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22 মার্, 2021 চ
প্রিয় পপ্রিবািবর্চ,  
  
সেই নভেম্বি 2020-এি পি সেভে এই িেমবাভিি মত আমিা েম্প্রপ্রত হাই সু্কল েবনগুভলা পুনিায় খুভলপ্রি, এবং আমাভে বলভতই 
হভব সে সু্কল েবনগুভলাভত িভবভেি েময় আমাভেি প্রেক্ষােচীভেি আনপ্রিত সর্হািাগুভলা র্মৎোি সলভর্ভি। েেল বয়েী প্রেক্ষােচীভেি 
প্রনিাপভে েেিীভি ক্লােরুভম প্রেক্ষা গ্রহণ েিভত সেভখ আমিা অতযন্ত উদ্দীপ্রপত।   
  
সেজনয আপ্রম অতযন্ত আনভিি োভে জানাপ্রি সে এই প্রেক্ষা বিভি আমাভেি েেল প্রিভমাট পপ্রিবািভেি এখন প্রমশ্র প্রেক্ষা বা সেভেড 
লাপ্রনচং শুরু েিাি আভিা এেপ্রট েুভোর্ িভয়ভি। এি অেচ হভি সে েপ্রে আপনাি েন্তান বতচমাভন িপ্রতপ্রেন েূি সেভে বা প্রিভমাটোভব 
প্রেখভি, তভব অবপ্রেষ্ট প্রেক্ষা বিভিি জনয সে সু্কল েবভন েপ্তাভহি অন্তত প্রেিু অংে েেিীভি প্রেক্ষা গ্রহণ সবভি প্রনভত পাভি। যতগুল ো 
দিন সশরীলর দশক্ষো দিয়ো সম্ভব আমরো তো প্রিোলনর জনয সক  প্রলেষ্টো করলবো। 
  
প্রমশ্র প্রেক্ষা বা সেভেড লাপ্রনচং েখন ও েীোভব সবভি সনয়া োভব  

• বুধবাি, 24 মার্চ সেভে, আপনাি েন্তাভনি জনয প্রমশ্র প্রেক্ষা বা সেভেড লাপ্রনচং সবভি প্রনভত আপপ্রন প্রেক্ষা গ্রহভণ িাধানয 
েংক্রান্ত জপ্রিপপ্রট (লাপ্রনচং প্রিফাভিন্স োভেচ) পূিভণি জনয https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference -
োইটপ্রট সেখভত পাভিন।   

• পপ্রিবাভিিা 311 নম্বভিও সফান েিভত পাভিন।   
• আপপ্রন বুধবাি, 7 এপ্রিল পেচন্ত প্রমশ্র প্রেক্ষা বা সেভেড লাপ্রনচং সবভি প্রনভত পাভিন।   

  
আপনাি েন্তান েখন সু্কল প্রবপ্রডংভয় পুনিায় প্রফভি আেভব?  

• প্রডপ্রিক্ট 75 েহ, প্রডপ্রিক্ট 3-K, প্রি-K, এবং K-5 সগ্রভডি প্রেক্ষােচীিা, এই সবভি সনয়াি প্রনধচাপ্রিত েময়েীমাি মভধয োিা প্রমশ্র 
প্রেক্ষা বা সেভেড লাপ্রনচং সবভি প্রনভয়ভি তািা এপ্রিভল প্রবপ্রডংভয় প্রফভি আেভব।   

• 6-12 সগ্রভডি প্রেক্ষােচীবৃি োিা এই সবভি সনয়াি প্রনধচাপ্রিত েময়েীমাি মভধয োিা প্রমশ্র প্রেক্ষা বা সেভেড লাপ্রনচং সবভি 
প্রনভয়ভি তািা পিবতচী এেপ্রট তাপ্রিভখ প্রফভি আেভব, এবং আমিা েত েীঘ্রই েম্ভব আভিা তেয িোন েিভবা।   

• েবচোম্প্রপ্রতে তেয https://www.schools.nyc.gov/coronavirus -োইভট িোে েিা হভব।  
  
সু্কল েবভন পুনিায় প্রফভি আোি জনয আবেযে েতচাবলী  
অনুগ্রহ েভি লক্ষয েিভবন সে, েপ্রে আপপ্রন আপনাি েন্তাভনি জনয প্রমশ্র প্রেক্ষা বা সেভেড লাপ্রনচং সবভি প্রনভয় োভেন, তভব আপনাি 
েন্তাভন েেিীভি প্রেক্ষাি িেম প্রেভনি মভধয আপনাভে অবেযই এভলাভমভলাোভব সবভি প্রনভয় COVID-19 পিীক্ষা েিভত সেয়াি েম্মপ্রতি 
ফমচপ্রট জমা প্রেভত হভব। আপপ্রন আপনাি েম্মপ্রত পত্রপ্রট প্রনম্নপ্রলপ্রখত েুইপ্রটি সেভোন এেপ্রট উপাভয় জমা প্রেভত পাভিন:  

