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8 মার্, 2021 চ
 
প্রিয় পপ্রিবািবর্চ,  
 
আপ্রম আশা কিপ্রি যে আপপ্রি এবং আপিাি প্রিয়জি প্রিিাপদ ও সুস্্থ আছিি। আপ্রম আপিাছদি একপ্রি উৎসাহবযঞ্জক আপছেি 
জািাছে আজ প্রিখপ্রি: আমিা আমাছদি হাই সু্কিগুছিা 22 মার্চ সশিীছি প্রশক্ষাি জিয পুিিায় খুিছবা। 
   
প্রশক্ষা বিছিি শুরু যেছক, আপিাছদি সন্তািছদি একপ্রি সশিীছি যেণীকছক্ষ যিিণ কিাি জিয োিা উদগ্রীব হছয় আছিি, আমিা 
োছদি অছিছকি বক্তবয শুছিপ্রি। আপ্রম জাপ্রি, েখি আপিাি সন্তাি অবযাহেভাছব দূি যেছক প্রশক্ষা (প্রিছমাি িাপ্রিচং) গ্রহছণ 
কছ ািভাছব কাজ কছি যর্ছি, আপপ্রি ও আপিাি সন্তাি অিয যগ্রছেি প্রশক্ষােচীছদি সশিীছি প্রশক্ষায় পুিিায় প্রিছি যেছে যদছখছিি। 
আপ্রম অেযন্ত আিপ্রিে যে যেসব 9-12 যগ্রছেি প্রশক্ষােচী িি-এ (ছহমছন্ত) প্রমে প্রশক্ষা বা যেছেে িাপ্রিচং যবছি প্রিছয়প্রিি োছদি এখি 
যেণীকছক্ষ প্রিছি আসছে আমন্ত্রণ জািাপ্রি।  
   
অিয যগ্রছেি প্রশক্ষােচী ও স্টািিা েখি সু্কি ভবছি পুিিায় প্রিছি এছসছি, আমিা সু্কি কপ্রমউপ্রিপ্রিছক সুস্থ ও প্রিিাপদ িাখায় সহায়ো 
কিছে, এবং আমাছদি ভবছি প্রশক্ষােচীছদি সশিীছি প্রশক্ষাি সময় সবচাপ্রিক কিছে কছ াি র্র্চা র্ছে েুছিপ্রি। যপািচস  ও পা যক্রম 
বপ্রহভূচে কােচক্রম সহ, প্রবপ্রভন্ন কমচকাণ্ড সম্পছকচ আছিা েেয শীঘ্রই যশয়াি কিা হছব। এখিকাি মে, আপিাি সু্কি কীভাছব সশিীছি 
প্রশক্ষাি জিয পুিিায় খুিছব যসপ্রবষছয় আপিাি উপ্রিপ্রখেগুছিা জািা িছয়াজি: 
   
সাপ্তাপ্রহক COVID-19 পিীক্ষা বা যিপ্রস্টং এবং বািযোমূিক সম্মপ্রেদাি   

• সকি সু্কছি 20% প্রশক্ষােচী ও স্টািছক এছিাছমছিাভাছব যবছি প্রিছয় সাপ্তাপ্রহক প্রভপ্রিছে পিীক্ষণ বা যিপ্রস্টং কিা হছব।    
• যেসকি প্রশক্ষােচী ইছোমছিয পিীক্ষা বা যিপ্রস্টং কিাি জিয সম্মপ্রেপত্র জমা যদয়প্রি, োছদি সশিীছি প্রশক্ষা গ্রহণ কিছে 

হছি সশিীছি প্রশক্ষাি জিয উপপ্রস্থপ্রেি িেম প্রদি অবশযই জমা প্রদছে হছব।    
• পপ্রিবািছদি োছদি সন্তািছদি সশিীছি প্রশক্ষাি জিয প্রিছি আসাি িেম প্রদছিি আছর্ mystudent.nyc সাইছি, NYC 

