8 জুলাই, 2021
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ,
আমিা সফল হয়য়প্রি! আশা কিপ্রি আপনািা িশাপ্রিি সায়ে সামাি শুরু কয়িয়িন। আপনায়েি িশাপ্রি ও িপ্রিফয়লি এই সময়য়, আমিা আসন্ন
বিিপ্রিি জনয পপ্রিকল্পনা কিয়ি কয় াি পপ্রিশ্রম কিপ্রি। প্রবর্ি বিিপ্রি আমায়েি সাময়ন অভাবনীয় চ্যায়লঞ্জ িু ুঁয়ে প্রেয়য়য়ি, প্রকন্তু এি পাশাপাপ্রশ
বযাপক পপ্রিবিগন আনাি জনয অসাধািণ সু য় ার্ও িোন কয়িয়ি।
আপ্রম প্রবশ (20) বিয়িি ববপ্রশ সময় াবৎ DOE-এি একজন প্রশপ্রিকা প্রিলাম, এবং আপ্রম জাপ্রন ব এই সু য় ার্গুয়লায়ক বাস্তব পপ্রিবিগয়ন রূপোন
কিয়ি পুয়িা কপ্রমউপ্রনপ্রিি একয় ায়র্ কাজ কিয়ি হয়ব! বসজনয আমিা প্রিপ্রিপাল, প্রশিক, বসন্ট্রাল বা বকন্দ্রীয় অপ্রফয়সি কমগী, পপ্রিবাি, এবং
প্রশিােগীবৃ য়েি সায়ে কো বয়লপ্রি - ািা িায়েি প্রবর্ি বিয়িি অপ্রভজ্ঞিা বশয়াি কয়িয়ি এবং আমিা কীভায়ব সম্মু য়ে অগ্রসব হব, বসপ্রবষয়য়
িায়েি আশা বযক্ত কয়িয়ি।
আপনায়েি বক্তবয সু স্পষ্ট: িপ্রিপ্রি বগ্রয়ে, প্রশিাোন ও প্রশিা গ্রহয়ণি অিযি গুরুত্বপূ ণগ প্রকিু অংয়শ আমায়েি উয়েেয় ার্য পপ্রিবিগন আনাি
সু য় ার্ হয়য়য়ি। বিগমায়ন, অসামযিাি বাুঁধা আমিা েূ ি কিয়ি পাপ্রি এবং আপনাি সিান ব স্কুয়লই পেুক না বকন, িায়ক উষ্ণ স্বার্ি জানায়ি,
এবং সয়বগাচ্চ প্রশিায়িপ্রনক অজগয়নি িিযাশাি সম্মু েীন হয়ি—এবং বসিা অজগয়ন আমিা ব ন িায়েি সহায়িা কিয়ি িস্তুি আপ্রি, িা প্রনপ্রিি
কিয়ি পাপ্রি।
এই বিি, উপশম আসয়ব কয় াি অযাকায়েপ্রমকয়সি পাশাপাপ্রশ। এই আসন্ন বিয়ি কী কী পপ্রিবিগন আসয়ি বসপ্রবষয়য় আপ্রম আপনায়েি সায়ে
প্রকিু িা বশয়াি কিয়ি চ্াই, এবং এজনয আমায়েি প্রশিায়িপ্রনক পুনরুজ্জীবয়ন, আমায়েি এক প্রমপ্রলয়ন প্রশিােগীয়েি জনয 635 প্রমপ্রলয়ন েলায়িি
একপ্রি প্রবপ্রনয়য়ায়র্ি িপ্রি আপ্রম কৃিজ্ঞিা বপাষণ কিপ্রি।
িা কিাি আয়র্, আপ্রম স্বীকাি কিপ্রি ব স্কুয়ল সশিীয়ি প্রফয়ি াওয়াি বযাপায়ি সকল পপ্রিবায়িি অনু ভূপ্রি একই িকম নয়। অয়নক পপ্রিবাি
