21 সেপ্টেম্বর, 2020
প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,
আপনাপ্টের এবং আপনাপ্টের েন্তানপ্টের 2020-21 স্কুল বছপ্টর স্বার্তম জানাপ্টত সপপ্টর আপ্রম আনপ্রিত! আপনাপ্টের েকলপ্টক ছাড়া আমরা এই মাইলফলক
অজগন করপ্টত পারতাম না। আমাপ্টের পাবপ্রলক স্কুলগুপ্টলার িপ্রত আপনাপ্টের েহায়তা এবং আস্থার জনয আপ্রম কৃতজ্ঞ। আমাপ্টের প্রিক্ষার্গী, প্রিক্ষক, এবং
স্কুল কমগীপ্টের সেণীকপ্টক্ষ ও েূ র সর্প্টক প্রিক্ষায় (প্ররপ্টমাট লাপ্রনংগ ) প্রনরাপপ্টে প্রফপ্টর আো - এই সিয়ারকৃত লক্ষয অজগপ্টন বহু প্রনউ ইয়কগবােী প্রেনরাত কাজ
কপ্টরপ্টছন।
প্রবর্ত োত মাে সে চ্যপ্টলঞ্জপূ ণগ েময় প্রছল সেপ্রবষপ্টয় সকাপ্টনা েপ্টিহ সনই, প্রকন্তু প্রনউ ইয়কগবােী সে চ্মৎকারভাপ্টব COVID-19 সমাকাপ্রবলা কপ্টরপ্টছ েজপ্টনয
আমাপ্টের র্বগ সবাধ করা উপ্রচ্ত। আমাপ্টের পেপ্টক্ষপেমূ প্টহর ফপ্টল কপ্টয়ক েপ্তাহ ধপ্টর প্রেপ্রটবযাপী েংক্রমপ্টণর প্রনম্ন হার বজায় রপ্টয়প্টছ প্রকন্তু ,আমাপ্টের প্রেপ্রট ,
সেট ,এবং সেপ্টি ভাইরাে এখনও েপ্রক্রয়। আমরা জাপ্রন এই ফল-এ (প্টহমপ্টন্ত) COVID-19-এর সকইে র্াকপ্টব। েু খবর হপ্টে সে আমরা এই ভাইরাে
সমাকাপ্রবলায় িস্তুত এবং এর পািাপাপ্রি আমাপ্টের লক্ষয—আমাপ্টের েকল প্রিক্ষার্গীপ্টের অবযাহতভাপ্টব সিখা ও উন্নপ্রত প্রনপ্রিত করায়, অটুট র্াকপ্টবা।
এটা েম্পােন করপ্টত, আমরা কপ্ট ার স্বাস্থয ও েু রক্ষার প্রনয়ম-নীপ্রত িণয়ন কপ্টরপ্রছ এবং DOE প্রিপ্রিপযালপ্টের জনয একপ্রট COVID-19 সরেপি প্রেচ্ুপ্টয়িন
রুম িস্তুত কপ্টরপ্রছ, ো স্কুলগুপ্টলাপ্টত েকল COVID-19 সকইেগুপ্টলা সমাকাপ্রবলায় একপ্রট "ওয়ান-েপ-িপ" প্রহপ্টেপ্টব কাজ করপ্টব। েখন প্রিপ্রিপযালর্ণ
তাপ্টের স্কুপ্টল েম্ভাবয COVID-19 েংক্রমণ েম্পপ্টকগ অবপ্রহত হপ্টবন, তারা প্রেচ্ুপ্টয়িন রুপ্টম সফান কপ্টর তা প্ররপ্টপাটগ করপ্টবন, এবং প্রিপ্রিপযালপ্টের োড়াোপ্টন
েহায়তা করার জনয সমপ্রিকযাল, পাবপ্রলক সহলথ, এবং এিুপ্টকিন কমগীর্ণ োয়ীপ্টে প্রনপ্টয়াপ্রজত এবং িস্তুত রপ্টয়প্টছন। প্রিপ্রিপযালর্ণ প্রকংবা তাপ্টের প্রনপ্টয়াপ্রজত
বযপ্রির্ণ প্রেচ্ুপ্টয়িন রুপ্টম সফান করপ্টবন, সেটা সেখান সর্প্টক েবপ্রকছু পপ্ররচ্ালনায় েহায়তা করপ্টবন - এপ্টত অন্তভুি
গ প্রিপ্রিপযালপ্টের োপ্টর্ দ্রুত সোর্াপ্টোর্
কপ্টর তাপ্টের স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রটর োপ্টর্ সিয়ার করার জনয অতযন্ত গুরুেপূ ণগ তর্যেমূ হ িোন করপ্টবন।
আপনাপ্টের েন্তানপ্টের আপনার িতযািা অনু োয়ী েু স্থ,্ প্রনরাপে, েম্পৃ িমূলক, উচ্চ-মানেম্পন্ন প্রিক্ষা িোপ্টন আমাপ্টের েক্ষমতায় আমরা আত্মপ্রবশ্বােী।
আমরা অবযাহতভাপ্টব স্বেতা বজায় রাখপ্টবা এবং আপনাপ্টক অবপ্রহত কপ্টর োব। পপ্ররবারপ্টের জনয এই েবগোম্প্রপ্রতক তপ্টর্য, আপ্রম উপ্রিপ্রখত প্রবষয়গুপ্টলা
আনপ্টির োপ্টর্ সিয়ার করপ্রছ:


