14 সেপ্টেম্বর, 2020
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,
যপ্রিও অপ্টেক প্রকছু পপ্ররবর্গে হপ্টয় সর্প্টছ, র্ারপরও সেপ্টেম্বর বছপ্টরর েবপ্টেপ্টয় উৎোহবযঞ্জক েময়। প্রিক্ষা বছর শুরুর জেয িস্তুর্ হপ্টর্
পুপ্টরা প্রেপ্রিজুপ্টে প্রিক্ষক, প্রিক্ষার্গী, ও পপ্ররবারপ্টির মাপ্টে স্কুপ্টে প্রিপ্টর যাওয়ার (বযাক-িু-স্কুে) জেয উদ্দীপো েৃ প্রি হপ্টয়প্টছ।
এবং প্রিপািগপ্টমন্ট অভ এিুপ্টকিপ্টের আমরা েকপ্টেও অর্যন্ত বযস্ত হপ্টয় সর্প্রছ। পপ্ররবারপ্টির জেয স্কুে পুেরায় স াো েংক্রান্ত এই েবগপ্টিষ
র্প্টর্য, আপ্রম উপ্রিপ্র র্ প্রবষয়গুপ্টো আেপ্টের োপ্টর্ সিয়ার করপ্রছ:
2020–21 স্কুে কযাপ্টেন্ডার
 আপোর স্কুপ্টের সভপ্রন্টপ্টেিে ভাপ্টোভাপ্টব কাজ করপ্টছ র্া প্রেপ্রির্ করা
 প্রিক্ষা বছর শুরু হবার আপ্টর্ কীভাপ্টব COVID-19-এর জেয পরীক্ষা করা যাপ্টব
 আপোর স্কুে কপ্রমউপ্রেপ্রির প্রেপ্রির্ COVID-19 সকইেগুপ্টো েম্পপ্টকগ কীভাপ্টব অবপ্রহর্ র্াকপ্টর্ হপ্টব


আমরা য ে ের্ুে স্কুে বছপ্টরর জেয িস্তুর্ হপ্রি, আপ্রম আপোর পুেরায় প্রেপ্রির্ হপ্টর্ োই সয আমাপ্টির প্রিক্ষার্গী, প্রিক্ষক, ও পপ্ররবারপ্টির
েু রক্ষা প্রিপ্টর্ আমরা সকাপ্টো প্রকছু বাি রা প্রছ ো। এই জপ্টেয, আমরা আমাপ্টির স্বাস্থ্য ও েু রক্ষার প্রেয়ম-েীপ্রর্র িপ্রর্ প্রিগুণ সজার প্রিপ্রি—র্া
সভপ্রন্টপ্টেিে সর্প্টক শুরু কপ্টর োক-মুপ্ট র মুপ্ট াি, পারস্পপ্ররক িূ রত্ব, িপ্রর্ রাপ্টর্র পপ্ররষ্কারকরণ, এবং িপ্রর্প্রেয়র্ হার্-প্ট ায়া/েযাপ্রেিাইজার
বযবহার করা পযগন্ত। এই জপ্টেযই আমরা জের্প্টণর জেয েকে র্র্য উন্মু ক্ত রা প্টবা।
এবং বরাবপ্টরর মর্ই, স্কুপ্টে পুেরায় প্রিপ্টর আো েংক্রান্ত েকে র্র্য পাওয়া যাপ্টব schools.nyc.gov/returntoschool2020 োইপ্টি। এই
প্রেপ্রির র্র্য েম্পপ্টকগ আপোর যপ্রি সকাপ্টো বােপ্রর্ িশ্ন র্াপ্টক, অেু গ্রহ কপ্টর আপোর প্রিপ্রিপযাপ্টের োপ্টর্ সযার্াপ্টযার্ করুে। আমাপ্টির
