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8 জুলাই, 2020 
ি�য় পিরবারবগর্, 

 

আিম আশা করিছ আপনারা এ পযর্� সামােরর একিট অবসরপূণর্ সময় কাটাে�ন, এবং সু� ও িনরাপদ আেছন। আিম আজ িলখিছ 
ফল (েহম� েমৗসুম) স�িকর্ত গুরু�পূণর্ তথয্ আপনােদরেক জানাবর উে�েশয্, েয সমেয় 2020-2021 িশক্ষা বছেরর জনয্ �ুল আবার 
শুরু হেব। এই িচিঠর েশেষ, আপিন �ুেলর সময়সূিচ, �া�য্ এবং সুরক্ষার িনয়ম-নীিত, এবং আরও অেনক িবষয়সহ সুসংগিঠত তথয্ 
পােবন। অনু�হ কের schools.nyc.gov/returntoschool2020,  ওেয়বসাইেটর েযখােন আরও তথয্ রেয়েছ, এবং আমরা যখন 
�ুল পুনরায় েখালার আরও কাছাকািছ সমেয় েপৗঁছুেবা তখন েযসব তথয্ িনয়িমত হালনাগাদ করা হেব, েসগুিল জানেত বুকমাকর্ 
(িচি�ত) কের রাখুন।  

 
�া�য্ এবং সুরক্ষার �িত�িতই আমরা যা িকছু করিছ তার চািলকা শি�। এিটই আমােদরেক গত মােচর্ দূর েথেক িশক্ষা প�িতেত 
িনেয় েগেছ, যখন আমরা জানতাম েয, িনউ ইয়কর্ িসিটবয্াপী েকািভড-19 সং�মেণর উ�র্মুখী েরখািটেক (curve) নািমেয় আনেত 
�ুল ভবনগুেলা ব� করা অতয্াবশয্ক িছেলা। এিট িছেলা দারুণভােব চয্ােল�পূণর্, িক� আপিন এবং আপনার স�ােনরা অিব�াসয্ 
দক্ষতা এবং েচ�ার মাধয্েম এবং �ুল কমুয্িনিটসমূহ ঐকয্ব� হেয় ঐিতহািসকভােব েসিট স�ব কেরেছন।  

 
এখন, �ায় চার মাস পের, �া�য্ এবং সুরক্ষার �িত আমােদর �িত�িত নতুন �ুল বছের আমােদরেক চািলত করেব। আমরা এই 
সমেয়র মেধয্ এতটা ঐকয্ব� হেয়িছ, এবং যখন েসে��েরর িদেক দৃি� েদই, আমরা েদিখ একিট বৃহৎ ছিব: েদশবয্াপী সং�মেণর 
হার অবয্াহত আেছ; িসিট, ে�ট, এবং েফডােরল েহলথ্ কতৃর্পেক্ষর কাছ েথেক বতর্মান গাইেড�; এবং ভাইরাসিটর িবতবতর্ন স�িকর্ত 
জ্ঞান েযমন অবয্াহতভােব পিববিতর্ত হে�, আমােদর অনূসৃত িনয়ম-নীিতও অবশয্ই িববিতর্ত হেত হেব। যখন েসই িনেদর্শনা আেস, 
আমরা ��ত থাকেবা, এবং তার সােথ মানানসই হবার জনয্ও ��ত থাকেবা। আমরা আগামী বছেরর জনয্ িবিভ� অ�ািধকার এবং 
উে�গ িবষেয়র একিট জিরেপ পিরবার এবং িশক্ষাথর্ীেদর কাছ েথেক 400,000-এর অিধক উ�র েপেয়িছ, এবং আপনােদর মতামত 
আমােদর পিরক�নায় গুরু� েপেয়েছ। 

 
সব িকছু একি�ত করার পের, এই ছিবিট দািব কের, আমরা েযন  2020-21 �ুল বছরিট একিট অিভনব উপােয় শুরু কির—এর 
অ�ভুর্� নতুন �া�য্ িনয়ম-নীিত, শারীিরক দূর� বজায় রাখা, এবং আরও অেনক িকছু। ভুলেবন না: িনউ ইয়কর্ িসিট িশক্ষাথর্ীগণ �িত 
স�ােহ তবুও 5 িদন িশক্ষা লাভ করেব। একিট �ধান পাথর্কয্ হেব আমরা ��ত হি� িমি�ত িশক্ষণ মেডেলর মাধয্েম তােদর িশক্ষা 
দান করার জনয্। িমি�ত িশক্ষণ মেডেল িশক্ষাথর্ীরা স�ােহর একিট অংেশ িশক্ষালাভ করেব �ুল ভবেন অনসাইট উপি�ত হেয়, এবং 
বািড়েত অব�ান কের দূর েথেক িশক্ষায় অংশ�হণ করেব স�ােহর বািক িদনগুেলােত। 

