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28 এপ্রিল, 2020 
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ, 
 

COVID-19 মহামািীি এই অভাপ্রবত সময় প্রিউ ইয়র্গবাসীি জন্িে র্ষ্টসাধ্ে এবং দুরূহ অবস্থাি সৃপ্রষ্ট র্ন্িন্ে, এবং আমিা বুপ্রি যে এই সঙ্কটর্ান্ল 
আপিাি সন্তান্িি প্রিক্ষা অবোহত িাখায় সহায়তা র্িা যর্াি ছ োটখোট প্রবষয় িয়। আমান্দি পুন্িা প্রসন্েমপ্রটন্র্ দূি যেন্র্ প্রিক্ষা বা প্রিন্মাট লাপ্রিগং-
এ পপ্রিবতগি র্িাি সময় আপিািা—আমান্দি 1.1 প্রমপ্রলয়ি প্রিক্ষােগীি পপ্রিবাি—সর্ন্ল যে সহিিীলতা এবং প্রস্থিসঙ্কল্প িদাি র্ন্িন্েি এন্ত 
আমিা চমত্রৃ্ত। 2019-2020 প্রিক্ষা বেি প্রিন্মাট লাপ্রিগং দ্বািা যিষ র্িাি পেগান্য় আপিাি সন্তান্িি সফলতায় আপপ্রি যে প্রবপ্রভন্নভান্ব সহায়তা 
র্িন্েি, এন্ত আমিা রৃ্তজ্ঞ।  
 

এই উত্তিণ যেন্র্াি সময়ই চোন্লঞ্জমূলর্ হন্ব, প্রর্ন্তু এই মহামািীি র্ািন্ণ আমান্দি র্প্রমউপ্রিপ্রট যে উন্দ্বর্ ও মািপ্রসর্ চাপ যবাধ্ র্িন্ে, এসময় 
এটা অিপ্রতক্রমে হন্ত পািন্তা। তবুও, আপপ্রি তা র্ন্ি যদপ্রখন্য়ন্েি—েপ্রদও পিবতগী খাবািপ্রট যর্ান্েন্র্ আসন্ব তা হয়ন্তা জািা যিই, অেবা 
অসুস্থতা অেবা পপ্রিবান্িি বা র্প্রমউপ্রিপ্রটি র্াউন্র্ হাপ্রিন্য় যিান্র্ মূহেমাি, অেবা এই সমন্য় যেন্র্াি পপ্রিমাণ প্রিিাপত্তাহীিতা প্রিন্য় এন্সন্ে, তা 
স্বন্েও আপপ্রি আপিাি সন্তান্িি প্রিক্ষায় েতভান্ব সম্ভব সহায়তা র্ন্িন্েি। 
 

যসজন্িে এই সমন্য়ি সান্ে সামঞ্জসে যিন্খ আপিান্দি সর্ন্লি—আমান্দি প্রিক্ষােগী ও পপ্রিবািন্দি জন্িে আমিা অবোহতভান্ব আমান্দি িীপ্রত 
প্রববতগি, িস্তুত এবং প্রর্েু প্রর্েু যক্ষন্ে িতুিভান্ব ততপ্রি র্িপ্রে। এই িীপ্রতগুন্লা উপপ্রস্থপ্রত যেন্র্ ক্লান্সি র্মগসূপ্রচ যেন্র্ িেুপ্রি বেবহাি োপ্রিন্য় 
সবপ্রর্েুন্ত বোপ্ত। আজ, প্রিক্ষােগীি যেড সংক্রান্ত, গুরুত্বপূণগ িীপ্রত পপ্রিবতগি প্রবষন্য় আমিা আপিান্র্ প্রলখপ্রে। 
 

