প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,

19 মে, 2020

আেিা জাপ্রি COVID-19-এি সঙ্কট এবং স্কুল বছরিি প্রিতীয় অরধগ দূ ি মেরে প্রিক্ষায় (প্রিরোট লাপ্রিগং) এই অিতযাপ্রিত পপ্রিবতগিপ্রট, প্রসপ্রটবযাপী
অরিে পপ্রিবারিি জিয চ্যারলঞ্জ প্রিরসরব দাাঁপ্রিরয়রছ। আোরদি 1.1 প্রেপ্রলয়ি প্রিক্ষােগী, ও স্কুল েেগী, ও পপ্রিবাি যািা তারদিরে প্রদরিি পি প্রদি
সেেগি প্রদরে, তারদি িপ্রি, অধযবসায়, এবং উৎসর্গ আোরে অবযািতভারব অবাে েিরছ। এই অিাোপ্রিত সেরয়ি সারে সােঞ্জসয মিরে আেিা
িপ্রতপ্রিয়ত আোরদি িীপ্রত পপ্রিবতগি েিপ্রছ, এবং প্রেছু প্রেছু মক্ষরে আোরদি প্রিক্ষােগী ও পপ্রিবািরদি জরিয আেিা সম্পূ র্গ িতুিভারব পুিিাপ্রবষ্কাি
েিপ্রছ। আজ আেিা সাোি স্কুরলি বযাপারি প্রেছু তেয মিয়াি েিাি উরেিয এই প্রচ্প্রি প্রলেপ্রছ।
মেডারিল, মেট, এবং প্রসপ্রট মিলথ্ র্াইডলাইরিি চ্লোি প্রিয়ে অিু যায়ী, আেিা আোরদি সাোি স্কুরলি েরডলপ্রটরে সাোি 2020-এি সারে
োিািসই েিপ্রছ। এই বছি, আেিা প্রিরোট লাপ্রিগংরয়ি োধযরে সাোি স্কুল অোি েিরবা, যা আোরদিরে আরর্ি মচ্রয় অপ্রধে প্রিক্ষােগীরে তারদি
চ্াপ্রিদা অিু যায়ী অযাোরডপ্রেে সিায়তাদারিি সু রযার্ মদরব এবং এই স্কুল বছরিি সারে পিবতগী বছরিি এেপ্রট মসতু র্িরব। অযাোরডপ্রেে
প্রিক্ষাপ্রিরদগিিা ছািাও, মযসব প্রিক্ষােগী এইসব সাোি স্কুল মিাগ্রারে অংি মিরব তারদি প্রিজ-র্প্রতরত ভাচ্ুগয়যাল প্রেল্ড প্রিরপ যাবাি এবং দদিপ্রিি
সাোপ্রজে-োিপ্রসে প্রিক্ষর্ েেগোণ্ড সংপ্রিষ্ট িবাি সু রযার্ও োেরব।
3-8 মগ্ররডি োিা সাোি স্কুরল অংি প্রিরত পািরব?
3–8 মগ্ররডি মযসেল প্রিক্ষােগী জুরি মিারোিি পায়প্রি তারদি অবিযই সাোি স্কুরল অংিগ্রির্ েিরত িরব। তািাও মসােবাি, 13 জুলাই –
েঙ্গলবাি, 18 অর্াে পযগন্ত, ছয় সপ্তাি দূ ি মেরে বা প্রিরোট প্রিক্ষাপ্রিরদগিিায় অংি গ্রির্ েিরব।
3–8 মগ্ররডি প্রেছু প্রিক্ষােগী যািা জুরি মিারোিি মপরয়রছ তারদিও সাোরি বািপ্রত অযাোরডপ্রেে সিায়তা লারভি উরেিয তারদি প্রিক্ষের্র্ এই
মিাগ্রারেি পিােিগ প্রদরত পারিি। তািাও মসােবাি, 13 জুলাই – েঙ্গলবাি, 18 অর্াে পযগন্ত, ছয় সপ্তাি দূ ি মেরে বা প্রিরোট প্রিক্ষাপ্রিরদগিিায়
অংি গ্রির্ েিরব।
আপিাি সন্তারিি যপ্রদ সাোি প্রিক্ষর্ মিাগ্রারে অংিগ্রিরর্ি আবপ্রিযেতা অেবা পিােিগ োরে আপিাি স্কুল আপিারে জুরি মসপ্রট জািারব।
9-12 মগ্ররডি োিা সাোি স্কুরল অংি প্রিরত পািরব?