 
েযেকােনা পিরবার েযেকােনা কারেণ পুেরাটাই দূর েথেক িশক্ষা (িরেমাট লািনর্ং) েবেছ িনেত পাের। িক� আমরা জািন েয অিধকাংশ 
পিরবার চায় সশরীের উপি�ত হেয় যতটা স�ব িনরাপেদ িশক্ষা িনেত, এবং আমরা �েতয্ক বাের েসিট সবেচেয় েবিশ বৃি� করেত 
কাজ করেবা, যা �া�য্ এবং সুরক্ষার শেতর্র সােথ সাম�সয্পূণর্ হেব। আমরা েনতৃ� েদেবা সমতা এবং ে��ে�র দৃি�েকাণ েথেক, 
আপনার স�ানেক তার সাফেলয্র জনয্ �েয়াজনীয় সব িদেয় - এবং ওইসব িবষয়গুিল বুেঝ েয, তার সহপাঠীেদর এেকর েথেক 
অেনয্র জনয্ পথগুিল িভ� িভ� হেব, িবেশষ কের এই দুেযর্ােগর সমেয়। এই ভাইরাসিট েয আমােদর কমুয্িনিটগুিলর �ািত�ািনক 
জািতিবে�ষেক আরও বৃি� কেরেছ, েসসব েথেক আমরা দৃি� সরােবা না। আমরা কাঠােমাগত ৈবষময্েক সরাসির সংেশাধন করার 
সুেযাগ অনুস�ান অবয্াহত রাখেবা - েযমন িডিজটাল িবভাজন ব� করা। 

 
আমােদর পিরক�নাগুিল অবশয্ই হেব িক্ষ� গিতস�� যােত গণ-�াে�য্র দৃশয্পট পিরবতর্েনর সােথ সােথ আমরা �েয়াজন অনুযায়ী 
েসগুিলেক মানানসই এবং হালনাগাদ কের িনেত পাির। আমরা ে�ট অভ িনউ ইয়েকর্র নীিত-িনেদর্শনারও অেপক্ষায় আিছ, এবং 
েসগুিল �কাশ হবার সােথ সােথ আমরা েসগুেলােক ভালভােব সমি�ত করেবা। Aসকল সবর্েশষ হালনাগাদ তথয্ পাওয়া যােব 
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schools.nyc.gov/returntoschool2020, ওেয়বেপেজ, এবং এই িচিঠর েশেষ রেয়েছ আপনার জনয্ এই মূহুেতর্র সবর্ািধক গুরু�পূণর্ 
তথয্। অনু�হ কের মেন রাখেবন, এই িনয়ম-নীিতর পিরবতর্ন হেত পাের জন-�া�য্ অব�ার িববতর্েনর সােথ সােথ।  

 
েশেষ, আিম বলেত চাই আিম আনি�ত, এবং আিম িচি�তও বেট—িঠক আপনারই মেতা। আিম জািন সশরীের উপি�ত থাকা এবং 
দূর েথেক িশক্ষায় অংশ�হণ করা, উভয়িটর িম�ণেক গত িতন মােসর পূণর্কাল দূর েথেক িশক্ষার অিভজ্ঞতার একিট উ�ত সং�রণ 
মেন হেত পাের, িক� তবুও নানান �� এবং উে�গ েথেকই যায়। আমরা এই পেথর �িতিট �ের ভাইেবােনর সময়সূিচ, পিরবহন, 
�ুেল যিদ িনি�ত েকান েকস পাওয়া যায় েসেক্ষে� করণীয়, এবং আরও অেনক িবষেয়র �ে�র উ�র িদেত আপনার সােথ কাজ 
করেবা। আপনার জনয্ সহজ করেত যা িকছু করা দরকার আিম তার সবই করেবা —এবং �া�য্ এবং সুরক্ষা িবষেয় েকান আেপাস 
করেবা না। 
আমরা সবসময়ই বলিছ েয িনউ ইয়কর্ িসিটেত িবে�র সবেচেয় েসরা িশক্ষাথর্ী, �াফ, এবং পিরবার রেয়েছ, এবং েকান িকছুই তা 
পিরবতর্ন করেত পারেব না। ফল-এ (েহমে�) �ুেল িনরপদভােব িফের যাওয়া, আমােদর পুেরা িসিটর বৃহ�র সুরক্ষার জনয্ 
আমােদরেক—DOE কমর্ী, পিরবার, এবং িশক্ষাথর্ীেদরেক, অবশয্ই পাটর্নার িহেসেব সমি�তভােব কাজ করেত হেব। একসােথ িমিলত 
হেয় আমরা আমােদর 1.1 িমিলয়ন িশক্ষাথর্ী—আমােদর স�ানেদরেক—NYC পাবিলক �ুল িসে�েম তারা তােদর �াপয্ সুরক্ষা, স�াবয্ 
সেবর্া� সহায়তাসহ িশক্ষা লাভ িনি�ত করেত পারেবা। 

