প্রিয প্রিডল্ স্কুলের পপ্ররব়ারসিূ হ,

8 ফেব্রুয়ারী, 2021

আপ্রি আশ়া করপ্রি ফে আপপ্রি এবং আপি়ার প্রিযজি প্রির়াপদ ও সু স্থ্ আলিি। আপ্রি আপি়ালদর একপ্রি উৎস়াহবযঞ্জক আপলডি
জ়াি়ালে আজ প্রেখপ্রি: আি়ালদর প্রিডল্ স্কুেগুলে়া বৃ হস্পপ্রেব়ার, 25 ফেব্রুয়াপ্রর আির়া পুির়ায খুেলব়া।
প্রশক্ষ়া বিলরর শুরু ফেলক, আপি়ালদর সন্ত়ািলদর একপ্রি সশরীলর ফেণীকলক্ষ ফিরণ কর়ার জিয ে়ার়া উদগ্রীব হলয আলিি, আির়া
ে়ালদর অলিলকর বক্তবয শুলিপ্রি। আির়া আিলের স়ালে জ়াি়াপ্রি ফে আি়ালদর প্রিলবপ্রদেি়াণ প্রশক্ষকলদর স়ালে প্রশক্ষ়ােথীলদর সশরীলর
প্রশক্ষ়া গ্রহলণর অপ্রিজ্ঞে়া অজথলির অে়ার কলর, আির়া এখি 6, 7, এবং 8 ফগ্রলডর প্রশক্ষ়ােথীলদর জিয স্ব়াস্থয ও সু রক্ষ়ালক ি়াধ়ািয
প্রদলয আি়ালদর প্রবপ্রডংগুলে়া পুির়ায ফখ়াে়া হলব।
আির়া স্কুে কপ্রিউপ্রিপ্রিলক সু স্থ ও প্রির়াপদ র়াখ়ায সহ়াযে়া করলে, এবং আি়ালদর িবলি প্রশক্ষ়ােথীলদর সশরীলর প্রশক্ষ়ার সিয
সবথ়াপ্রধক করলে কল ়ার চচথ়া গলে েুলেপ্রি। আপি়ার স্কুে কীি়ালব সশরীলর প্রশক্ষ়ার জিয পুির়ায খুেলব ফসপ্রবষলয আপি়ার
উপ্রিপ্রখেগুলে়া জ়াি়া িলয়াজি:

স়াপ্ত়াপ্রহক COVID-19 পরীক্ষ়া ব়া ফিপ্রটং এবং ব়াধযে়ািূ েক সম্মপ্রেদ়াি




সকে স্কুলে 20% প্রশক্ষ়ােথী ও ট়ােলক এলে়ালিলে়াি়ালব ফবলি প্রিলয স়াপ্ত়াপ্রহক প্রিপ্রিলে পরীক্ষণ ব়া ফিপ্রটং কর়া হলব।
ফেসকে প্রশক্ষ়ােথী ইলে়ািলধয পরীক্ষ়া ব়া ফিপ্রটং কর়ার জিয সম্মপ্রেপত্র জি়া ফদযপ্রি, ে়ালদর সশরীলর প্রশক্ষ়া গ্রহণ করলে
হলে সশরীলর প্রশক্ষ়ার জিয উপপ্রস্থপ্রের িেি প্রদি অবশযই জি়া প্রদলে হলব।
পপ্ররব়ারলদর ে়ালদর সন্ত়ািলদর সশরীলর প্রশক্ষ়ার জিয প্রেলর আস়ার িেি প্রদলির আলগ mystudent.nyc স়াইলি, NYC
স্কুেস অয়াক়াউলের ি়াধযলি সম্মপ্রেপত্র জি়া প্রদলে উৎস়াপ্রহে কর়া হলি।