9–12 মগ্ররডি প্রিক্ষােগী যািা মোসগ ইি মিারগ্রস মগ্রড পায়, অেবা যারদি আরর্ি টারেগ মোরিা মোরসগ মেল েিাি োিরর্ আবাি ঐ মোসগপ্রট মিয়া
িরয়াজি, তািা ঐ মোরসগি(গুপ্রলি) জিয মেপ্রডট অজগি েিরত প্রিরোট ইিস্ট্রােিরি (দূ ি মেরে প্রিক্ষাপ্রিরদগিিায়) অংি মিরব। প্রিরোট ইিস্ট্রােিি
মসােবাি, 13 জুলাই - শুেবাি, 21 অর্াে পযগন্ত চ্লরব।
আপিাি সন্তারিি যপ্রদ সাোি প্রিক্ষর্ মিাগ্রারে অংিগ্রিরর্ি আবপ্রিযেতা অেবা পিােিগ োরে আপিাি স্কুল আপিারে জুরি মসপ্রট জািারব।
12-োরসি ইপ্রিপ্রভজুযয়ালাইজড্ এডুরেিি মিাগ্রাে (IEP) সাপ্রভস
গ যু ি প্রিক্ষােগীরদি মক্ষরে েী িরব?
ু
ু
সেল মগ্ররডি 12-োরসি IEP-যু ি প্রিক্ষােগীিা বধবাি, 1 জলাই – বৃ িস্পপ্রতবাি, 13 অর্াে পযগন্ত প্রিরোট সাোি মিাগ্রারে অংিগ্রির্ েিরব।
সেল প্রিক্ষােগী যািা এই পপ্রিরেবা পারে অেবা এই পপ্রিরেবাি মযার্য তারদি সারে তারদি স্কুল িীঘ্রই মযার্ারযার্ েিরব।
আপিাি সন্তারিি অযাোরডপ্রেে সােরলযি গুরুত্ব অসীে। প্রসপ্রটবযাপী প্রিক্ষােগীিা তারদি চ্াপ্রিদা অিু যায়ী এই সাোরি সিায়তা লাভ েরুে এই
প্রবেয়প্রট প্রিপ্রিত েিরত, আেিা বাধযতােূ লে এবং পিােিগ িদত্ত সাোি লাপ্রিগং মিাগ্রােগুপ্রল িদারি আোরদি সেল িরচ্ষ্টা চ্ালাপ্রে এবং আেিা
এই বছি মোি ঐপ্রেে সাোি অযাোরডপ্রে এবং স্কুল-প্রভপ্রত্তে সেৃ প্রিি মিাগ্রাে পপ্রিচ্ালিা েিপ্রছ িা। আেিা আর্ােী সপ্তািগুপ্রলরত
schools.nyc.gov/summer সাইরট আোরদি প্রবপ্রভন্ন প্রিরসাসগ এবং সাোি-প্রিপ্রদগষ্ট েেগোণ্ড মিয়াি েিা অবযািত িােরবা যারত সেল প্রিক্ষােগী
এই সাোরি তারদি প্রিক্ষরর্ িতুি এবং উেীপিাপূ র্গ উপায় েুাঁরজ পাওয়া অবযািত িারে।
আেিা সবসেয়ই বলপ্রছ ময প্রিউ ইয়েগ প্রসপ্রটি প্রবরেি সবরচ্রয় মসিা প্রিক্ষােগী, োে, এবং পপ্রিবাি িরয়রছ, এবং মোি প্রেছু ই তা পপ্রিবতগি েিরত
পািরব িা। প্রদরিি পি প্রদি আপপ্রি তািই িোর্ দাি চ্লোি িারেি। আপিারদিরে ধিযবাদ।
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