উদ্দীপ্রপি এবং িায়েি বিয়লয়ময়য়য়েি ফুল-িাইম সম্পৃ ক্ত কিয়ি িস্তুি। অনযিা উপ্রিগ্ন অনু ভব কিয়িন, প্রকংবা সম্ভাবয ঝুুঁপ্রক সম্পয়কগ প্রনপ্রিি নন।
আপ্রম আপনাি কায়ি অঙ্গীকাি কিয়ি পাপ্রি ব আপনাি সিায়নি স্বাস্থ্য এেন এবং সবসময়ই আমায়েি িেম িাধানয। আমিা িপ্রিপ্রি প্রশিােগীি
জনয ফুল-িাইম স্কুল শুরু কিপ্রি, কািণ আমিা জাপ্রন আমিা িায়েি—এবং আপনায়েি—স্বাস্থ্য ও সু িিা িোন কিয়ি পািয়বা। এবং আমিা
জাপ্রন ব আপনাি সিায়নি প্রবকাশ ও সফলিায় স্কুয়ল অংশগ্রহণ অিযি গুরুত্বপূ ণগ।
আপনাি সিান ব ন প্রশেয়ি, উপশপ্রমি, ও প্রবকপ্রশি হয়ি পায়ি, বসজনয আমিা এই সু বণগ সু য় ার্ কীভায়ব কায়জ লার্াপ্রি - িা আমায়েি
প্রনম্নপ্রলপ্রেি প্রশিায়িপ্রনক পুনরুদ্ধাি পপ্রিকল্পনা প্রকিু িা বযােযা বেয়ব। এই গ্রীয়ে বা সামায়ি আিও িেয schools.nyc.gov -সাইয়ি িকাশ কিা
হয়ব।
আমায়েি প্রশিােগীয়েি 13 বসয়েম্বয়িি বহামকাপ্রমংয়য়ি জনয আপ্রম িচ্ণ্ড উদ্দীপ্রপি হয়য় আপ্রি—DOE-বি আমাি েু ই েশয়কি চ্াকুপ্রিি ব য়কায়না
সময়য়ি বচ্য়য় আপ্রম ববশী উদ্দীপ্রপি। আপপ্রন এবং আপনাি সিায়নি সায়ে এই পে াত্রায় শপ্রিক হয়ি বপয়ি আপ্রম সম্মাপ্রনি, এবং প্রশিা বিি
এপ্রর্য়য় আসাি সায়ে সায়ে সং ু ক্ত হবাি িিযাশা কিপ্রি।
অংশীোপ্রিয়ত্ব,

প্রমযশা বপািগাি (Meisha Porter)
প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রি স্কুলস চ্যায়িলি
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NYC পাবপ্রলক স্কুলসমূ হ: এই বসয়েম্বয়ি আপপ্রন া বেেয়ি পায়বন
আপনাি সিান স্বার্ি ববাধ কিয়ব, এবং প্রবর্ি বিি বেয়ক মানপ্রসকভায়ব উপশপ্রমি হয়ি সহায়িা পায়ব
িপ্রিপ্রি কপ্রমউপ্রনপ্রিয়িই বিয়লয়ময়য়িা বকাপ্রভে-19 (COVID-19) মহামািী বেয়ক সৃ ষ্ট মানপ্রসক আঘাি বহন কিয়ি। একপ্রি সফল প্রশিায়িপ্রনক
পুনরুদ্ধাি শুধু মাত্র িেনই হয়ি পায়ি, েন প্রশিােগীয়েি আয়বর্জপ্রনি এবং মানপ্রসক স্বাস্থ্যর্ি চ্াপ্রহোও পুিণ কিা হয়ব।
 আমিা 500-এি ববশী বসাশযাল ওয়াকগাি ও অনযানয মানপ্রসক স্বাস্থ্য প্রবষয়ক সহায়িাোনকািী কমগীয়েি চ্াকপ্রিয়ি প্রনয়য়ার্ প্রেব, ব ন