 
িবনীত, 

 

িরচাডর্ এ. কারান্ জা (Richard A. 

Carranza) চয্াে�লর 
িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন 
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িরটানর্ টু �ুল 2020: গুরু�পূণর্ তথয্ 
  

সািবর্ক পথিনেদর্শনা 
 

• 2020-21 িশক্ষা বছর শুরু হেব 2020 সােলর েসে��র েথেক। আগামী কেয়ক স�ােহর মেধয্ আমরা �ুেলর �থম িদন 
স�েকর্ িব�ািরত তথয্ জানােবা। 

• NYC-এর িশক্ষাথর্ীরা �ুল ভবেন িগেয় ও অথবা দূের েথেক স�ােহর 5 িদন েলখাপড়া করেব।   
• আমরা সামািজক দূর�সহ িবদয্মান �া�য্ ও সুরক্ষার িনয়ম �িতপালনসােপেক্ষ �তয্ক্ষ িনেদর্শনার সময়সীমা যতটুকু 

স�ব বৃি� করেবা। িশক্ষাথর্ীরা িশক্ষায় অংশ�হণ করেব হয় একিট িমি�ত মেডেলর (বািড়েত অব�ান কের দূর েথেক 
িশক্ষা এবং �ুল ভবেন িগেয় �তয্ক্ষ িশক্ষা, উভয়িটর িমিলেয়), না-হয় পূণর্কাল বািড়েত অব�ান কের দূর েথেক, যিদ 
আপিন তা েবেছ েনেন।   

• �া�য্ কমর্কতর্ারা �� জািনেয়েছন, েকািভড-19 িব�ার েরাধ করার েক্ষে� িনরাপ�ার িবধানগুেলা অনুসরণ করা হে� 
গুরু�পূণর্ িবষয়, এগুেলা হেলা: সামািজক দূর� বজায় রাখা, মুখ েঢেক রাখা (মা� পরা), হাত েধাওয়া এবং অসু� হেল 
ঘের অব�ান করা।  

  

আপনার স�ােনর কমর্সূিচ ৈতির করা 
  
এখন অবিধ চলমান �া�য্ ও সুরক্ষার িবধান �িতপালন কের, আমরা েকােনািদনই �ুল ভবেন 100% িশক্ষাথর্ীর উপি�ত রাখেত 
সক্ষম হেবা না। অগাে� আপিন �ুল েথেক আপনার স�ােনর িনিদর্� সময়সূিচ স�েকর্ জানেত পারেবন। 

 
িমি�ত িশক্ষণ মেডেল িশক্ষাথর্ীরা স�ােহর একিট অংশ িশক্ষালাভ করেব �ুল ভবেন অনসাইট উপি�ত হেয়, এবং বািড়েত অব�ান 
কের দূর েথেক িশক্ষায় অংশ�হণ করেব স�ােহর বািক িদনগুেলােত। 

 
• �ুলগুেলা সীিমতসংখয্ক মেডল েথেক একিট সময়সূিচ েবেছ েনেব যােত তােদর �ুল ভবেনর আয়তন িবষয় 

িবেবচনা কের এবং সময়সূিচ িনধর্ারেণ িপতামাতা ও িশক্ষাথর্ীেদর সাম�সয্িবধােনর িবষয়িটেত অ�ািধকার �দান 
কের করা হেব।  

• আপিন �তয্াশা করেত পােরন েয আপনার স�ান বা েছেলেমেয়রা �িত স�ােহ পর পর দুই িদন �ুেল যােব, 
এর সােথ থাকেব �প বা সহপাঠী িশক্ষাথর্ীেদর সােথ চ�াকাের বাড়িত সশরীের অংশ�হেণর কমর্সূিচ। 

