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ব্যরিগত রিক্ষোর্থী পদ্ধরত
(পরিব্তত ন সোপপপক্ষ)
আমোপেি রিক্ষোর্থী, পরিব্োি এব্ং কমীপেি সু িক্ষো এব্ং সু স্বোস্থ্য সব্তজনীন। আমিো ফকোনও সময় আমোপেি ফরোপ োকল ফর্থপক রব্চ্ুযত হপত পোরি নো।
এটি রপতযপকি ররতরেন নীপচ্ি পেপক্ষপগুরল অনুসিণ কিো জরুিী।
মরনতং এরি ফেজ 1
• সমস্ত রিক্ষোর্থীপক ভব্পন রপব্পিি আপগ স্কুল চ্ত্বপি রিপপো ত কিপত হপব্
• রিক্ষোর্থীপেি জনয স্কুপলি রেন সকোল 8:30 োয় শুরু
• স্কুল চ্ত্বিটি ররত রেন জমোপয়ত স্থ্ল রহসোপব্ কোজ কিপব্
• আিো কিো যোয় রিক্ষোর্থীিো স্কুল চ্ত্বপি র্থোকোকোলীন সোমোরজক দূিত্ব ব্জোয় িোখপব্
• ভব্পন রপব্পিি সময় রিক্ষোর্থীপেি কমপপক্ষ ছয় ু প ি সোমোরজক দূিত্ব ব্জোয় িোখো রনরিত কিপত কমী সেসযিো রিক্ষোর্থীপেি
পরিচ্োলনো কিপব্ন।
•
•

একটি লোইন কপি রিক্ষোর্থীিো ব্োরহি পর্থ 3, 4, এব্ং 5 এি মপধ্য রেপয় ভব্পন রপব্ি কিপব্
182nd রি রপব্িপর্থ ও ব্োরহিপর্থগুরল সকোপল ব্যব্হৃত হপব্ নো (সম্ভব্ হপল)

মরনতং এরি ফেজ 2
• ভব্পন রপব্পিি আপগ ররতটি রিক্ষোর্থীি মুপখ আব্িণ র্থোকপত হপব্
•
•
•
•
•
•
•
•

মুপখি আব্িণ ছোড়ো ফকোনও রিক্ষোর্থীপক রনধ্তোরিত স্থ্োপন পোপি েোাঁড়োপত ব্লো হপব্ যতক্ষণ নো রিক্ষোর্থীপক একটি মোস্ক ফেওয়ো হয় যোপত
তোিো রভতপি রপব্ি কিপত পোপি
ভব্পন রপব্পিি আপগ সকল রিক্ষোর্থীপেি একটি স্পিত নো কিো র্থোপমতোরম োি রেপয় তোপেি তোপমোত্রো পিীক্ষো কিো হপব্
100.0- রিরি োপিনহোই তোপমোত্রো র্থোকো ফকোনও রিক্ষোর্থীপক আইপসোপলিন কপক্ষ রনপয় যোওয়ো হপব্ এব্ং নোসত দ্বোিো পিীরক্ষত হপব্।
রিক্ষোর্থীটিপক রনপয় ফযপত এব্ং স্কুল নোপসতি কোছ ফর্থপক রনপেত রিকো পোব্োি জনয পরিব্োিপক িোকো হপব্
ভব্পন রপব্ি কিোি সময় সকল রিক্ষোর্থীপেি রোতঃিোি ফেওয়ো হপব্
রিক্ষোর্থীিো তোপেি ক্লোসরুপমি রেপক অিসি হপব্
রিক্ষোর্থীিো তোপেি ক্লোসরুপম রিপপো ত কিোি সময় এক লোইপন এরগপয় যোপব্
হলওপয়টি দুটি রেপক রব্ভি হপব্। হলওপয়গুরলপত ফহাঁ প যোব্োি সময় সব্তেো রিক্ষোর্থীপেি রনক স্থ্ িোন রেপকি ফেওয়োল ফ াঁপস
এপগোপত হপব্
রসাঁরড় ফকব্ল ওঠো-নোমো রহসোপব্ রচ্রিত কিো হপব্

ররিক্ষণ রেব্স
• িোিীি রিক্ষোি ক্লোস ব্যতীত রিক্ষোর্থীিো স্কুপলি রেপনি সমপয় একই রিক্ষোর্থীপেি সোপর্থ একই ফেরণকপক্ষ র্থোকপব্
•
•

রিক্ষোর্থীপেি তোপেি িিীি রিক্ষো ক্লোপস ব্ো অনয ফকোনও কপক্ষ রনপয় যোওয়ো হপব্ ফযখোপন তোপেি একটি ক্লোস রহসোপব্ অব্িযই রিপপো ত
কিপত হপব্
অনুপিোপধ্ি রভরিপত রিক্ষোর্থীিো ব্োর্থরুপম রপব্ি কিপত পোিপব্
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•
•
•

4র্থত, 5ম এব্ং 6ষ্ঠ রপরিয়পি মধ্যোিপভোজ ক্লোসরুপম রব্তিণ কিো হপব্
ররিক্ষণ রপরিয়পিি সময় ক্লোপস দুপুপিি খোব্োি খোওয়ো হপব্
ফকোনও অব্কোি র্থোকপব্ নো

•
•
•
•

স্কুল ছু টি শুরু হপব্ দুপুি 2:00 ফ োয়
আমিো সোমোরজক দূিত্ব রনরিত কিপত রিক্ষোর্থীপেি ছু টি রব্লরিত কিপব্ো
একটি ক্লোস রহসোপব্ রিক্ষোর্থীপেি 3, 4, এব্ং 5 ব্োরহিপর্থ রেপয় ছু টি ফেওয়ো হপব্
আরম ব্তত মোপন MTA -ি সোপর্থ Hillside Avenue ফত কমপপক্ষ #1, #2, #3, #17 এব্ং #77 একটিপত অপপক্ষো কিোি সম্ভোব্নো
সম্পপকত কর্থো ব্লরছ যোপত আমিো সিোসরি গণপরিব্হণ ফনওয়ো রিক্ষোর্থীপেি ব্োপস তু পল রেপত পোরি (গযোিোরি ফনই)
রিক্ষোর্থীপেি ছু টিি পপি স্কুপলি স্থ্োন ফছপড় ব্োরড়পত ফযপত হপব্
রিক্ষোর্থীপেি অরব্লপি স্কুল চ্ত্বি পরিতযোগ কিপত হপব্
আরম স্কুপলি পপি এলোকোি ফকোনও ফেোকোপন ফযপতও রনপেধ্ কিরছ

ছু টি

•
•
•