আপনাি সিায়নি স্কুয়ল অিি একজন বসাশযাল ওয়াকগাি অেবা স্কুল-প্রভপ্রিক মানপ্রসক স্বাস্থ্য সংক্রাি প্রিপ্রনক োয়ক।
 ব সব স্থ্ায়ন সবয়চ্য়য় ববপ্রশ িয়য়াজন বসসব স্থ্ায়নি কপ্রমউপ্রনপ্রিয়ি বপ্রধগি সামাপ্রজক, আয়বর্জপ্রনি, প্রশিায়িপ্রনক, এবং পা যক্রম
বপ্রহভূ গি পপ্রিয়ষবা িোয়নি জনয আমিা 130-প্রিি ববপ্রশ নিুন কপ্রমউপ্রনপ্রি স্কুল ব ার্ কিা শুরু কিয়বা।
আমায়েি একপ্রি িাধানয হয়ব আপনাি সিায়নি সািিিা বা প্রলিায়িপ্রস েিিা
বিয়লয়ময়য়য়েি প্রশিায়িপ্রনক পে াত্রায় গুরুত্বপূ ণগ মাইলফলক অজগয়ন সািিিা (প্রলিায়িপ্রস) ও পয়ে ববাঝাি (প্রিপ্রেং) েিিা হয়ি অিযাবশযকীয়
প্রভপ্রি স্বরূপ। আমায়েি লিয হয়ি প্রিিীয় বগ্রয়েি বশয়ষ িপ্রিপ্রি প্রশিােগীয়ক প্রিপ্রেংয়য় (পয়ে ববাঝা) িায়েি বগ্রে স্তি প গায়য় প্রনয়য় আসা।

প্রে আপনাি প্রকন্ডাির্ায়িগন বেয়ক প্রিিীয় (2) বগ্রয়ে বকানও সিান বেয়ক োয়ক, িয়ব িাি প্রশিকর্ণ একপ্রি িুল বযবহাি কয়ি বিয়িি
শুরুয়ি িাি শপ্রক্তশালী ও চ্যায়লঞ্জপূ ণগ প্রবষয়গুয়লা শনাক্ত কিয়বন, এবং িায়েি সু প্রনপ্রেগষ্ট চ্াপ্রহো পূ িয়ণ িায়েি জনয স্বিন্ত্র সহায়িা
পপ্রিকল্পনা িস্তুি কিয়বন।
 সািিিায় (প্রলিায়িপ্রস) সহায়িা কিাি জনয, এই বগ্রেগুয়লাি হাজাি হাজাি প্রশিক বােপ্রি িপ্রশিণ গ্রহণ কিয়বন।
 প্রিপ্রেংয়য় (পয়ে ববাঝা) েিিা উন্নি কিাি সু প্রনপ্রেগষ্ট লিয অজগন কিয়ি, 72-প্রি এপ্রলয়মন্টাপ্রি স্কুয়ল িায়সি প্রশিােগী সংেযা হ্রাস কিয়ি,
140 জয়নি ববপ্রশ প্রশিকয়ক প্রনয়য়ার্ বেয়া হয়ব।
 আমায়েি সফল ইউপ্রনভাসগাল প্রলিায়িপ্রস বকাপ্রচ্ং বিাগ্রায়ম প্রিপ্রেং বকায়চ্ি সংেযা আমিা 500-য়ি উপ্রন্নি কিয়বা, ব ন িপ্রিপ্রি আপ্রলগ
চ্াইল্ডহুে ও K-2 িাসরুয়ম একজন উপপ্রস্থ্ি োকয়ি পায়িন।
 অপ্রিপ্রিক্তভায়ব, প্রশিােগীয়েি সু প্রনপ্রেগষ্ট সহায়িা িোয়নি জনয আমিা অপ্রিপ্রিক্ত িহপ্রবল িোন কিয়বা, ব মন - েীঘগাপ্রয়ি প্রেবস ও
সমৃ প্রদ্ধমূ লক কা গক্রম।
আপনাি সিান িাি ি ু প্রক্তর্ি েিিাসমূ হ র্য়ে িুলয়ব