প্রিক্ষােগীি প্রিক্ষাি মাি অজগন্িি অের্প্রত বুিন্ত যেড বা ফলাফল গুরুত্বপূণগ, প্রর্ন্তু প্রিক্ষােগী সু্কন্লি যলখাপিাি সান্ে র্ীভান্ব সমৃ্পি হন্ে এবং 
অের্প্রত অজগি র্িন্ে তা পপ্রিমাপ ও প্রিণগয় র্িন্ত এটা শুধু্মাে এর্প্রট উপায়। আমান্দি অবিেই প্রিপ্রিত র্িন্ত হন্ব যে আমান্দি প্রিক্ষােগীিা 
অোর্ান্ডপ্রমর্স্-এি পািাপাপ্রি সামাপ্রজর্-আন্বর্জপ্রিত প্রিক্ষণ, স্বাস্থে ও সুিক্ষা, এবং িািীপ্রির্ ও মািপ্রসর্ মঙ্গল অন্তভুগি র্িন্ে, এবং আমান্দি 
প্রিক্ষােগী ও পপ্রিবািন্দি সমেগি এবং ক্ষমতায়ি র্ন্ি যসধ্িন্ণি সম্পর্গ স্থাপ্রপত হন্য়ন্ে। আমান্দি প্রিক্ষােগীন্দি সামাপ্রজর্ ও আন্বর্জপ্রিতভান্ব 
বুিন্ত যে টুলস ও দক্ষতা িন্য়াজি আমিা আমান্দি প্রিক্ষর্ন্দি তা িদাি র্িপ্রে। COVID-19-এি িাসপ্রঙ্গর্তায় এই সহায়তা বৃপ্রি র্িন্ত 
আমিা অবোহতভান্ব প্রিক্ষােগী এবং পপ্রিবািন্দি জন্িে প্রিন্সাসগ ততপ্রি র্িপ্রে। যেসব প্রিক্ষােগীি আন্বর্জপ্রিতভান্ব ক্ষপ্রতেস্ত, মৃতূে, মািপ্রসর্ স্বাস্থে 
সমসোি অপ্রভজ্ঞতা হন্য়ন্ে, অেবা িেম যেন্র্ই এর্প্রট প্রডভাইস অেবা সংন্োর্ প্রেল িা সু্কল যিতৃবৃন্দ সহািুভূপ্রতি সান্ে এই িীপ্রত িন্য়ার্ র্িন্বি। 
আমিা জাপ্রি যে আপপ্রি যেমি আমান্দি প্রিক্ষাি অংিীদাি, যতমপ্রি এই সময় আপিাি সন্তান্িি যে মািপ্রসর্ সহায়তাি িন্য়াজি হন্ত পান্ি যসটায় 
আমিা আপিাি অংিীদাি। 
 

আমান্দি যেড িদান্িি িীপ্রত ততপ্রিন্ত সমস্ত প্রসপ্রটজুন্ি প্রিক্ষােগী, প্রপতামাতা, প্রিক্ষর্, সু্কন্লি যিতৃবৃন্দ, এবং আন্িা অন্িন্র্ি মতামত েহণ র্ন্িপ্রে। 
আমিা আপিান্দি যদখপ্রে, শুিপ্রে, এবং প্রবশ্বাস র্প্রি যে আমিা যে চূিান্ত িীপ্রত ইসুে র্িপ্রে তান্ত এই অভাবিীয় সমন্য় প্রিক্ষােগীন্দি িপ্রত িমিীয়তা 
এবং তধ্েগ িদিগি র্িা হন্য়ন্ে, এি পািাপাপ্রি প্রিক্ষােগীিা যে মািপ্রসর্ চাপ যবাধ্ র্িন্ত পান্ি যসজন্িে যর্াি দণ্ড িদাি িা র্ন্ি তান্দি সমৃ্পি 
িাখা হন্ে। এটা সুস্পষ্ট িতোিা বজায় িান্খ ো িপ্রতপ্রট প্রিক্ষােগীি বেপ্রির্ত অপ্রভজ্ঞতা েহণ র্ন্ি, এবং সর্ল সু্কলজুন্ি এর্প্রট সামঞ্জসেপূণগ, 
সমতাপূণগ িপ্রক্রয়া বা প্রসন্েম ততপ্রি র্ন্ি। এই িীপ্রত পপ্রিবাি এবং প্রিক্ষােগীন্দি চাপ হ্রাস র্িাি িয়ান্সি পািাপাপ্রি িপ্রতপ্রট প্রিক্ষােগী বেপ্রির্তভান্ব 
মাি অজগন্িি অের্প্রত সম্পন্র্গ পিবতগী বেন্িি প্রিক্ষর্ন্র্ তেে িদাি র্ন্ি। 
 