আপনার েন্তাপ্টনর জনয দেপ্রনক স্বাস্থয োচ্াই (প্টিইপ্রল সহলথ প্রিপ্রনং) কীভাপ্টব েম্পন্ন করপ্টত হপ্টব,



COVID-19 পরীক্ষা করপ্টত সকার্ায় সেপ্টত হপ্টব,



আপনার স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রটর COVID-19 সকইেগুপ্টলা েম্পপ্টকগ কীভাপ্টব অবপ্রহত র্াকপ্টত হপ্টব, এবং



স্কুপ্টল োওয়া ও আোর পপ্ররবহন সকমন হপ্টব

অপ্রতপ্ররিভাপ্টব, পূ ববগ তগী আপপ্টিটগুপ্টলাপ্টত গুরুেপূ ণগ তর্য খুজ
ুঁ প্টত আপনাপ্টক েহায়তা করপ্টত, আমরা উপ্রিপ্রখত DOE প্ররপ্টোেগেমূ প্টহর তপ্রড়ৎ প্রলংক অন্তভুি
গ
কপ্টরপ্রছ:


আমাপ্টের স্কুপ্টলর স্বাস্থয ও েু রক্ষার পেপ্টক্ষপ,



এই বছপ্টরর প্রিক্ষকতা এবং প্রিক্ষপ্টণর অবস্থা সকমন হপ্টব, এবং



এপ্রলপ্টমন্টাপ্রর, প্রমিল্ এবং হাই স্কুপ্টলর জনয স্কুপ্টলর েময়েূ প্রচ্

এবং বরাবপ্টরর মতই, স্কুপ্টল পুনরায় প্রফপ্টর আো েংক্রান্ত েকল তর্য পাওয়া োপ্টব schools.nyc.gov/returntoschool2020 োইপ্টট। আপনার অপ্রতপ্ররি
সকাপ্টনা িশ্ন র্াকপ্টল অনু গ্রহ কপ্টর আপনার প্রিপ্রিপযাল সোর্াপ্টোর্ করুন। আমাপ্টের ওপ্টয়বোইপ্টটর ফাইন্ড এ স্কুল (Find a School) বযবহার কপ্টর:
schoolsearch.schools.nyc প্রিপ্রিপযাপ্টলর সোর্াপ্টোপ্টর্র তর্য েহ, আপনার েন্তাপ্টনর স্কুল েম্পপ্টকগ তর্য খুুঁপ্টজ পাপ্টবন।