সু্কিস অযাকাউছেি মািযছম সম্মপ্রেপত্র জমা প্রদছে উৎসাপ্রহে কিা হছি।    
   
েপ্রদ আপিাি প্রশক্ষােচীি(ছদি) সাছে সংেুক্ত একপ্রি NYCSA অযাকাউে ইছোমছিয যেছক োছক:    

• ির্ ইি করুি, আপিাি প্রশক্ষােচীি িাছম প্রিক করুি, “অযাকাউে প্রিয়ন্ত্রণ (Manage Account)"-এ প্রিক করুি, এবং 
এিপি েখি একপ্রি ড্রপোউি যমিুয আপ্রবভূচে হয়, “সম্মপ্রে িমচসমূহ (Consent Forms)”-এ প্রিক করুি।    

• পৃষ্ঠাপ্রি পেুি, এবং এিপি এছকবাছি যশছষ আপিাি সন্তাছিি জিয সম্মপ্রেি অপশিপ্রি যবছি প্রিি।   
   
েপ্রদ আপিাি ইছোমছিযই একপ্রি NYCSA অযাকাউে িা যেছক োছক: 

• আপপ্রি এখিই একপ্রি তেপ্রি কিছে পাছিি! েপ্রদ আপিাি সু্কছি যেছক একপ্রি অযাকাউে তেপ্রি কিাি (প্রক্রছয়শি) যকাে 
যেছক োছক, আপপ্রি আিুমাপ্রিক পাাঁর্ প্রমপ্রিছি একপ্রি পূণচ অযাকাউে তেপ্রি কিছে পািছবি, এবং এিপি উপপ্রিপ্রিপ্রখে 
সম্মপ্রে িদাি কিছে পািছবি।    

• েপ্রদ আপিাি সু্কি যেছক একপ্রি অযাকাউে তেপ্রি কিাি (প্রক্রছয়শি) যকাে যেছক িা োছক, আপপ্রি োিপিও সম্মপ্রে িদাি 
কিছে পাছিি "COVID-19 Testing (পিীক্ষণ)" -এি অিীছি “সম্মপ্রে প্রিয়ন্ত্রণ (Manage Consent)”-এ প্রিক কছি 
এবং আপপ্রি ও আপিাি সন্তাছিি েেয িদাি কছি।   

• আপপ্রি এই প্রর্প্র ি সাছে সংেুক্ত িমচপ্রি পূিণ কছিও জমা প্রদছে পাছিি।   
• যেসব প্রশক্ষােচী সম্মপ্রেপত্র জমা প্রদছব িা, োছদি োৎক্ষপ্রণকভাছব পুছিাপুপ্রি দূি যেছক প্রশক্ষায় (প্রিছমাি িাপ্রিচং) স্থািান্তি কিা 

হছব।   
  

https://mystudent.nyc/
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প্রশক্ষা গ্রহছণ পিি ও সশিীছি প্রশক্ষাি সময়সূপ্রর্   
আপিাছদি মাছে োিা প্রশক্ষা বিছিি শুরুছে অেবা িছভম্বছি যবছি যিয়াি সময়কাি (অপ্ট-ইি প্রপপ্রিয়ে) র্িাকাছি, আপিাি 
সন্তাছিি প্রশক্ষা গ্রহছণি পিি প্রহছসছব প্রমে প্রশক্ষা বা যেছেে িাপ্রিচং যবছি প্রিছয়ছিি, োছদি িেুি সময়সূপ্রর্ সহ আপিাি সন্তাছিি 
সু্কি শীঘ্রই যোর্াছোর্ কিছব।   
   
েপ্রদ আপপ্রি পূছবচ প্রমে প্রশক্ষা বা যেছেে িাপ্রিচং যবছি প্রিছয়প্রিছিি প্রকন্তু এখি পুছিাপুপ্রি দূি যেছক বা প্রিছমাি িাখছে র্াি, আপপ্রি েে 
শীঘ্রই সম্ভব আপিাি পিি পপ্রিবেচি কিছে পাছিি nycenet.edu/surveys/learningpreference -সাইছি।  
   