েপ্রদ আপি়ার প্রশক্ষ়ােথীর(লদর) স়ালে সংেু ক্ত একপ্রি NYCSA অয়াক়াউে ইলে়ািলধয ফেলক ে়ালক:
 েগ ইি করুি, আপি়ার প্রশক্ষ়ােথীর ি়ালি প্রিক করুি, “অয়াক়াউে প্রিযন্ত্রণ (Manage Account)"-এ প্রিক করুি, এবং
এরপর েখি একপ্রি ড্রপড়াউি ফিিু য আপ্রবিূ থে হয, “সম্মপ্রে েিথসিূ হ (Consent Forms)”-এ প্রিক করুি।
 পৃষ্ঠ়াপ্রি পেুি, এবং এরপর এলকব়ালর ফশলষ আপি়ার সন্ত়ালির জিয সম্মপ্রে অপশিপ্রি ফবলি প্রিি।
েপ্রদ আপি়ার ইলে়ািলধযই একপ্রি NYCSA অয়াক়াউে ি়া ফেলক ে়ালক:
 আপপ্রি এখিই একপ্রি তেপ্রর করলে প়ালরি! েপ্রদ আপি়ার স্কুলে ফেলক একপ্রি অয়াক়াউে তেপ্রর কর়ার (প্রিলযশি) ফক়াড
ফেলক ে়ালক, আপপ্রি আিু ি়াপ্রিক প়াাঁচ প্রিপ্রিলি একপ্রি পূ ণথ অয়াক়াউে তেপ্রর করলে প়ারলবি, এবং এরপর উপপ্ররপ্রিপ্রখে
সম্মপ্রে িদ়াি করলে প়ারলবি।
 েপ্রদ আপি়ার স্কুে ফেলক একপ্রি অয়াক়াউে তেপ্রর কর়ার (প্রিলযশি) ফক়াড ফেলক ি়া ে়ালক, আপপ্রি ে়ারপরও সম্মপ্রে িদ়াি
করলে প়ালরি "COVID-19 Testing (পরীক্ষণ)" -এর অধীলি “সম্মপ্রে প্রিযন্ত্রণ (Manage Consent)”-এ প্রিক কলর
এবং আপপ্রি ও আপি়ার সন্ত়ালির েেয িদ়াি কলর।
 আপপ্রি এই প্রচপ্র র স়ালে সংেু ক্ত েিথপ্রি পূ রণ কলরও জি়া প্রদলে প়ালরি।
 ফেসব প্রশক্ষ়ােথী সম্মপ্রেপত্র জি়া প্রদলব ি়া, ে়ালদর ে়াৎক্ষপ্রণকি়ালব পুলর়াপুপ্রর দূ র ফেলক প্রশক্ষ়ায (প্ররলি়াি ে়াপ্রিংথ ) স্থ়াি়ান্তর কর়া
হলব।

প্রশক্ষ়া গ্রহলণ পিে ও সশরীলর প্রশক্ষ়ার সিযসূ প্রচ

আপি়ালদর ি়ালে ে়ার়া প্রশক্ষ়া বিলরর শুরুলে অেব়া িলিম্বলরর অপ্ট-ইি প্রপপ্ররযড চে়াক়ালে, আপি়ার সন্ত়ালির প্রশক্ষ়া গ্রহলণর পিে
প্রহলসলব প্রিে প্রশক্ষ়া ব়া ফেলেড ে়াপ্রিথং ফবলি প্রিলযলিি, ে়ালদর িেুি সিযসূ প্রচ সহ আপি়ার সন্ত়ালির স্কুে প্রশঘ্রই ফে়াগ়ালে়াগ করলব।
েপ্রদ আপপ্রি পূ লবথ প্রিে প্রশক্ষ়া ব়া ফেলেড ে়াপ্রিথং ফবলি প্রিলযপ্রিলেি প্রকন্তু এখি পুলর়াপুপ্রর দূ র ফেলক ব়া প্ররলি়াি র়াখলে চ়াি, আপপ্রি েে
শীঘ্রই সম্ভব আপি়ার পিে পপ্ররবেথি করলে প়ালরি https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference -স়াইলি।
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উপপ্রস্থপ্রে