T&I 31827 Family Letter (Bangla-Bengali)

আপপ্রন হয়প্টতা আমাপ্টক বলপ্টত শুপ্টনপ্টছন সে সেপ্টেম্বর আমার প্রিয় মাে, এবং এটা এই বছর প্রবপ্টিষভাপ্টব েতয। 2020-প্টত স্কুপ্টল প্রফপ্টর আোয় একপ্রট
েলর্ত িপ্টচ্ষ্টা িপ্টয়াজন হপ্টয়প্টছ, হাজার হাজার ঘন্টা কাজ, এবং আজপ্টকর এই অবস্থায় আেপ্টত অেংখয খুুঁপ্রটনাপ্রটর িপ্রত মপ্টনাপ্রনপ্টবি িোন করপ্টত হপ্টয়প্টছ।
আপ্রম আমাপ্টের পপ্ররবার, প্রিক্ষার্গী, প্রিক্ষক, এবং আমাপ্টের স্কুলগুপ্টলাপ্টত োরা কাজ কপ্টরন তাপ্টের েকপ্টলর জনয আপ্রম অতযন্ত র্প্রবত
গ ।
আমরা েখন একপ্টোপ্টর্ নতুন স্কুল শুরু করপ্রছ, আপ্রম আপনাপ্টক প্রনপ্রিত করপ্টত চ্াই সে সেপ্টির েবগবৃহৎ স্কুল প্রেপ্টেমপ্রট ভাপ্টলাভাপ্টব িস্তুত এবং োয়ীে
পালপ্টন সোর্য। অনু গ্রহ কপ্টর সজপ্টন রাখুন সে আমরা আপনাপ্টের েহায়তার জনয আপ্রছ। আমাপ্টের প্রিক্ষক ও প্রিপ্রিপযালবৃ ি আপনাপ্টের েহায়তার জনয
রপ্টয়প্টছ। এবং, একোপ্টর্, আমরা একপ্রট অোমানয প্রিক্ষা বছর অজগন করপ্টবা।
প্রবনীত,

প্ররচ্ািগ এ. কারানজা (Richard A. Carranza)
চ্যাপ্টিলর
প্রনউ ইয়কগ প্রেপ্রট প্রিপাটগপ্টমন্ট অভ এিুপ্টকিন

T&I 31827 Family Letter (Bangla-Bengali)

পপ্ররবারপ্টের জনয েবগোম্প্রপ্রতক তর্য: 21 সেপ্টেম্বর, 2020
আপনার েন্তাপ্টনর জনয দেপ্রনক স্বাস্থয োচ্াই (প্টিইপ্রল সহলথ প্রিপ্রনং) কীভাপ্টব েম্পন্ন করপ্টত হপ্টব
বরাবপ্টরর মতই, আমাপ্টের প্রিক্ষার্গী, পপ্ররবার, এবং স্কুপ্টলর োফপ্টের স্বাস্থয ও েু রক্ষা আমাপ্টের িধান িাধানয। আমাপ্টের স্কুলগুপ্টলা প্রনরাপপ্টে পুনরায়
সখালার জনয আমরা কপ্টয়ক মাে বযয় কপ্টরপ্রছ; আমরা জাপ্রন আমাপ্টের অপ্টনপ্টকর কাপ্টছই সেগুপ্টলা বাপ্রড়র মতই এবং আমাপ্টের সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের প্রিক্ষা
চ্াপ্রহো সমটায় ও োমাপ্রজক-মানপ্রেক েহায়তা িোন কপ্টর।
আমাপ্টের স্কুপ্টলর কপ্রমউপ্রনপ্রটপ্টক প্রনরাপে রাখপ্টত আমাপ্টের েকপ্টলর একপ্রট ভূ প্রমকা রপ্টয়প্টছ। আপনাপ্টের েন্তানরা স্কুল ভবপ্টন িপ্টবপ্টির পূ প্টবগ তাপ্টের স্বাস্থয
োচ্াইকরণ বা সহলথ প্রিপ্রনং পূরণ কপ্টর, আমরা আপনার ভূ প্রমকাটুকু পালপ্টনর জনয আপনাপ্টের অনু প্টরাধ করপ্রছ (তাপমাত্রা পরীক্ষা েহ) আপনার েন্তান