এই বসয়েম্বয়ি, ি ু প্রক্তি উপকাপ্রিিা সম্পয়কগ আমিা া প্রশয়েপ্রি, িাি উপি প্রভপ্রি কয়ি আমিা আিও প্রশেয়বা। নিুন অেগনীপ্রিি জনয িস্তুি
হয়ি, প্রশিােগীিা িায়েি প্রেপ্রজিাল েিিা র্য়ে িুলয়ব।
 আমিা বােপ্রি 175,000-প্রি প্রেভাইস প্রবিিণ কিয়বা, ব ন িয়িযক K-12 প্রশিােগী, ায়েি একপ্রি িয়য়াজন আয়ি িািা একপ্রি বযবহাি
কিয়ি পায়ি।
 প্রশিােগীিা ব ন িায়েি প্রেপ্রজিাল সািিিা বা প্রলিায়িপ্রস েিিা িেশগন কিয়ি পায়ি, বসজনয আমিা একপ্রি অষ্টম বগ্রয়েি বিকয়নালপ্রজ
িয়জক্ট চ্ালু কিয়বা।
 কপ্রম্পউিাি সায়য়ি পা যক্রম বশোয়নাি জনয আমিা K-12 বগ্রয়েি 5,000 প্রশিকয়ক িপ্রশিণ িোন কিয়বা।
 2024 সায়লি ময়ধয, 400,000 প্রশিােগীি জনয র্ণনামূ লক (কপ্রম্পউয়িশনাল) প্রচ্িা-ভাবনা, সমসযা সমাধান, এবং প্রেপ্রজিাল েিিায়
সহায়িা কিয়ি আমিা সকয়লি জনয কপ্রম্পউিাি সায়য়ি সম্প্রসািণ কিয়বা।
িপ্রিবন্ধীিা ু ক্ত প্রশিােগীয়েি জনয আিও বস্পশাল এেুয়কশয়ন প্রবষয়ক সহায়িা লভয হয়ব
প্রবশ্ববযাপী মহামািী আমায়েি িপ্রিবপ্রন্ধিা ু ক্ত প্রশিােগীয়েি উপি অসমানু পাপ্রিক হায়ি িভাব বফয়লয়ি। ইপ্রন্ডপ্রভজুয়ালাইজে এেুয়কশন বিাগ্রাম ু ক্ত
(IEP) আমায়েি িুদ্র প্রশিােগী বেয়ক শুরু কয়ি গ্রযাজুয়য়শয়ন জনয িস্তুপ্রি গ্রহণকািী সকল প্রশিােগীয়ক, আিও ভালভায়ব সহায়িা বেয়াি জনয
অযাকায়েপ্রমক প্রিকভাপ্রি প্ল্যান সকল সংস্থ্ান বা প্রিয়সাসগ িোন কিয়ব:
 বােপ্রি প্রশিা প্রনয়েগশনা ও সংপ্রিষ্ট পপ্রিয়ষবা (প্রিয়লয়িে সাপ্রভগস) িোয়নি জনয আমিা IEP- ু ক্ত প্রশিােগীয়েি জনয আফিাি স্কুল ও
শপ্রনবায়িি বিাগ্রামসমূ হ চ্ালু কিয়বা।
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আমিা 800-প্রি বস্পশাল এেুয়কশন প্রি-K আসন ব ার্ কিয়বা এবং আিও IEP প গায়লাচ্নাি অনু য়িাধ পূ িণ কিয়ি, কপ্রমপ্রি অন
প্রিস্কুল বস্পশাল এেুয়কশন সম্প্রসাপ্রিি কিয়বা।
ব ার্য 21+ বিি বয়সী প্রশিােগীয়েি, িায়েি প্রেয়প্ল্ামা অেবা অনযানয সনে অজগয়ন অবযাহি প্রশিা প্রনয়েগশনা িোন, প্রকংবা কয়লজ ও
বপশাজীবয়নি িস্তুপ্রিি পপ্রিকল্পনায় পিামশগ িোন কিয়বা।