আপিাি র্ী জািা িন্য়াজি  
প্রিন্চ যে যেড িদান্িি িীপ্রত উপ্রিপ্রখত হন্য়ন্ে তা শুধু্মাে 2019-20 প্রিক্ষা বেন্িি জন্িে র্ােগর্ি হন্ব। প্রিক্ষর্র্ণ প্রিক্ষােগীন্দি চূিান্ত যেড 
িদান্ি আমিা প্রিন্মাট লাপ্রিগং শুরু র্িাি আন্র্ এবং পন্ি তান্দি অের্প্রতি এর্প্রট সামপ্রের্ পেগান্লাচিা র্িন্বি। প্রিক্ষােগীি যেন্ড উপপ্রস্থপ্রত 
িন্োজে হন্ব িা। যর্াি প্রিক্ষােগী চূিান্ত যেন্ড যফল র্িন্ব িা। 
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যেড(সমূহ) যেড িদান্িি িীপ্রতি সংপ্রক্ষপ্তসাি 
3K এবং প্রি-K যর্াি পপ্রিবতগি যিই – 3K এবং প্রি-K-এি প্রিক্ষােগীিা প্রিন্পাটগ র্াডগ অেবা যেড পায়িা। 
K - পঞ্চম (5) প্রিক্ষােগীিা চূিান্ত যেড প্রহন্সন্ব হয় “মাি অপ্রজগত হন্য়ন্ে" (প্রমটস্ েোন্ডাডগস্, MT) িাহয় “উন্নপ্রত িন্য়াজি" 

(প্রিডস্ ইমপ্রুভন্মন্ট, N) পান্ব। 
ষষ্ঠ (6) - অষ্টম (8) প্রিক্ষােগীিা চূিান্ত যেড প্রহন্সন্ব “মাি অপ্রজগত হন্য়ন্ে" (প্রমটস্ েোন্ডাডগস্,্MT),্“উন্নপ্রত িন্য়াজি" (প্রিডস্ 

ইমপ্রুভন্মন্ট, N), অেবা যর্াসগ সম্পন্ন র্িন্ত েপ্রদ অপ্রতপ্রিি সময় িন্য়াজি হয় তাহন্ল “যর্াসগ অবোহত 
িন্য়ন্ে" (যর্াসগ ইি িন্েস, NX) পান্ব।  

িবম (9) - দ্বাদি (12) আপিাি সু্কন্লি প্রবদেমাি যেড িদান্িি মাি িন্য়ার্ র্িা হন্ব, প্রর্ন্তু যর্াি যফল র্িাি যেড িদাি র্িা হন্ব 
িা। এি পপ্রিবন্তগ এর্প্রট “যর্াসগ অবোহত িন্য়ন্ে" (যর্াসগ ইি িন্েস, NX) যেড িদাি র্িা হন্ব, এবং 
যর্ান্সগি বাধ্েতামূলর্ প্রবষয়গুন্লা সম্পন্ন র্িন্ত প্রিক্ষােগীন্দি অপ্রতপ্রিি সময় িদাি র্িা হন্ব। চূিান্ত যেড 
িদান্িি পি, প্রিক্ষােগী এবং পপ্রিবািন্দি 2020-এি বসন্ত বা প্ররং যসপ্রমোন্িি যেন্র্াি অেবা সর্ল 
পাসরৃ্ত যেডগুন্লান্র্ ‘CR’-এ পপ্রিবতগি র্িাি অপিি োর্ন্ব, যেটা ইপ্রঙ্গত র্িন্ব যে যর্াসগ পাি র্িা 
হন্য়ন্ে এবং যক্রপ্রডট অপ্রজগত হন্য়ন্ে, প্রর্ন্তু প্রিক্ষােগীি GPA-যত যর্াি মাি োর্ন্ব িা। 

 