েিরীপ্টর সিখার জনয েময়েূ প্রচ্কৃত িপ্রতপ্রট প্রেপ্টন আমাপ্টের অনলাইন স্বাস্থয োচ্াইকরণ (প্টহলথ প্রিপ্রনং) টুল বযবহার করপ্টত আমরা উৎোপ্রহত করপ্রছ।


আপপ্রন অনলাইন স্বাস্থয োচ্াইকরণ (প্টহলথ প্রিপ্রনং) খুুঁপ্টজ পাপ্টবন healthscreening.schools.nyc -সাইটে েখন আপপ্রন প্রিপ্রনংপ্রট বাপ্রড়প্টত
পূ রণ করপ্টবন, তখন আপপ্রন অর্বা আপনার েন্তানপ্টক প্রিপ্রনংপ্টয়র ফলাফল হয় স্মাটগপ্টফাপ্টন পা াপ্টনা ইপ্টমইলপ্রট অর্বা ফলাফপ্টলর একপ্রট মুদ্রণ
বা প্রিন্ট অবিযই িেিগন কপ্টর স্কুল ভবপ্টন িপ্টবি করপ্টত হপ্টব। েপ্রে সকাপ্টনা কারপ্টণ তাপ্টের তাপমাত্রা োচ্াই করপ্টত হয় সেজনয েিরীপ্টর
উপপ্রস্থত প্রিক্ষা প্রনপ্টেগিনার ির্ম প্রেন, েকল প্রিক্ষার্গী মুপ্টখ বযবহার করার একপ্রট র্াপ্টমগাপ্রমটার পাপ্টব।



েপ্রে আপপ্রন অর্বা আপনার েন্তান অনলাইন টুল বযবহার কপ্টর পূ প্টবগ-োচ্াইকরণ করপ্টত না পাপ্টরন, আপপ্রন কার্প্টজ মুপ্রদ্রত স্বাস্থয োচ্াইকরণ
িশ্নাবলী বযবহার করপ্টত পাপ্টর এবং সেটা আপনার েন্তান স্কুপ্টল প্রনপ্টয় আেপ্টত এবং িপ্টবপ্টির েময় িেিগন করপ্টত পাপ্টর। আপপ্রন সেন
বাপ্রড়প্টত িশ্নাবলী পূরণ করপ্টত পাপ্টরন সেজনয আপনার স্কুল আপনাপ্টক মুপ্রদ্রত কপ্রপ িোন করপ্টব।



েপ্রে আপপ্রন অর্বা আপনার েন্তান পূ প্টব-গ োচ্াইকরণ করপ্টত ভুসল োন প্রকংবা অেক্ষম হপ্টয় র্াপ্টকন, তপ্টব স্কুপ্টলর িপ্টবি-মুপ্টখ একজন র্াকপ্টবন
প্রেপ্রন আপনার েন্তানপ্টক এই ফমগপ্রট পূ রণ করপ্টত ও আপনার েন্তাপ্টনর তাপমাত্রা পরীক্ষা করায় েহায়তা করপ্টব।



েবাইপ্টক েু স্থ্ রাখপ্টত এবং COVID-19 েংক্রমণ হ্রাে করপ্টত, প্রিক্ষার্গীরা েিরীপ্টর ক্লাপ্টে উপপ্রস্থত হপ্টত েক্ষম হপ্টব না, েপ্রে তাপ্টের
উপ্রিপ্রখতগুপ্টলা র্াপ্টক:
o