এিাোও আমায়েি প্রবয়ন্ড অযায়েস প্রসপ্রিয়জি মাধযয়ম আমিা ফযাপ্রমপ্রল ওয়াকগশপ ও িেয অপ্রধয়বশন অবযাহিভায়ব িোন কিয়বা, া
বস্পশাল এেুয়কশন সংক্রাি প্রবষয়সমূ য়হ বসশন িোয়নি মাধযয়ম িপ্রিবপ্রন্ধিা ু ক্ত প্রশিােগীয়েি পপ্রিবািয়েি সহায়িা কয়ি।

বহু ভাষাি প্রশিােগীয়েি (মাপ্রিপ্রলংগুয়াল লানগাসগ) জনয আিও ভাষার্ি সহায়িা লভয হয়ব
DOE-বি বহু ভাষাি প্রশিােগী (মাপ্রিপ্রলংগুয়াল লানগাসগ, MLs) এবং ইপ্রমগ্রযান্ট পপ্রিবািয়েি মূ লয ও সহায়িা বেয়া হয়। আমিা সাংস্কৃপ্রিকভায়ব
সংয়বেনশীল সহায়িা িোন কিয়বা, া িাসরুয়মি অভযিয়ি ও বাপ্রহয়ি প্রশিােগীয়েি সফল হয়ি, িায়েি ও িায়েি পপ্রিবািয়েি প্রবপ্রভন্ন সংস্থ্ান
বা প্রিয়সাসগ এবং সু য় ায়র্ সমিা এয়ন বেয়ব।
 আমিা 30-প্রি হাই স্কুয়ল ইপ্রমগ্রযান্ট অযাম্বাসযােি বিাগ্রাম বিাগ্রাম িপ্রিষ্ঠা কিয়বা, া বমন্টিশীয়পি জনয DOE-এি ইপ্রমগ্রযান্ট প্রশিােগীয়েি
সায়ে কয়লজ প্রশিােগীয়েি সংয় ার্ কিয়ব।
 প্রশিােগীয়েি বাপ্রেি ভাষায় মুপ্রদ্রি ও প্রেপ্রজিাল বই বকনাি জনয এবং বাপ্রেয়ি বযবহৃি ভাষাি উপি একপ্রি লাইয়েপ্রি র্য়ে িুলয়ি,
স্কুলগুয়লায়ক িহপ্রবল িোন কিা হয়ব।
 বহু ভাষাি প্রশিােগী (মাপ্রিপ্রলংগুয়াল লানগাসগ) ও ইপ্রমগ্রযান্ট প্রশিােগীয়েি সু প্রনপ্রেগষ্ট ভাষার্ি চ্াপ্রহো পূ িয়ণ আমিা প্রশিকয়েি িপ্রশিণ
িোন কিয়বা।
 আমিা বহু ভাষাি প্রশিােগীয়েি (মাপ্রিপ্রলংগুয়াল লানগাসগ) জনয ওয়য়লয়নস বচ্ক পপ্রিচ্ালনা কিয়বা এবং সামাপ্রজক-আয়বর্জপ্রনি প্রশিায়
সহায়িা িোন কিয়বা - প্রবয়শষভায়ব, ফুল-িাইম সশিীি প্রশিা গ্রহয়ণ প্রফয়ি আসায়।
 আমিা বসয়কন্ডািী পিবিগী িস্তুপ্রিয়ি ELL-বেি জনয কমগসূপ্রচ্ (য়পাস্টয়সয়কন্ডাপ্রি বিপ্রেয়নস ফি ELLs বিাগ্রাম, PREP) সম্প্রসাপ্রিি
কিপ্রি, া স্কুল কাউয়িলি ও প্রশিকবৃ েয়েি একপ্রি বািাইকৃি েল কিৃগক িোন কিা হয়ব।
আপনাি সিান কয়লজ ও কযাপ্রিয়ায়িি জনয িস্তুি হয়ব
প্রবয়শষভায়ব এই মহামািী বেয়ক আমায়েি প্রশিােগীিা েন উপশপ্রমি হয়ি, িেন িািা ব ন জীবয়নি পিবিগী ধায়পি জনয আিও ভালভায়ব