• আপনাি প্রনউ ইয়েচ প্রেপ্রট সু্কলস  অযাোউন্ট (NYCSA)-এি মাধযভম, ‘Manage Account’ (অযাোউন্ট বযবস্থাপনা)-এি 
অধীভন, অেবা  

• এখাভন িাপ্ত েম্মপ্রত ফমচপ্রট পূিণ ও স্বাক্ষি েরুন, এবং আপনাি েন্তান সু্কল প্রবপ্রডংভয় প্রফভি আোি িেম প্রেন তাি োভে 
সু্কভল পাপ্রিভয় প্রেন।  

  

https://www.nycenet.edu/surveys/learningpreference
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update
https://mystudent.nyc/
https://www.schools.nyc.gov/school-year-20-21/return-to-school-2020/health-and-safety/covid-19-testing
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সেেব পপ্রিবাি প্রমশ্র প্রেক্ষা বা সেভেড লাপ্রনচং সবভি প্রনভয়ভি, তাভেি েন্তাভনিা েময়েূপ্রর্েৃত প্রেনগুভলাভত েেিীভি উপপ্রস্থত হভব বভল 
িতযাপ্রেত।  
  
অনুগ্রহ েভি লক্ষয েিভবন সে, েপ্রে আপনাি েন্তান বতচমাভন পুভিাপুপ্রি েূি সেভে বা প্রিভমাটোভব প্রেখভি এবং আপপ্রন েপ্রে প্রমশ্র প্রেক্ষা 
বা সেভেড লাপ্রনচংভয়ি িপ্রত আগ্রহ িোে েভি জপ্রিপপ্রট পূিণ না েভিন, তভব আপনাি েন্তান বা েন্তানিা পুভিাপুপ্রি েূি সেভে বা 
প্রিভমাট-এ বহাল োেভব।  
  
আমিা পুভিাপুপ্রি েূি সেভে প্রেক্ষা গ্রহণোিী প্রেক্ষােচীভেি প্রবপ্রডংভয় েেিীভি সেখা সবভি সনয়াি এই বাড়প্রত েুভোর্ অফাি েিভত 
েক্ষম হপ্রি োিণ U.S. সেন্টািস  ফি প্রডপ্রজজ  েভরাল (CDC) তাভেি পেপ্রনভেচেনা হালনার্াে েভিভি, ো এেপ্রট ক্লােরুভম অপ্রধেতি 
প্রেক্ষােচীভেি প্রনিাপভে পপ্রিভেবা প্রেভত আমাভেি েুভোর্ প্রেভয়ভি। বিাবভিি মতই, আপনাভেি েন্তানিা, তাভেি পপ্রিভেবা িোনোিী 
প্রনভবপ্রেত িাণ স্টাফর্ণ, এবং তাভেি পপ্রিবাি প্রহভেভব আপপ্রন—আপনাভেি স্বাস্থয ও েুিক্ষা আমাভেি িাধানয। এটা িেম প্রেন সেভেই 
আমাভেি িাধানয, এবং আমিা োই েপ্রি না সেন তা অবযাহতোভব আমাভেি পে প্রনভেচেনা সেভব।  
  
আমাভেি েভিাি স্বাস্থয ও েুিক্ষাি র্র্চাগুভলাি োিভণ—এভত িভয়ভি মাস্ক পপ্রিধান, হাত পপ্রিষ্কাি-পপ্রিিন্নতা, এভলাভমভলাোভব সবভি 
প্রনভয় োপ্তাপ্রহেোভব েিা COVID-19 পিীক্ষণ বা সটপ্রস্টং, এবং আভিা প্রেিু—পুভিা প্রেপ্রটি মাভে েবভর্ভয় প্রনিাপে স্থানগুভলাি মভধয 
িভয়ভি আমাভেি সু্কল েবনগুভলা।   
  
বিাবভিি মতই, আপনাি প্রবশ্বাে ও অংেীোপ্রিভেি জনয আপনাভে ধনযবাে। আমাভেি এে প্রমপ্রলয়ন প্রেক্ষােচীভেি প্রনিাপভে প্রেক্ষা 
োভনি সক্ষভত্র েী েম্ভব তা আমিা অবযাহতোভব পুভিা সেেভে সেখাপ্রি—এবং আপনাভেি িাড়া এটা েিা েম্ভব হভতা না। আপনাি 
অঙ্গীোভিি জনয আপনাভে ধনযবাে এবং প্রবপ্রনমভয়, আপ্রম েো প্রেপ্রি সে আপনাি েন্তাভনি িপ্রত আমাভেি অপ্রবর্ল অঙ্গীোি িভয়ভি।  
  
 

প্রবনীত, 

 
প্রমযো সপাটচাি িে (Meisha Porter Ross) 
প্রনউ ইয়েচ প্রেপ্রট সু্কলে র্যাভন্সলি 
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