প্রিয় প্রিতামাতা,
প্রিউ ইয়র্ক প্রিটির িাবপ্রির্ স্কুি িমূহে র্ার্কর্র প্রিিার্কহমন্ট অব এিু হর্শহির ইমারহেপ্রি ররপ্রিহিি ইপ্রিপ্রশহয়টিভ
(েরুপ্রর অবস্থায় িস্তুত থার্া) িম্পহর্ক তথয িদাহির েিয আপ্রম এই প্রিঠি প্রদপ্রি।
বতক মাহি িপ্রতটি স্কুহি েরুপ্রর অবস্থায় অিুিরণীয় প্রিয়ম িািু আহে। স্কুিিমূহে েরুপ্রর িপ্ররপ্রস্থপ্রত রমার্াহবিার েিয
প্রিরািত্তা িপ্ররর্ল্পিা ততপ্রর বাধ্যতামূির্ র্রার িহযয ২০০০ িাহি প্রিউ ইয়র্ক রের্ এিু হর্শি আইি, রির্শি
২৮০১ োপ্রর র্রা েহয়প্রেি। এই িপ্ররর্ল্পিায় অিিারি ও আশ্রয় িদাি িপ্রিয়ার তথয অন্তভুক ক্ত র্রার েিয
আইিটিহর্ িংহশাপ্রধ্ত র্রা েহয়প্রেি েুিাই ২০০১ িাহি। রি আইহির িাহথ িামঞ্জিয ররহে “েরুপ্রর িপ্ররপ্রস্থপ্রত
রমার্াহবিার ির্কাপ্ত িস্তুপ্রত আহে প্রর্ িা তা র্ািাই র্রার েিয স্কুিগুহিাহর্ প্রিি ও অিযািয অিুশীিিীর বযবস্থা
র্রহত েহব।”
স্কুি-র্মকিারীগণ স্কুি িুরযা িপ্ররর্ল্পিায় রদওয়া রূিহরো অিুর্ায়ী প্রবপ্রভন্ন িদ্ধপ্রতহত িপ্রশপ্রযত এবং বতক মাহি
আমরা িারা স্কুি বেরবযািী আমাহদর র্মকিারী এবং প্রশযাথীহদর িস্তুপ্রতর েিয িািাধ্রহির প্রিি িপ্ররিািিা র্হর
থাপ্রর্। প্রিউ ইয়র্ক রের্ এিু হর্শি আইহির রির্শি ৮০৭ অিুর্ায়ী িপ্রতটি স্কুিহর্ বেহর িূযিতম ১২টি
ইমারহেপ্রি প্রিি িপ্ররিািিা র্রহত েহব। প্রিউ ইয়র্ক রের্ এিু হর্শি আইহির রির্শি ৯১৭ অিুর্ায়ী স্কুিগুহিাহর্
অহর্াহমহর্ি এক্সর্াহিকি প্রিফাইপ্রিহির্র (এইপ্রি) র্ন্ত্র িদাি ও রযণাহবযণ র্রা এবং িারা বের রর্িব প্রিি র্রা
েহব, রিগুহিাহত এিব এইপ্রি ইউপ্রির্-এর বযবোহরর িস্তুপ্রতর প্রবষয়টিও মূিযায়ি র্রহত েহব। রের্ এিু হর্শি
আইহির রির্শি ৩৬২৩ অিুর্ায়ী স্কুিগুহিাহত রর্ প্রিি র্রা েহব, রিিব প্রিি-এর িময় স্কুি বাহি প্রিরািত্তার
বযািাহরও মহিাহর্াগ প্রদহত েহব।
এিব প্রিি আহয়ােি র্রা োড়াও আমাহদর স্কুহির এর্টি প্রবপ্রডং ররিিি টিম রহয়হে রর্টি আমাহদর স্কুহি িংঘটিত
প্রবপ্রভন্ন ধ্রহির ঘর্িা ঘর্হিই িাহথ িাহথ িাড়া রদওয়ার েিয িপ্রশপ্রযত। িতু ি রেিাহরি ররিিি িহর্ার্ি (প্রেআরপ্রি)