িস্তুি হয়ি পায়ি িা আমায়েি প্রনপ্রিি কিয়ি হয়ব।
 আমিা িপ্রিপ্রি জুপ্রনয়ি ও প্রসপ্রনয়িয়ক প্রবনা েিয়চ্, বযপ্রক্তর্িকৃি কয়লজ কাউয়িপ্রলং িোন কিয়বা, ব ন িয়িযক প্রশিােগীি একপ্রি
গ্রযাজুয়য়শন পিবিগী পপ্রিকল্পনা োয়ক। এয়ি অিভুগক্ত, 34-প্রি হাই স্কুয়ল স্টুয়েন্ট সাকয়সস বসন্টাি চ্ালু কিা।
 আয়বেন িপ্রক্রয়া সম্পন্ন কিায় সহায়িা কিয়ি, আমিা একাপ্রধক ভাষায় সবগজনীন কয়লজ ফাইনযানপ্রশয়াল এইে সংক্রাি পে প্রনয়েগশনা
অফাি কিয়বা।
 হাজাি হাজাি প্রশিােগীি জনয ব ন কয়লজ প গায়য়ি পা যক্রম লভয োয়ক, বসজনয আমিা নিুন নিুন অযােভািে বপ্ল্সয়মন্ট অেবা
কয়লজ নাউ বকাসগসমূ হ ব ার্ কিয়বা।
আপনাি সিান কয় াি পা যক্রম অনু সিণ কিয়ব া িায়েি প্রনজস্ব পপ্রিচ্য়য়ি িপ্রিফলন ঘিায়ব
বিয়লয়ময়য়িা েন িায়েি পায় য ও উপকিয়ণ প্রনয়জয়েি িপ্রিিপ্রব বেেয়ি পায়, িেন িািা িায়স আিও সম্পৃ ক্ত হয়। এই প্রসপ্রিি সংস্কৃপ্রি ও
ইপ্রিহায়সি "অপূ বগ বুনন" আমায়েি পা যক্রয়ম িপ্রিফলন ঘিায়ি আমিা িপ্রিশ্রুপ্রিবদ্ধ।
 বহময়ি (ফল-এ), আপনাি সিায়নি স্কুল একগুি বই পায়ব ব গুয়লা এই প্রসপ্রিি রূপোনকািী প্রবপ্রবধ ইপ্রিহাস, ভাষা, ও অপ্রভজ্ঞিাি
িপ্রিফলন ঘিায়ব।
 DOE একপ্রি সবগজনীন, কয় াি, ও অিভুগপ্রক্তমূ লক ইংয়িপ্রজ ভাষা শশলী (ইংপ্রলশ লযাঙ্গু য়য়জ আিগস, ELA) ও র্প্রণি (মযাে) পা যক্রম শিপ্রি
কিা শুরু কিয়ব, া প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রিি 1,600-প্রি স্কুল এবং এক প্রমপ্রলয়ন প্রশিােগীয়েি মায়ঝ বশয়াি কিা হয়ব। এিা সািিিায়
প্রবপ্রনয়য়ায়র্ি উপি প্রভপ্রি কয়ি র্য়ে উ য়ব এবং প্রশিােগীয়েি প্রশিার্ি সহজ র্প্রণ্ডি বাপ্রহয়ি ববপ্রিয়য় আসয়ি িায়েি চ্যায়লঞ্জ কিয়ব।
 DOE - ELA, মযাে, আিগস, ও আয়িা অয়নক প্রবষয়য় নিুন নিুন সহায়ক উপকিণ িস্তুি কিা শুরু কিয়ব - ব গুয়লা প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রিি
প্রশিােগীয়েি জনয প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রিি প্রশিকর্ণ িস্তুি কিয়বন।
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