আপপ্রন COVID-19-এর উপের্গগুপ্টলা আপনার মাপ্টে লক্ষয কপ্টরপ্টছন, এপ্টত রপ্টয়প্টছ 100.0 প্রিপ্রগ্র F (ফাপ্টরনহাইট) প্রকংবা এরপ্টচ্প্টয়
সবপ্রি, নতুনভাপ্টব কাপ্রি শুরু, নতুনভাপ্টব স্বাে প্রকংবা ঘ্রাণিপ্রি প্রবপ্টলাপ অর্বা প্রবর্ত 10 প্রেপ্টনর মাপ্টে শ্বাে কষ্ট;

o

মুপ্টখ লালার মাধযপ্টম অর্বা নাক প্রকংবা র্লার সোয়াব বযবহার কপ্টর প্রবর্ত 10 প্রেপ্টনর মাপ্টে করা একপ্রট COVID-19 পরীক্ষায়
একপ্রট পপ্রজপ্রটভ ফলাফল পাওয়া সর্প্টছ;

o

প্রবর্ত 14 প্রেপ্টন, এমন সকউ োর COVID-19 পরীক্ষায় পপ্রজপ্রটভ ফলাফল এপ্টেপ্টছ প্রকংবা COVID-19-এর উপের্গগুপ্টলা সেখা োপ্টে
এমন কাপ্টরা কাছাকাপ্রছ (6 প্রফট-এর মপ্টধয অন্তত 10 প্রমপ্রনপ্টটর জনয) এপ্টেপ্রছপ্টলন; অর্বা

o

আপপ্রন আন্তজগাপ্রতকভাপ্টব প্রকংবা এমন একপ্রট সেট সেটায় প্রনউ ইয়কগ সেট ট্র্যাপ্টভল অযািভাইজপ্রর অনু োয়ী কপ্রমউপ্রনপ্রটর মাপ্টে
COVID-19-এর বযাপক েংক্রমণ হপ্টে সেটায় প্রবর্ত 14 প্রেপ্টনর মাপ্টে ভ্রমণ কপ্টরপ্টছন

বরাবপ্টরর মতই, অনু গ্রহ কপ্টর আপনার েন্তান অেু স্থ হপ্টল তাপ্টক বাপ্রড়প্টত রাখুন।

COVID-19 পরীক্ষা করপ্টত সকার্ায় সেপ্টত হপ্টব
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নাক-মুপ্টখর মুপ্টখাি পপ্ররধান, আমাপ্টের মাপ্টে েূ রে বজায় রাখা, ঘনঘন হাত সধায়া, এবং পরীক্ষা বা সটে করার মাধযপ্টম আমাপ্টের স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রট ও
পপ্ররবারপ্টের প্রনরাপে রাখার োপ্রয়ে আমাপ্টের েকপ্টলর উপর!


আমাপ্টের স্কুল খুলপ্টত ও স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রটপ্টক েু স্থ রাখপ্টত প্রিক্ষার জনয COVID-19-এর পরীক্ষা বা সটে কপ্ররপ্টয় প্রনন। এটা েকপ্টলর জনয
প্রনরাপে ও েহজ, অপ্রভবােন প্রকংবা স্বাস্থয বীমার অবস্থা োই সহাক না সকন। আপনার কাপ্টছর সকান সটপ্রেং োইপ্টটর সখাুঁজ সপপ্টত
nyc.gov/organics ওপ্টয়বোইট , সেখুন।



3K সর্প্টক বারতম সগ্রপ্টির প্রিক্ষার্গীরা পুপ্টরা প্রিক্ষা বছর জুপ্টড় 22 সহলথ + হেপ্রপটাপ্টল সটপ্রেং করপ্টত অগ্রাপ্রধকার পাপ্টব। আপনার প্রনকটস্থ
স্থাপ্টনর সখাুঁজ সপপ্টত schools.nyc.gov/covidtesting ওপ্টয়বোইট সেখুন।



