টি চলপ্টে হপ্টব। সেিা করপ্টে, আিাপ্টদর
স্কুল কযাপ্টলন্ডার েম্পপ্টকগ প্রকিু িেুি আপপ্টেি স াষর্া করপ্টে হপ্টব।
েকল প্রশক্ষার্গীরা পূ র্গ-প্রদবে প্রশক্ষা প্রিপ্টদগশিা শুরু করপ্টব সোিবার, 21 সেপ্টেম্বর। স্কুল ভবিগুপ্টলা আিাপ্টদর প্রশক্ষার্গীপ্টদর প্রিশ্র প্রশক্ষা বা সেপ্টন্ডে
লাপ্রিগংপ্টয়র (েপ্তাপ্টহর প্রকিু প্রদি েশরীপ্টর স্কুপ্টল, এবং েপ্তাপ্টহর অিয প্রদিগুপ্টলাপ্টে বাপ্রিপ্টে দূ র সর্প্টক বা প্ররপ্টিািপ্রল) জিয পুিরায় খুলপ্টব ধাপ্টপ ধাপ্টপ,
প্রিপ্টচ প্রবস্তাপ্ররে রপ্টয়প্টি। 2020-21 প্রশক্ষা বিপ্টরর হালিার্াদকৃে (আপপ্টেি) কযাপ্টলন্ডার প্রিপ্টচ সদয়া হপ্টলা:


সেেব প্রশক্ষার্গী পুপ্টরাপুপ্রর দূ র সর্প্টক বা প্ররপ্টিাি সিাগ্রাপ্টি এিপ্টরাল কপ্টরপ্টি োরা সোিবার, 21 সেপ্টেম্বর প্রশক্ষা প্রিপ্টদগশিা শুরু করপ্টব।



প্রিশ্র প্রশক্ষা বা সেপ্টন্ডে লাপ্রিগংপ্টয়র (েপ্তাপ্টহর প্রকিু প্রদি েশরীপ্টর স্কুপ্টল, এবং েপ্তাপ্টহর বাপ্রক প্রদিগুপ্টলাপ্টে দূ র সর্প্টক বা প্ররপ্টিািপ্রল)
প্রশক্ষার্গীরা প্রিপ্টচ সদয়া োপ্ররখ অিু োয়ী োপ্টদর েশরীপ্টরর প্রশক্ষা শুরু িা হওয়া পেগন্ত দূ র সর্প্টক (প্ররপ্টিািপ্রল) সোিবার, 21 সেপ্টেম্বর
সলখাপিা শুরু করপ্টব। আপিার েন্তাপ্টির প্রিশ্র প্রশক্ষা বা সেপ্টন্ডে লাপ্রিগংপ্টয়র জিয কখি স্কুপ্টল উপপ্রস্থে হপ্টব সেই েিয়েূ প্রচ েংক্রান্ত
সকাপ্টিা িশ্ন র্াকপ্টল, অিু গ্রহ কপ্টর আপিার েন্তাপ্টির স্কুপ্টলর োপ্টর্ সোর্াপ্টোর্ করুি।
প্রিশ্র প্রশক্ষা বা সেপ্টন্ডে লাপ্রিংগ প্টয়র প্রশক্ষার্গীরা োরা এিপ্টরাল কপ্টরপ্টি:

েশরীপ্টর প্রশক্ষা সেোপ্ররখ শুরু হপ্টব:

সগ্রে 3K এবং প্রি-K (প্টেপ্টকাি িকার/প্টগ্রে কাঠাপ্টিায়)
প্রেপ্রিক্ট 75 (েকল সগ্রে)

সোিবার 9/21
সোিবার 9/21

স্কুপ্টলর ধরর্ অিু োয়ী:

উপ্রিপ্রখপ্টে এিপ্টরালকৃে প্রশক্ষার্গীবৃ ন্দ
িঙ্গলবার 9/29
ু
ু
ু
 এপ্রলপ্টিিাপ্রর স্কলেিূ হ (K-5 এবং K-8) (এপ্টে অন্তভগক্ত K-8 স্কলগুপ্টলার 6-8
সগ্রপ্টের প্রশক্ষার্গীবৃ ন্দ)
উপ্রিপ্রখপ্টে এিপ্টরালকৃে প্রশক্ষার্গীবৃ ন্দ:
বৃ হস্পপ্রেবার 10/1
 প্রিেল্ স্কুলেিূ হ (6–8 সগ্রে)
 হাই স্কুলেিূ হ (9–12 সগ্রে)
 সেপ্টকন্ডাপ্রর স্কুলেিূ হ (6–12 সগ্রে)
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ট্র্যান্সিার স্কুল, অযাোল্ট এেুপ্টকশি, োন্ধ্যকালীি স্কুল, অল্টারপ্টিি লাপ্রিংগ সেিার