আসন্ন েীষ্মর্ালীি মাসগুন্লান্ত যিাোপ্রমং এবং সহায়তাি জন্িে DOE অবোহতভান্ব পপ্রির্ল্পিা র্ন্ি োন্ব। েীষ্মর্ালীি সু্কল সম্পন্র্গ আন্িা তেে 
আপিা সু্কন্ল সহজলভে এবং যিয়াি র্িা হন্ব আসন্ন সপ্তাহগুন্লান্ত।   
আপিাি েপ্রদ যর্াি িশ্ন োন্র্ 
এপ্রলন্মন্টাপ্রি এবং প্রমডল্ সু্কন্লি জন্িে, পপ্রিবািন্দি যেড িদান্িি িীপ্রত সংক্রান্ত িশ্নাবলীি উত্তি প্রদন্ত সাধ্ািণত প্রিপ্রিপোল হন্েি িােপ্রমর্ 
যোর্ান্োন্র্ি বেপ্রি।   
হাই সু্কন্লি জন্িে, পপ্রিবািন্দি যেড িদান্িি িীপ্রত সংক্রান্ত িশ্নাবলীি উত্তি প্রদন্ত সাধ্ািণত প্রিপ্রিপোন্লি পািাপাপ্রি সু্কল র্াউন্িলি এবং র্ন্লজ 
র্াউন্িলির্ণ হন্েি িােপ্রমর্ যোর্ান্োন্র্ি বেপ্রি। আপিাি েপ্রদ সু্কল র্াউন্িলি অেবা র্ন্লজ র্াউন্িলি িিাি র্িন্ত সাহােে িন্য়াজি হয়, 
তাহন্ল অিুেহ র্ন্ি আপিাি প্রিপ্রিপোন্লি সান্ে যোর্ান্োর্ র্রুি (প্রিপ্রিপোন্লি যোর্ান্োন্র্ি তেে পাওয়া োন্ব আপিাি সু্কন্লি ওন্য়বসাইন্ট 
https://www.nycenet.edu/schoolsearch -প্রির্ািায়)। 
 
অপ্রতপ্রিি তন্েেি জিে, অিুেহ র্ন্ি আমান্দি বহুল প্রজজ্ঞাপ্রসত িশ্নাবলীি ডরু্েন্মন্টপ্রট যদখুি https://www.schools.nyc.gov/learn-at-
home/information-on-remote-learning -প্রির্ািায়। প্রিক্ষােগীন্দি জুি এবং এি পিবতগী সমন্য় প্রিক্ষা অবোহত িাখাি পািাপাপ্রি, আপিাি 
সন্তান্িি প্রিক্ষায় িধ্াি অংিীদাি প্রহন্সন্ব আপিান্র্ সহায়তা র্িন্তও আমিা অঙ্গীর্ািবি। আমিা জাপ্রি এই উত্তিন্ণ আপিাি অন্ির্ িশ্ন এবং 
চোন্লঞ্জ িন্য়ন্ে; আপিাি সন্তান্িি অবোহত প্রিক্ষায় এবং প্রিক্ষন্র্ি অপপ্রিহােগ অংিীদাি প্রহন্সন্ব আপিান্র্ গুরুত্বপূণগ, অমূলে িতুি ভূপ্রমর্া পালি 
র্িন্ত হন্ে। বহু প্রিন্সাসগ schools.nyc.gov -সাইন্ট পাওয়া োন্ব এবং আপিাি সন্তান্িি সু্কলও আপিান্র্ সহায়তা র্িন্ত িস্তুত আন্ে। 
 
আমিা সবসময়ই বলপ্রে যে প্রিউ ইয়র্গ প্রসপ্রটি প্রবন্শ্বি সবন্চন্য় যসিা প্রিক্ষােগী, োফ, এবং পপ্রিবাি িন্য়ন্ে, এবং যর্াি প্রর্েুই তা পপ্রিবতগি র্িন্ত 
পািন্ব িা। আপিািা এটাি সতেতা িপ্রতপ্রদি িমাণ র্িন্েি। আপিান্র্ ধ্িেবাদ। 
 
প্রবিীত,  

       
প্রিচাডগ এ. র্ািািজা (Richard A. Carranza    প্রলন্ডা যচি (Linda Chen) 
চোন্িলি        প্রচফ অোর্ান্ডপ্রমর্ অপ্রফসাি 
প্রিউ ইয়র্গ প্রসপ্রট প্রডপাটগন্মন্ট অভ এডুন্র্িি     প্রিউ ইয়র্গ প্রসপ্রট প্রডপাটগন্মন্ট অভ এডুন্র্িি 
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