ওপ্টয়বোইপ্টির িাইন্ড এ স্কুে (Find a School) বযবহার কপ্টর schoolsearch.schools.nyc আপোর েন্তাপ্টের স্কুে সপইজপ্রি ু ুঁপ্টজ
পাপ্টবে। “স্কুপ্টের সযার্াপ্টযার্ ও র্র্য (School Contacts and Information)” সেকিপ্টে প্রিপ্রিপযাপ্টের র্র্য পাওয়া যাপ্টব।
এছাোও আপোর স্কুে কপ্রমউপ্রেপ্রির যার্ায়ার্ েংক্রান্ত প্রবষপ্টয় আপপ্রে সযভাপ্টব েহায়র্া করপ্টর্ পারপ্টবে সেপ্রবষয়প্রি আপ্রম আপোপ্টির স্মরণ
কপ্ররপ্টয় প্রিপ্টর্ োই। সবি কপ্টয়কপ্রি সেপ্টি এ েও COVID-19-এর উচ্চ েংক্রমপ্টণর হার সি া যাপ্টি - আপপ্রে সেগুপ্টোর একপ্রি র্াপ্রেকা
সপপ্টর্ পাপ্টরে ny.gov/traveladvisory -োইপ্টি। েকে প্রেউ ইয়কগবােীপ্টক এই সেিগুপ্টোপ্টর্ ভ্রমণ করা সর্প্টক প্রবরর্ র্াকপ্টর্ েু পাপ্ররি
করা হপ্টি, প্রকন্তু যপ্রি আপোপ্টক অবিযই এই এোকাগুপ্টোর একপ্রিপ্টর্ ভ্রমণ করপ্টর্ হয়, র্াহপ্টে য ে আপপ্রে প্রেউ ইয়কগ প্রেপ্রিপ্টর্ প্রিপ্টর
আেপ্টবে আপোপ্টক প্রেউ ইয়কগ সেি ট্র্যাপ্টভোর সহেথ িমগপ্রি পূ রণ করপ্টর্ হপ্টব এবং 14 প্রিে সকায়াপ্টরন্টাইে (প্টস্বিায় আোিা বেবাে)
করপ্টর্ হপ্টব—এিা প্রেউ ইয়কগ সেি িারা বা যর্ামূ েক করা হপ্টয়প্টছ। COVID-19 পরীক্ষা (প্টিপ্রেং), অেু েরণ (প্টট্র্প্রেং), এবং কীভাপ্টব প্রেরাপপ্টি
সকায়াপ্টরন্টাইে (প্টস্বিায় আোিা বেবাে) করা যায়, সেপ্রবষপ্টয় আপ্টরা জােপ্টর্ প্রভপ্রজি করুে testandtrace.nyc োইপ্টি।
এই পরবর্গী প্রকছু প্রিে যাপ্টব আেন্ন অপ্রবশ্বােয প্রিক্ষা বছরপ্রির জেয েবপ্রকছু িস্তুর্ হওয়ার মাপ্টে। 16 সেপ্টেম্বর সর্প্টক শুরু কপ্টর আংপ্রিকপ্রিপ্টে প্রিক্ষার্র্ ওপ্ররপ্টয়প্টন্টিে, এবং 21 সেপ্টেম্বর সর্প্টক য ে প্রমশ্র প্রিক্ষা (প্টেপ্টন্ডি োপ্রেগং) এবং িূ র সর্প্টক প্রিক্ষা (প্ররপ্টমাি োপ্রেগং) উভপ্টয়র
পূ ণগ প্রিবে প্রিক্ষা প্রেপ্টিগিো শুরু হপ্টব র্ ে আপোর েন্তােপ্টক আমরা স্বার্র্ জাোপ্টোর ির্যািায় রপ্টয়প্রছ!