অপ্টটাবপ্টরর শুরু সর্প্টক, আমরা িপ্রতপ্রট স্কুপ্টল প্রিক্ষার্গী ও োফপ্টের প্রনপ্রবচ্গ াপ্টর বাছাই কপ্টর পরীক্ষা বা সটপ্রেং করা শুরু করপ্টবা। আপনার
পপ্ররবার ও স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রটপ্টক েু স্থ ও প্রনরাপে রাখপ্টত এটা অপপ্ররহােগ। পপ্ররবারপ্টের পরবতগী আপপ্টিপ্টট আমরা প্রপতামাতা/অপ্রভভাবকর্প্টণর
েম্মপ্রত ফপ্টমগর জনয আমরা আপ্টরা অপ্রধক তর্য সিয়ার করপ্টবা এবং একপ্রট প্রলংক িোন করপ্টবা।

আপনার স্কুল কপ্রমউপ্রনপ্রটর প্রনপ্রিত COVID-19 সকইেগুপ্টলা েম্পপ্টকগ কীভাপ্টব অবপ্রহত র্াকপ্টত হপ্টব
আপনার েন্তাপ্টনর স্কুপ্টল প্রনপ্রিত COVID-19-এর ঘটনা েংক্রান্ত েতকগীকরণ েহ, অতযন্ত গুরুেপূ ণগ তর্য দ্রুত সিয়ার করার জনয আপনার োপ্টর্
আপনার স্কুল সেন সোর্াপ্টোর্ করপ্টত েক্ষম হয়, তা গুরুেপূ ণগ। অনু গ্রহ কপ্টর NYC স্কুলে অযাকাউন্ট (NYCSA)-এ োইন আপ করুন, সেন আমরা
আপনাপ্টের োপ্টর্ সফাপ্টন, ইপ্টমইপ্টল, অর্বা সটক্সট সমপ্টেপ্টজর মাধযপ্টম সোর্াপ্টোর্ করপ্টত পাপ্রর।


NYCSA-এর মাধযপ্টম, আপপ্রন আপনার েন্তাপ্টনর সগ্রি, পরীক্ষার সস্কার, েময়েূপ্রচ্, োতায়াত েংক্রান্ত তর্য, এবং আপ্টরা অপ্টনক প্রকছু েম্পপ্টকগও
তর্য সপপ্টতও েহায়তা করপ্টব — সেপ্টকাপ্টনা স্থান সর্প্টক, এবং DOE-এর িপ্রমত নয়প্রট ভাষায় অনু বাপ্টের মাধযপ্টম।



আপনার েন্তাপ্টনর সরকিগ সেখপ্টত, আপনার স্কুল সর্প্টক একপ্রট অযাকাউন্ট প্রক্রপ্টয়িন সকাি (ততপ্রর করার সকাি) অনু প্টরাধ করুন। সকাপ্টনা
জরুপ্রর পপ্ররপ্রস্থপ্রতপ্টত আপনার স্কুল সেন আপনার োপ্টর্ সোর্াপ্টোর্ করপ্টত পাপ্টর, সেজপ্টনয আপনার সোর্াপ্টোপ্টর্র তর্য েবগোম্প্রপ্রতক রাখপ্টত
আপ্রম উৎোপ্রহত করপ্রছ।



আপনার েপ্রে একপ্রট অযাকাউন্ট না সর্প্টক র্াপ্টক, তাহপ্টল আজই schools.nyc.gov/nycsa োইপ্টট োইন আপ করুন। এটা করপ্টত মাত্র পাুঁচ্
প্রমপ্রনট লার্প্টব!