উপপ্রস্থপ্রে  
অিুগ্রহ কছি িক্ষয করুি, প্রমে প্রশক্ষা বা যেছেে িাপ্রিচংছয়ি প্রশক্ষােচীছদি প্রিয়প্রমেভাছব সশিীছি প্রশক্ষাি জিয উপপ্রস্থে হওয়া 
বািযোমূিক। েপ্রদ আপিাি সন্তাি প্রিয়প্রমেভাছব সশিীছি উপপ্রস্থে িা হয় েছব আপিাি সু্কি যোর্াছোর্ কিছব এবং েপ্রদ অপ্রিয়প্রমে 
সশিীছি উপপ্রস্থপ্রে অবযাহে োছক েছব আপিাি সন্তািছক পুছিাপুপ্রি দূি যেছক প্রশক্ষায় (প্রিছমাি িাপ্রিচং) স্থািান্তপ্রিে কিছব। এিা 
সু্কিগুছিাছক সশিীছি উপপ্রস্থে প্রশক্ষােচীছদি জিয সশিীছি প্রশক্ষা প্রিছদচশিায় সছবচাচ্চ মছিাপ্রিছবশ কিাি সুছোর্ যদছব।    
   
েপ্রদ আপপ্রি ভ্রমণ কিছিি   
বসন্তকািীি িুপ্রি (প্ররং যেক) শুরু হছব যসামবাি, 29 মার্চ। অিুগ্রহ কছি স্মিণ িাখছবি যে যেসব প্রশক্ষােচী ও স্টাি সম্প্রপ্রে প্রিউ 
ইয়ছকচি বাপ্রহছি যস্টি-এি ভ্রমণ উপছদশক বা ট্র্যাছভি অযােভাইজপ্রিি োপ্রিকাি যকাছিা স্থাি যেছক যবপ্রিছয় এছসছিি, োছদি 
িূযিেম 10 প্রদি বািযোমূিক যকায়াছিোইি (ছেিায় আিাদা বসবাস) কিছে হছব, অেবা পিীক্ষা বা যিপ্রস্টং কিাি মািযছম 10-
প্রদছিি যকায়াছিোইি যেছক অবযাহপ্রে যপছে পাছি, ো পাওয়া োছব coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory -
সাইছি।   

• DOE প্রশক্ষােচীিা প্রসপ্রিজুছে H+H সাইিগুছিাছে পিীক্ষা বা যিপ্রস্টংছয় অবযাহেভাছব অগ্রাপ্রিকাি পাছব; সাইিগুছিাি একপ্রি 
োপ্রিকা পাওয়া োছব: schools.nyc.gov/covidtesting -সাইছি।   

   
আপিাি সন্তাি যেখাছিই প্রশক্ষা গ্রহণ করুক িা যকি, োিা যেি একপ্রি দৃঢ়, সহায়ক প্রশক্ষা গ্রহণ কছি ো প্রিপ্রিে কিছে আমিা 
অঙ্গীকািবদ্ধ। আমিা জাপ্রি আপিাি প্রশক্ষােচীি জিয সু্কি কেিা গুরুত্বপূণচ, ো প্রমে (ছেছেে) বা দূি যেছক (প্রিছমাি) যহাক িা 
যকি—এই র্যাছিঞ্জপূণচ সমছয় োছদি িপ্রে আমাছদি অঙ্গীকাি অপ্রবর্ি িছয়ছি।   
 
প্রবিীে, 

 
প্রির্ােচ এ. কািািজা (Richard A. Carranza) 
র্যাছেিি 
প্রিউ ইয়কচ প্রসপ্রি প্রেপািচছমে অভ এেুছকশি 

 

 

  

https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety/covid-19-testing
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