প্রবেীর্,

প্ররোিগ এ. কারােজা (Richard A. Carranza)
েযাপ্টিের
প্রেউ ইয়কগ প্রেপ্রি প্রিপািগপ্টমন্ট অভ এিুপ্টকিে
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পপ্ররবারপ্টির জেয স্কুে পুেরায় স াো েংক্রান্ত েবগপ্টিষ র্র্য :14 সেপ্টেম্বর ,2020
স্কুে কযাপ্টেন্ডার
আমরা েম্প্রপ্রর্ স াষণা প্রিপ্টয়প্রছ সয প্রিক্ষার্গীপ্টির জেয একপ্রি আংপ্রিক বা পািগ-িাইম প্রিক্ষা প্রেপ্টিগিোমূ েক ওপ্ররপ্টয়প্টন্টিে প্রপপ্ররয়ি প্রিপ্টয়
প্রিক্ষা বছর শুরু হপ্টব বু বার, 16 সেপ্টেম্বর। সোমবার, 21 সেপ্টেম্বর পূ ণগ-প্রিবে প্রিক্ষা শুরু হপ্টব। আজ আপ্রম আেপ্টের োপ্টর্
আপোপ্টির োপ্টর্ 2020-21 প্রিক্ষা বছপ্টরর পূ ণগ কযাপ্টেন্ডার সিয়ার করপ্রছ, যা পাওয়া যাপ্টব schools.nyc.gov/calendar োইপ্টি।
এই প্রিক্ষা বছপ্টর প্রকছু উপ্টি প্টযার্য পার্গকয রপ্টয়প্টছ সযগুপ্টো আমরা উপ্টি করপ্টর্ োই:
 এই বছর সি ার জেয আপোর েন্তােপ্টক িস্তুর্ করায় প্রিক্ষার্গীপ্টির মপ্টোপ্রেপ্টবি করপ্টর্ 16–18 সেপ্টেম্বর হপ্টব িূ র সর্প্টক বা
প্ররপ্টমািভাপ্টব আংপ্রিক প্রিক্ষা প্রেপ্টিগিো প্রিবে। েকে প্রিক্ষার্গীর অংিগ্রহণ ও েম্পৃ ক্তর্া ির্যাপ্রির্। আপোর স্কুে আপোর
েন্তাপ্টের যর্ার্গ েময়েূ প্রে প্রেপ্রির্ করপ্টব এবং এই প্রর্ে প্রিপ্টের ের্-ইে প্রেপ্টিগিো িিাে করপ্টব।
 21 সেপ্টেম্বর হপ্টি উভয় পুপ্টরাপুপ্রর প্ররপ্টমাি এবং প্রমশ্র প্রিক্ষা বা সেপ্টন্ডি োপ্রেগং (প্টয াপ্টে র্ারা েপ্তাপ্টহর প্রকছু অংি স্কুে
ভবপ্টে প্রি প্টব, এবং েপ্তাপ্টহর বাপ্রক অংি িূ র সর্প্টক প্রি প্টব) প্রিক্ষার্গীপ্টির জেয প্রিক্ষণ ও প্রিক্ষার ির্ম পূ ণগ প্রিবে।
 3 েপ্টভম্বর, প্রেবগােে বা ইপ্টেকিে প্রিবে, েকে প্রিক্ষার্গীপ্টির জেয একপ্রি পুপ্টরাপুপ্রর িূ র সর্প্টক প্রিক্ষা (প্ররপ্টমাি োপ্রেগং)
প্রিবে। পূ বগবর্গী বছরগুপ্টোপ্টর্, প্রিক্ষার্গীরা ইপ্টেকিে প্রিবপ্টে স্কুপ্টে উপপ্রস্থ্র্ হয়প্রে।
 “সনা সি (র্ুষার প্রিবে)”-গুপ্টোপ্টর্ - অর্বা জরুপ্রর িপ্টয়াজপ্টে সযপ্রিেগুপ্টোপ্টর্ স্কুে ভবে বন্ধ র্াপ্টক - েকে প্রিক্ষার্গী ও
পপ্ররবারপ্টির িূ র সর্প্টক প্রিক্ষায় (প্ররপ্টমাি োপ্রেগং) অংিগ্রহপ্টণর জেয পপ্ররকল্পো করপ্টর্ হপ্টব।