স্কুপ্টল োওয়া ও আোর পপ্ররবহন সকমন হপ্টব
বাে, পাবপ্রলক ট্র্ািপ্টপাপ্টটগিন, অর্বা অনযানয উপাপ্টয় সেভাপ্টবই সহাক না সকন, প্রিক্ষার্গীরা নাক-মুপ্টখর মুপ্টখাি পপ্ররধান ও পারস্পপ্ররক েূ রে বজায় রাখা
িতযাপ্রিত, ো তারা তাপ্টের স্কুপ্টলর অভযন্তপ্টর ও বাপ্রহপ্টরও করপ্টব। প্রবপ্রভন্ন পপ্ররবহপ্টনর ধরন েম্পপ্টকগ এখাপ্টন প্রকছু বৃ ত্তান্ত সেয়া হপ্টলা:
বাপ্রেং:
সেন্টারস ফর প্রিপ্রজজ কপ্টরাল অযান্ড প্রিপ্টভনিন (CDC)-এর পর্প্রনপ্টেগিনা অনু েরণ কপ্টর, প্রিক্ষার্গী বহনকারী বােগুপ্টলা প্রনরাপে পারস্পপ্ররক েূ রে বজায়
রাখপ্টত ধারণক্ষমতা 25 িতাংপ্টি েীমাবদ্ধ র্াকপ্টব। সকার্ায় বেপ্টব এবং সকার্ায় বেপ্টত পারপ্টব না সেপ্রবষপ্টয় প্রিক্ষার্গীপ্টের পর্প্রনপ্টেগিনা সেয়ার জনয
আেনগুপ্টলা েু স্পষ্টভাপ্টব প্রচ্প্রিত র্াকপ্টব।
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েপ্রে প্রিক্ষার্গীপ্টের নাক-মুখ ঢাকা না র্াপ্টক, তাহপ্টল বাে চ্ালক একপ্রট িোন করপ্টবন। ড্রাইভার ও অযাপ্টটন্ডযান্টও নাক-মুখ সঢপ্টক রাখার
পািাপাপ্রি েস্তানা বা গ্লাভস পরপ্টবন। সছপ্টলপ্টমপ্টয়রা বাপ্টে উ ার আপ্টর্ ও স্কুপ্টল উপপ্রস্থত হবার পূ প্টবগ তারা েু স্থ আপ্টছ তা প্রনপ্রিত করপ্টত,
সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের বাপ্টে পা াপ্টনার পূ প্টব,গ বাপ্রড়প্টত পপ্ররবারপ্টের উপ্রচ্ত তাপ্টের েন্তানপ্টের স্বাস্থয োচ্াই করা।



েখন েম্ভব জানালা খুপ্টল এবং বায়ু পুনঃঘুপ্রনগমান সমাি-এ সরপ্টখ বাে চ্ালাপ্টনা হপ্টব।



র্ন্তপ্টবয উপপ্রস্থত হবার পর সেখাপ্টন েবার বাে সর্প্টক সবর হপ্টব, প্রিক্ষার্গীপ্টের পারস্পপ্ররক েূ রে বজায় সরপ্টখ োপ্ররবদ্ধ ভাপ্টব িস্থান করপ্টত বলা
হপ্টব।



িপ্রত রাপ্টত, েকল স্কুল পপ্ররবহপ্টন বযবহৃত োনবাহনগুপ্টলা CDC-এর প্রনয়ম-নীপ্রত অনু োয়ী পপ্ররষ্কার ও জীবাণুমুি করা হপ্টব।

পাবপ্রলক ট্র্ািপ্টপাপ্টটি
গ ন এবং অনযানয প্রবকল্পেমূহ
প্রমে প্রিক্ষা বা সেপ্টন্ডি লাপ্রনংগ প্টয় অংিগ্রহণকারী প্রিক্ষার্গী ও পপ্ররবারপ্টের স্কুপ্টল োওয়া-আোর জনয স্কুলগুপ্টলা প্রবনামূপ্টলয সমপ্টট্র্াকািগ িোন করপ্টব।
 েখন পাবপ্রলক ট্র্ািপ্টপাপ্টটগিন বযবহার করা হপ্টব, েকল প্রনউ ইয়কগবােীর মতই প্রিক্ষার্গীপ্টের পারস্পপ্ররক েূ রে বজায় রাখা ও নাক-মুখ সঢপ্টক
রাখা িতযাপ্রিত।