• �ুল সবর্া�ক েচ�া করেব সশরীের উপি�ত িশক্ষািনেদর্শনা িনরাপ�া বজায় েরেখ পিরচালনা করার, এবং আপনার 
ি�ি�পয্াল আপনার স�ােনর সময়সূিচ অগা� মােস আপনােক জািনেয় েদেবন।  

  
আমরা জািন েয অেনক পিরবার আেছন যরা ফল-এ (েহমে�) �ুল ভবেন িফের েযেত �ি� েবাধ না করেত পােরন। আপিন 
আপনার স�ােনর জনয্ পুেরাটাই দূর েথেক িশক্ষা েবেছ িনেত পারেবন; জুলাই মােসর 15 তািরেখ আপনােদর কােছ একিট ওেয়ব 
ফমর্ পাঠােনা হেব যার মােধয্ আপিন আপনার পছে�র কথা 7 অগাে�র মধয্ জািনেয় িদেত পারেবন। েযসব পিরবার িশক্ষা বছেরর 
শুরু েথেক পুেরাটাই দূর েথেক িশক্ষা েবেছ েনেবন, তােদরেক ৈ�মািসক িভি�েত সশরীের �ুেল উপি�ত হেয় িশক্ষািনেদর্শনা লােভ 
�তয্াবতর্েনর সুেযাগ েদওয়া হেব। 
িশক্ষা বছর শুরু হওয়ার পর, পিরবারসমূহ েয েকােনা সময় পুেরাটাই দূর েথেক িশক্ষার সুেযাগ েবেছ িনেত পারেব।  
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�া�য্ ও সুরক্ষার নতুন িনয়ম-নীিত 
  
• েকােনা �ুল ভবেনর সবাইেক (িশক্ষাথর্ী ও �া�বয়�রাসহ) সব সময় কমপেক্ষ 6 ফুট দূর� বজায় রাখেত হেব, এর 

আওতায় পড়েব �াসরুম, সবার বয্বহাযর্ উ�ু� �ান, এবং লা� িপিরয়ড।  
• �ুল ভবেন সকল িশক্ষাথর্ী, �াফ এবং দশর্নাথর্ীেদর মুখ েঢেক রাখা হেব বাধয্তামূলক। েযসব িশক্ষাথর্ী ও �ােদর 

�েয়াজন, তােদরেক একবার বয্বহাযর্ নাক-মুেখর মুেখাশ (মা�) েদওয়া হেব।  

o বয়েসর কথা িবেবচনাসহ িকছু িকছু েক্ষে� িশক্ষাথর্ীেদর েবেড় ওঠা সং�া� কারেণ এর বয্িত�ম হেত পাের। 

• িশক্ষাথর্ী �াফেদর জনয্ হয্া�ওয়ািশং ও সয্ািনটাইজার বয্বহােরর বিধর্ত সুেযাগ পােব। �ুলগুেলােত হয্া� সয্ািনটাইজার 

(জীবানুনাশক) ও জীবানুনাশক িটসুয্সহ বাড়িত পির��তা উপকরণ সরবরাহ করা হেব।  
• �ুল চলাকােল যিদ েকােনা িশক্ষাথর্ী বা �াফেদর েকউ অসু� হেয় পেড়, তার জনয্ সকল �ুল 'আইেসােলশন রুম' 

(পৃথকীকরণ কক্ষ) িহেসেব একিট �ান িঠক কের রাখেব।  
• আমােদর ভবনগুেলা পু�ানুপু�ভােব �িত রােত ইেলে�া�য্ািটক জীবানুনাশক ে�য়ার িদেয় পির�� করা হেব, এবং 

উ�ততর বায়ুিন�াশন িনি�ত করার জনয্ HVAC িসে�েমর মােনা�য়ন করা হে�।  
  

সমতা এবং ে���: আমােদর চলমান �িত�িত 
  
এমন একিট দুেযর্ােগর মেধয্ও িশক্ষােক্ষে� সকল িশক্ষাথর্ীর জনয্ সমতা ও ে��ে�র আমােদর দশর্ন অকু্ষ� থাকেব। গুরু�পূণর্ 
�ািত�ািনক, মেনাসামািজক, এবং অনয্ানয্ সহায়তা �দান কের আপনার স�ােনর �ািত�ািনক সাফলয্ অজর্েন সহায়তাদােনর �িত 
আমরা �খর দৃি� িনব� রাখিছ যােত তােদর িশক্ষালােভর স�াবনােক পূণর্ িবকাশ অবাধ করা যায়—তারা েক, েসটা িবেবচনা 
ছাড়াই। আমরা উ�মান, �িতিট িশক্ষাথর্ীর � � চািহদািভি�ক িশক্ষািনেদর্শনার �িত মেনােযাগ িনব� রাখিছ। এ ছাড়াও আমােদর 
েছেলেমেয়েদর স�াবনার সেবর্া� বা�বায়েন সহায়তাদােনর জনয্ আরও যা যা করেবা, তার িকছু হেলা: 
  