স্বল্প িচপ্রলে স্কুপ্টলর িকরর্/কাঠাপ্টিােিূ হ



K-2 এবং K-3 স্কুলগুপ্টলাপ্টে এিপ্টরালকৃে প্রশক্ষার্গীবৃ ন্দ
K-12 স্কুলগুপ্টলাপ্টে এিপ্টরালকৃে প্রশক্ষার্গীবৃ ন্দ

িঙ্গলবার 9/29
িঙ্গলবার 9/29

আপ্রি জাপ্রি এিা সশষ-িুহুপ্টেগ করা পপ্ররবেগি। এপ্টকবাপ্টর ির্ি সর্প্টকই, এই েঙ্কি এে সবপ্রশ িিিীয়ো এবং আপপ্রি ও আপিার েন্তাপ্টির কাি
সর্প্টক এে সবপ্রশ তধেগ দাপ্রব কপ্টরপ্টি সে, এই প্রবশ্ববযাপী েংক্রিপ্টর্র চযাপ্টলঞ্জ ও অপ্রিশ্চয়ো আপপ্রি সেভাপ্টব সিাকাপ্রবলা কপ্টরপ্টিি োপ্টে আপ্রি
প্রবপ্রিে। আিরা সেগুপ্টলা করপ্রি সেগুপ্টলার েবই আিাপ্টদর প্রেপ্রির স্বাস্থয ও প্রিরাপত্তা েু রক্ষার পাশাপাপ্রশ প্রস্থপ্রেশীলো ও প্রিশ্চয়ো িদাপ্টির সচষ্টা।
আপিাপ্টদর েন্তািপ্টদর ও এই প্রেপ্রির িপ্রে আপিারা সে অঙ্গীকার িদশগি কপ্টরপ্টি, সেজিয আপ্রি িপ্রেপ্রদি আপিাপ্টদর িপ্রে র্ভীরভাপ্টব কৃেজ্ঞ।
আপিাপ্টদর অপ্টিপ্টকই আিাপ্টদর বপ্টলপ্টি আপিাপ্টদর স্কুল কপ্রিউপ্রিপ্রির োপ্টর্ পুিরায় েম্পৃ ক্ত হপ্টে আপিার কেিা অধীর হপ্টয় আপ্টি – আপ্রি
জাপ্রি, আপ্রি প্রিপ্টজও উদ্দীপ্ত হপ্টয় আপ্রি। আিরা প্রবশ্বাে কপ্রর সে প্রশক্ষর্ ও সশখার জিয একপ্রি দৃ ঢ়, প্রিরাপদ, ও েহায়ক পপ্ররপ্টবশ িদাি প্রিপ্রশ্চে
করপ্টে এই বািপ্রে েিয়িুকু েকল স্কুল ও েকল প্রশক্ষকর্র্প্টক একপ্রি ভাল অবস্থাপ্টি র্াকপ্টে েহায়ো করপ্টব।
আপ্রি েবেিয়ই বলপ্রি সে প্রিউ ইয়কগ প্রেপ্রির প্রবপ্টশ্বর েবপ্টচপ্টয় সেরা প্রশক্ষার্গী, স্টাি, এবং পপ্ররবার রপ্টয়প্টি, এবং সকাি প্রকিু ই ো পপ্ররবেগি করপ্টে
পারপ্টব িা—ো েখি, সেখাপ্টি, এবং সেভাপ্টবই আিরা প্রশক্ষা গ্রহর্ কপ্রর িা সকি।
আপিার ো করপ্টিি োর েবপ্রকিু র জিয আপিাপ্টক ধিযবাদ।
প্রবিীে,

প্ররচােগ এ. কারািজা (Richard A. Carranza)
চযাপ্টন্সলর
প্রিউ ইয়কগ প্রেপ্রি প্রেপািগপ্টিি অভ এেুপ্টকশি

T&I 31823 (Bangla/Bengali)