পারস্পপ্ররক েূ রে বজায় রাখা েংক্রান্ত প্রনপ্টেগিনা েকল সেিপ্টন MTA প্রচ্প্রিত কপ্টরপ্টছ এবং প্রেপ্রটবযাপী সেিনগুপ্টলাপ্টত প্রবনামূ প্টলয নাক-মুপ্টখর
মুপ্টখাি অফার করপ্টছ। অপ্রতপ্ররিভাপ্টব, NYPD সেিন এবং োবওপ্টয় সট্র্নগুপ্টলাপ্টত ঘনঘন টহল প্রেপ্টয় পারস্পপ্ররক েূ রে বজায় রাখা ও নাকমুপ্টখর মুপ্টখাি পপ্ররধান বলবৎ করপ্টছ। MTA িপ্রক্রয়াগুপ্টলা েম্পপ্টকগ আপ্টরা জানপ্টত, প্রভপ্রজট করুন mta.info/coronavirus

উপ্রিপ্রখত প্রবষয়গুপ্টলা েম্পপ্টকগ সকার্ায় তর্য পাওয়া োপ্টব:
আমাপ্টের স্কুলগুপ্টলার স্বাস্থয ও েু রক্ষার পেপ্টক্ষপেমূহ
আপনাপ্টের েন্তানপ্টের প্রনরাপে রাখপ্টত সভপ্রন্টপ্টলিন (বাতাে েরবরাহ) এবং আমাপ্টের প্রবপ্রডংপ্টয়র প্রনরাপত্তা পেপ্টক্ষপেমূ হ, বাপ্রহপ্টর প্রিক্ষা গ্রহণ,
স্কুলগুপ্টলাপ্টত খাবার পপ্ররপ্টবিন পপ্ররপ্টষবা, পরীক্ষা (প্টটপ্রেং) এবং অনু েরণ (প্টট্র্প্রেং), এবং বযপ্রির্ত স্বাস্থয েম্পপ্টকগ েকল স্কুলগুপ্টলা সে পেপ্টক্ষপ গ্রহণ
করপ্টছ, সেগুপ্টলা েম্পপ্টকগ জানপ্টত প্রভপ্রজট করুন schools.nyc.gov/RTShealthsafety
এই বছপ্টরর প্রিক্ষকতা এবং প্রিক্ষণ সকমন হপ্টব
প্রমে প্রিক্ষা বা সেপ্টন্ডি লাপ্রনংগ প্টয় েহায়তা, োমাপ্রজক-আপ্টবর্জপ্রনত প্রিক্ষা এবং মানপ্রেক স্বাস্থয, মাপ্রিপ্রলঙ্গু য়াল (বহুভাষা)/ইংপ্রলি লযাঙ্গু প্টয়জ লানগারস
(ইংপ্টরপ্রজ ভাষা প্রিক্ষার্গী), িপ্রতবপ্রিতােুি প্রিক্ষার্গী, অস্থায়ী আবােন (প্টটপ্টম্পারারী হাউপ্রজং) এবং ফোর সকয়াপ্টরর প্রিক্ষার্গীরা, সেেব প্রিক্ষার্গী 21 বছর
প্রকংবা তার সচ্প্টয় সবপ্রি, এবং আপ্রলগ চ্াইডহুি সিাগ্রাপ্টমর প্রিক্ষার্গীপ্টের েম্পপ্টকগ আপ্টরা জানপ্টত, প্রভপ্রজট করুন
schools.nyc.gov/RTSteachinglearning ।
এপ্রলপ্টমন্টাপ্রর, প্রমিল্ এবং হাই স্কুলগুপ্টলার জনয স্কুপ্টলর েময়েূপ্রচ্
সিাগ্রাপ্রমং মপ্টিলগুপ্টলা, ভাইপ্টবাপ্টনর েময়েূ প্রচ্ এবং প্রিক্ষার্গীরা েখন প্রমে প্রিক্ষা বা সেপ্টন্ডি লাপ্রনগংপ্টয়র জনয ভুল প্রেপ্টন স্কুপ্টল উপপ্রস্থত হয় তখন কী হপ্টব
সেপ্রবষপ্টয় আপ্টরা জানপ্টত, প্রভপ্রজট করুন schools.nyc.gov/RTSschedules
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