এই বছপ্টরর স্কুে কযাপ্টেন্ডার েম্পপ্টকগ আপোর সকাপ্টো িশ্ন র্াকপ্টে অেু গ্রহ কপ্টর আপোর স্কুপ্টের োপ্টর্ সযার্াপ্টযার্ করুে।

সভপ্রন্টপ্টেিে (বার্াে েরবরাহ) পরীক্ষণ
স্বাস্থ্য ও েু রক্ষার প্রেয়ম-েীপ্রর্গুপ্টোর একপ্রি গুরুত্বপূ ণগ অংি হপ্টি যর্াযর্ সভপ্রন্টপ্টেিে (কপ্টক্ষ বার্াে েরবরাহ) প্রেপ্রির্ করা। যর্াযর্
সভপ্রন্টপ্টেিে (বার্াে েরবরাহ) ভবপ্টের অভযন্তপ্টর COVID-19 েহ, েকে িকার ভাইরাপ্টের পপ্ররমাণ কপ্রমপ্টয় আপ্টে। আমাপ্টির প্রেপ্রি
ও সিিাপ্টরে র্ণস্বাস্থ্য প্রবপ্টিষজ্ঞর্ণ অেু যায়ী, একপ্রি কক্ষ র্ ে প্রেরাপি য ে সেিায় বার্াে িপ্টবি ও বাপ্রহর হপ্টর্ পাপ্টর - র্া স াো
জাোোর মা যপ্টমই সহাক প্রকংবা যাপ্রিক উপাপ্টয়ই সহাক, সযমে HVAC প্রেপ্টেম অর্বা এয়ার হযান্ডোরেমূ হ। আপ্রম আেপ্টের োপ্টর্
জাোপ্রি সয আমরা প্রেউ ইয়কগ প্রেপ্রির িপ্রর্প্রি পাবপ্রেক স্কুে ভবপ্টে পরীক্ষা েম্পন্ন করা হপ্টয়প্টছ।
আমরা উপ্রিপ্র র্গুপ্টো আপ্রবষ্কার কপ্টরপ্রছ:
 64,000-এর সবপ্রি ক্লােরুম র্িন্ত কপ্টর প্রেপ্রির্ করা হপ্টয়প্টছ সয, 96 ির্াংপ্টি প্রেপ্রির স্বাস্থ্য ও েু রক্ষার মাে অেু যায়ী
সভপ্রন্টপ্টেিে (বার্াে েরবরাহ) রপ্টয়প্টছ।
 সয াপ্টে সকাপ্টো সভপ্রন্টপ্টেিে (বার্াে েরবরাহ) েমেযা িোক্ত হপ্টয়প্টছ, সেগুপ্টো DOE দ্রুর্ সমরামর্ করপ্টছ।
অপ্টেকগুপ্টো েমেযা ইপ্টর্ামপ্ট যই সমরামর্ করা হপ্টয় সর্প্টছ।
 সিিাপ্টরে প্রেপ্টিগিো অেু যায়ী, আমরা সরেরুম, প্রকপ্টেে, এবং অেয এোকাগুপ্টো, সযগুপ্টো প্রিক্ষার্গী ও োির্ণ বযবহার
কপ্টর, সেেব স্থ্াপ্টের যর্াযর্ সভপ্রন্টপ্টেিেও (বার্াে েরবরাহ) প্রেপ্রির্ করপ্রছ।
 সয কক্ষগুপ্টোপ্টর্ সভপ্রন্টপ্টেিে বা বার্াে েরবরাপ্টহ েমেযা রপ্টয়প্টছ এবং 21 সেপ্টেম্বপ্টরর ির্ম পূ ণগ-প্রিবে প্রিক্ষণ ও
প্রিক্ষা শুরু হবার আপ্টর্ সমরামর্ করা যাপ্টব ো, সেগুপ্টো োি প্রকংবা প্রিক্ষার্গীরা বযবহার করপ্টব ো।
 আপপ্রে আপোর েন্তাপ্টের স্কুপ্টের পরীক্ষপ্টণর িোিে সি প্টর্ পাপ্টরে schools.nyc.gov/ventilation প্রভপ্রজি করার
মা যপ্টম।
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প্রিক্ষা বছর শুরু হবার আপ্টর্ COVID-19-এর জেয কীভাপ্টব পরীক্ষা বা সিে করা সযপ্টর্ পাপ্টর