অিুর্ায়ী, ির্ি স্কুি র্মুযপ্রিটিহর্ েরুপ্রর িপ্ররপ্রস্থপ্রত রমার্াহবিায় িস্তুত র্রায় িেহর্াপ্রগতা র্রার েিয ততপ্রর মেড়ায়
অংশগ্রেণ র্রহত েহব র্াহত তারা প্রিহির প্রতিটি প্রভন্ন ধ্রহির িম্ভাবয েরুপ্রর িপ্ররপ্রস্থপ্রত রমার্াহবিা র্রহত িাহর:
অিিারণ, আশ্রয় গ্রেণ এবং রেফােহত রাো। আমাহদর আমাহদর স্কুহি প্রিতামাতাহদর অংশগ্রেণ প্রিপ্রিত র্রার েিয
আমাহদর স্কুিপ্রভপ্রত্তর্ ইমারহেপ্রি ররপ্রিহিি (েরুপ্রর অবস্থায় িস্তুত থার্া) র্মকিূপ্রিহত প্রিতামাতাহদর অংশগ্রেহণর িুহর্াগ
রহয়হে। স্কুি প্রিরািত্তা িপ্ররর্ল্পিার প্রিতামাতা িংস্করণ অিুহরাধ্ িাহিহয রমইি অপ্রফহি এবং প্রেআরপ্রি-এর বযােযা
িম্পহর্ক প্রবস্তাপ্ররত তথয এই প্রিঠির িাহথ িংর্ুক্ত রহয়হে। িপ্ররবারিমূহের েিয অিযািয গুরুত্বিূণক তথয
http://schools.nyc.gov/Offices/OSYD/default.htm এই ওহয়বিাইহর্ িাওয়া র্াহব।
স্কুিগুহিাহত েরুপ্রর িস্তুপ্রতর িপ্রশযণ রদওয়া েয় রিহেম্বর মাহি এবং তা র্মকিারী এবং প্রশযাথীহদর েিয স্কুি
বেরবযািী িিহত থার্হব। প্রশযাথী িপ্রশযণ েয় রগ্রি উিহর্াগী এবং তা এমিভাহব ততপ্রর র্রা েয় র্াহত প্রিপ্রিত
েওয়া র্ায় রর্ প্রশযাথীরা অর্থা িতর্ক িংহর্হত ভীত িা েহয় এিব প্রিি-এর গুরুত্ব অিুধ্াবি র্রহত িাহর।
অিুগ্রে র্হর ির্ি প্রশযাথীহর্ রদওয়া রেিাহরি ররিিি িহর্ার্ি (িাধ্ারণ িপ্রতপ্রবধ্াি প্রিয়ম) ির্কাহিািিা
র্রহবি এবং এিব িপ্রিয়া িম্পহর্ক িন্তাহির িাহথ র্থা বিহবি।
ির্ি িপ্ররবারহর্ রমইি অপ্রফহির ফাইহি রপ্রযত েরুপ্রর রর্াগাহর্াহগর (ইমারহেপ্রি র্ন্টযাক্ট) র্ািক োিিাগাদ
র্রহত স্মরণ র্প্ররহয় রদওয়া েহি। এর মহধ্য রহয়হে রফাি িম্বর এবং বয়স্কহদর মহধ্য র্ার র্ার র্াহে স্কুি
েরুপ্রর িপ্ররপ্রস্থপ্রতহত িন্তািহর্ রর্হত প্রদহত িাহর, রিিব বযপ্রক্তহদর িাম। িপ্ররবারিমূেহর্ েরুপ্রর িপ্ররপ্রস্থপ্রতর িময়
তথয িাহভর েিয ‘রিাটিফাই এিওয়াইপ্রি’ (https://a858-nycnotify.nyc.gov/notifynyc/-এর িাহথ িাম
তাপ্রির্াভু ক্ত র্রহত এবং বাড়প্রত তহথযর েিয ৩১১ িম্বহর রফাি র্রহত উত্িাপ্রেত র্রা েহি।
আিিার প্রবশ্বস্ত,
প্রিপ্রিিযাি
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