• আমরা িশক্ষাথর্ীেদরেক পুনরায় �ুল ভবেন খাপ খাওয়ােত ও পিরবতর্েনর সােথ মািনেয় িনেত সময় েদেবা। 
• আমরা মূল পাঠয্ িবষয়ব�র িশক্ষািনেদর্শনায় মেনা-সামািজক িশক্ষণ ও আঘাত-�া�েদর পিরেষবাদান স�েকর্ 

ওয়ািকবহাল পিরচযর্া সমি�ত করেবা এবং 2020-2021 িশক্ষা বছর জুেড় িনউ ইয়কর্ িসিটর সকল পাবিলক �ুেল 

মানিসক �া�য্ িবষয়ক সহায়তা লােভর িবষয়েক অ�ািধকার েদেবা। 

• েযসব িশক্ষাথর্ীর IEP আেছ, তােদর মেধয্ যারা এই ফল-এ (েহমে�) সরাসির উপি�িত েবেছ েনয়, তােদর জনয্ আমরা 

স�াবয্ অিধক পিরমােণ সশরীের পিরেষবাদান অবয্াহত রাখেবা।  
• বহুভাষীক িশক্ষাথর্ী একিট িশক্ষািনেদর্শনা ে�া�াম পােব যা তােদর ভাষাগত অ�গিত ও পাঠয্ িবষয়ব�র জ্ঞান অজর্ন, 

উভয়িটেত অবয্াহত অ�গিত িনি�ত করেব।   
  

আপনােক অবিহত রাখা 
  
আমরা ইিতহােস কখনও ঘেটিন, েসরকম একিট িশক্ষা বছেরর পিরক�না চূড়া� করিছ, কােজই আমরা জািন আমােদর িশক্ষাথর্ী, 

সকল পিরবার, এবং �াফেদর ��ত করার জনয্ তােদর �েয়াজনীয় তথয্ সরবরাহ করা কত মূলয্বান। আমরা জািন েয তথয্ 
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িদি�, তার �িতিটর বয্াপাের আরও �� জাগেত পাের। অনু�হ কের সবর্েশষ তেথয্র জনয্ িরটানর্ টু �ুল 2020 ওেয়বেপজ 

schools.nyc.gov/returntoschool2020 িনয়িমত েদখুন। 
  
সামার (�ী�) জুেড় আমরা পিরবার, িশক্ষাথর্ী,এবং কিমউিনিটর েনতৃবৃে�র সােথ অবয্াহতভােব সংি�� থাকেবা—েক�ীয়ভােব 

DOE-এর মাধয্েম, এবং �িতিট �ুল কিমউিনিটর মাধয্েম, উভয়ভােব।   
• েক�ীয়, DOE একিট ধারাবািহক অনলাইন ফয্ািমিল অয্া� �ুেড� ইনফরেমশন েসশন (তথয্ অিধেবশন) আেয়াজন করেব 

যােত পিরবােরর পক্ষ েথেক �া� �ে�র উ�র ও উে�েগর সমাধান েদওয়া যায়। এগুেলার �থমিট হেব 16 জুলাই। আরও 

িব�ািরত ও পূণর্া� সময়সূিচ পাওয়া যােব http://www.schools.nyc.gov/returntoschool2020ওেয়বেপেজ।    
• আমরা কিমউিনিট ও এডেভােকট রাউ�েটিবল িমিটং, িনবর্ািচত গণ�িতিনিধ ও কিমউিনিট এডুেকশন কাউি�ল িলডারেদর 

ি�িফং ইতয্ািদ আেয়াজন করেবা।    
• CBO-িভি�ক িশশু িশক্ষা ে�া�ােম এনেরাল করা েছেলেমেয়র পিরবার ও েছেলেমেয়েদর জনয্ সুিনিদর্� িনয়ম-নীিত খুব 

শী�ই জানােনা হেব।  
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