োক-মুপ্ট র মুপ্ট াি পপ্রর াে, আমাপ্টির মাপ্টে িূ রত্ব বজায় রা া, ে ে হার্ স ায়া, এবং পরীক্ষা বা সিে করার মা যপ্টম আমাপ্টির
স্কুে কপ্রমউপ্রেপ্রি ও পপ্ররবারপ্টির প্রেরাপি রা ার িাপ্রয়ত্ব আমাপ্টির েকপ্টের উপর! আমাপ্টির স্কুে ু েপ্টর্ ও স্কুে কপ্রমউপ্রেপ্রিপ্টক েু স্থ্
রা প্টর্ প্রিক্ষার জেয ভবেগুপ্টো পুেরায় স াোর আপ্টর্ COVID-19-এর পরীক্ষা বা সিে কপ্ররপ্টয় প্রেে। এিা েকপ্টের জেয প্রেরাপি ও
েহজ, অপ্রভবােে প্রকংবা স্বাস্থ্য বীমার অবস্থ্া যাই সহাক ো সকে। আপোর প্রেকিবর্গী সিপ্রেং বা পরীক্ষা সকন্দ্র ু ুঁজপ্টর্, প্রভপ্রজি করুে
http://schools.nyc.gov/covidtesting ।

আপোর স্কুে কপ্রমউপ্রেপ্রির প্রেপ্রির্ COVID- সকইেগুপ্টো েম্পপ্টকগ কীভাপ্টব অবপ্রহর্ র্াকপ্টর্ হপ্টব 19
আপোর েন্তাপ্টের স্কুপ্টে প্রেপ্রির্ COVID-19-এর িো েংক্রান্ত ের্কগীকরণ েহ, অর্যন্ত গুরুত্বপূ ণগ র্র্য দ্রুর্ সিয়ার করার জেয
আপোর োপ্টর্ আপোর স্কুে সযে সযার্াপ্টযার্ করপ্টর্ পাপ্টর র্া গুরুত্বপূ ণগ। অেু গ্রহ কপ্টর NYC স্কুেে অযাকাউন্ট (NYCSA)-এ োইে
আপ করুে, সযে আমরা আপোপ্টির োপ্টর্ সিাপ্টে, ইপ্টমইপ্টে, অর্বা সিক্সি সমপ্টেপ্টজর মা যপ্টম সযার্াপ্টযার্ করপ্টর্ পাপ্রর। NYCSA-এর
মা যপ্টম, আপপ্রে আপোর েন্তাপ্টের সগ্রি, পরীক্ষার সস্কার, েময়েূ প্রে, যার্ায়ার্ েংক্রান্ত র্র্য, এবং আপ্টরা অপ্টেক প্রকছু েম্পপ্টকগও র্র্য
সপপ্টর্ও েহায়র্া করপ্টব — সযপ্টকাপ্টো স্থ্াে সর্প্টক, এবং DOE-এর িপ্রমর্ েয়প্রি ভাষায় অেু বাপ্টির মা যপ্টম। আপোর েন্তাপ্টের সরকিগ
সি প্টর্, আপোর স্কুে সর্প্টক একপ্রি অযাকাউন্ট প্রক্রপ্টয়িে সকাি (তর্প্রর করার সকাি) অেু প্টরা করুে। সকাপ্টো জরুপ্রর পপ্ররপ্রস্থ্প্রর্প্টর্
আপোর স্কুে সযে আপোর োপ্টর্ সযার্াপ্টযার্ করপ্টর্ পাপ্টর ,সেজপ্টেয আপোর সযার্াপ্টযাপ্টর্র র্র্য েবগোম্প্রপ্রর্ক রা প্টর্ আপ্রম
উৎোপ্রহর্ করপ্রছ। আপোর যপ্রি একপ্রি অযাকাউন্ট ো সর্প্টক র্াপ্টক ,র্াহপ্টে আজই schools.nyc.gov/nycsa োইপ্টি োইে আপ
করুে। এিা করপ্টর্ মাত্র পাুঁে প্রমপ্রেি োর্প্টব!
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