অিু গ্রহ কলর েক্ষয করুি, প্রিে প্রশক্ষ়া ব়া ফেলেড ে়াপ্রিথংলযর প্রশক্ষ়ােথীলদর প্রিযপ্রিেি়ালব সশরীলর প্রশক্ষ়ার জিয উপপ্রস্থে হওয়া
ব়াধযে়ািূ েক। েপ্রদ আপি়ার সন্ত়াি প্রিযপ্রিেি়ালব সশরীলর উপপ্রস্থে ি়া হয েলব আপি়ার স্কুে ফে়াগ়ালে়াগ করলব এবং েপ্রদ অপ্রিযপ্রিে
সশরীলর উপপ্রস্থপ্রে অবয়াহে ে়ালক েলব আপি়ার সন্ত়ািলক পুলর়াপুপ্রর দূ র ফেলক প্রশক্ষ়ায (প্ররলি়াি ে়াপ্রিথং) স্থ়াি়ান্তপ্ররে করলব। এি়া
স্কুেগুলে়ালক সশরীলর উপপ্রস্থে প্রশক্ষ়ােথীলদর জিয সশরীলর প্রশক্ষ়া প্রিলদথশি়ায সলবথ়াচ্চ িলি়াপ্রিলবশ কর়ার সু লে়াগ ফদলব।

েপ্রদ আপপ্রি ভ্রিণ করলিি

অিু গ্রহ কলর স্মরণ র়াখলবি ফে ফেসব প্রশক্ষ়ােথী ও ট়াে সম্প্রপ্রে প্রিউ ইযলকথর ব়াপ্রহলর ফটি-এর ভ্রিণ উপলদশক ব়া ট্র্য়ালিে
অয়াডি়াইজপ্ররর ে়াপ্রেক়ার ফক়ালি়া স্থ়াি ফেলক ফবপ্ররলয এলসলিি, ে়ালদর িু যিেি 10 প্রদি ব়াধযে়ািূ েক ফক়ায়ালরে়াইি (লস্বি়ায
আে়াদ়া বসব়াস) করলে হলব, অেব়া পরীক্ষ়া ব়া ফিপ্রটং কর়ার ি়াধযলি 10-প্রদলির ফক়ায়ালরে়াইি ফেলক অবয়াহপ্রে ফপলে প়ালর, ে়া
প়াওয়া ে়ালব https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory -স়াইলি।


DOE প্রশক্ষ়ােথীর়া প্রসপ্রিজুলে H+H স়াইিগুলে়ালে পরীক্ষ়া ব়া ফিপ্রটংলয অবয়াহেি়ালব অগ্র়াপ্রধক়ার প়ালব; স়াইিগুলে়ার একপ্রি
ে়াপ্রেক়া প়াওয়া ে়ালব: https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-andsafety/covid-19-testing -স়াইলি।

আপি়ার সন্ত়াি ফেখ়ালিই প্রশক্ষ়া গ্রহণ করুক ি়া ফকি, ে়ার়া ফেি একপ্রি দৃ ঢ়, সহ়াযক প্রশক্ষ়া গ্রহণ কলর ে়া প্রিপ্রিে করলে আির়া
অঙ্গীক়ারবদ্ধ। আির়া জ়াপ্রি আপি়ার প্রশক্ষ়ােথীর জিয স্কুে কেি়া গুরুত্বপূ ণথ, ে়া প্রিে (লেলেড) ব়া দূ র ফেলক (প্ররলি়াি) ফহ়াক ি়া
ফকি—এই চয়ালেঞ্জপূ ণথ সিলয ে়ালদর িপ্রে আি়ালদর অঙ্গীক়ার অপ্রবচে রলযলি।
প্রবিীে,

প্ররচ়াডথ এ. ক়ার়ািজ়া (Richard A. Carranza)
চয়ালেের
প্রিউ ইযকথ প্রসপ্রি প্রডপ়ািথলিে অি এডুলকশি
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