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বযাে-র্ু-স্কুি ফ্যাডেডি ফফ্ারােসেূ হ

2021–2022 ডশক্ষা বেমরর প্রথ্ে ডদমনর িনয আোমদর প্রস্তুডে সম্পমেট িানমে ভািুটয়াি বযাে-র্ু-স্কুি ফ্যাডেডি ফফ্ারামে
অংশেহণ েরমে আপডন আেডিে! ফফ্ারামে, আপডন সরাসডর িযামেির ডেযশা ফপার্টার (Meisha Porter) এবং ডনউ ইয়েট ডসডর্
ডিপার্টমেন্ট অভ ফহিথ্ অযান্ড ফেন্টাি হাইডিন ফথ্মে এেিন গণস্বাস্থ্য ডবমশষমের বক্তবয শুনমে পামবন। অডেডরক্তভামব,
এডিডেউডর্ভ সু পাডরনমর্নমিন্ট স্কুি ডনরাপমদ পুনরায় ফখািার িনয DOE-এর ডনয়ে-ডনডে প টামিািনা েরমবন, এবং এরপর
এেডর্ সরাসডর প্রশ্ন-উত্তর পবট অনু ডিে হমব।
আপডন learndoe.org/face -সাইমর্ ফফ্ারােগুমিামে সাইন আপ েরমে পারমবন এবং আপডন অনু িানগুমিার ফ মোমনাডর্মে
অংশেহমণর িনয স্বাগে। ডদ আপডন এেডর্ অডিমবশন বা ফসশমন অংশেহণ েরমে না পামরন, আপনার পেন্দানু ায়ী অনয
এেডর্মে ডবনা ডিিায় ফ াগ ডদমে পামরন অথ্বা পরবেটী এে সেয় এেডর্ ফফ্ারাে learndoe.org/face/recording -সাইমর্
ফদখমে পামরন। প্রডেডর্ বমরামে সবটাডিে বযবহৃে ভাষাগুমিামে ফদাভাষী ফসবা প্রদান েরা হমব। সবগুমিা অডিমবশন বা ফসশমন
আমেডরোন সাইন িযাঙ্গু ময়ি (ASL) িভয থ্ােমব।
•
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•
•
•
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ফসমেম্বর:
ফসমেম্বর:
ফসমেম্বর:
ফসমেম্বর:
ফসমেম্বর:

ব্রুেডিন, 6:00–7:30 p.m. (স্প্যাডনশ, েযান্ডাডরন, আরডব)
েুইে, 8:00–9:30 p.m. (স্প্যাডনশ, েযান্ডাডরন, বাংিা)
ব্রংি, 6:00–7:30 p.m. (স্প্যাডনশ, ফেঞ্চ, আরডব)
স্টযামর্ন আইিযান্ড, 8:00–9:30 p.m. (স্প্যাডনশ, েযান্ডাডরন, রাডশয়ান)
েযানহার্ান, 8:00–9:30 p.m. (স্প্যাডনশ, েযান্ডাডরন, েযামন্টাডনি)

NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশন
T&I 33106 DOE Family Update Week of August 30 2021 (Bangla/Bengali)
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হািনাগাদেৃে স্বাস্থ্য ও সু রক্ষার ডনমদটশনা

আপডন খন স্কুমির প্রথ্ে ডদমনর িনয প্রস্তুডে েহণ েরমেন, আেরা আশা েরডে ফ আপডন 2021-22 ডশক্ষা বেমরর িনয DOEএর ওময়বসাইর্ডর্: schools.nyc.gov/homecoming সবটপ্রথ্ে ফদমখ ফনমবন। ফসখামন আপডন এই ডশক্ষা বের ডশক্ষাথ্টী ও
স্টাফ্মদর সু স্থ্্ ও ডনরাপদ রাখমে আেরা েীভামব োি েরডে ফসডবষময় সবটসাম্প্রডেে েথ্য পামবন।
অডেডরক্তভামব, ফেয়র ডবি ডি ব্লাডসও এবং িযামেির ফপার্টার DOE ফহােোডেং 2021 স্বাস্থ্য ও সু রক্ষার গাইি প্রোশ েমরমেন।
এই গাইিডর্মে ডর্ো বা ভযােডসমনশন, স্বাস্থ্য ািাইেরণ (মহিথ্ ডিডনং), ফোয়ামরন্টাইমনর ডনয়োবিী, এবং অনযানয গুরুত্বপূ ণট
েথ্য রময়মে। এডর্ আোমদর ওময়বসাইমর্ বহুডবি ভাষায় পাওয়া ামব।

উপডস্থ্ডে এবং ফেি প্রদান
উপডস্থ্ডে
সফ্িভামব ডশক্ষা অিটমন ডনয়ডেে স্কুমি উপডস্থ্ডে অেযন্ত গুরুত্বপূ ণট। 2021-22 ডশক্ষা বেমরর উপডস্থ্ডের ডনয়ে-ডনডে ডনমি ফদয়া
হমিা:
সশরীর উপডস্থ্ডে: "উপডস্থ্ে" ডহমসমব গণয হমে হমি, আপনার সন্তানমে স্কুি ডদবমস ক্লাসরুমে অথ্বা স্কুমির ডশক্ষা পডরমবমশ
সশরীমর নূ যনেে এেডর্ ডশক্ষা-ডনমদটশনার ডপডরয়মি অংশেহণ েরমে হমব।
দূ র ফথ্মে (ডরমোর্): খন ডশক্ষাথ্টীমদর আবশযেভামব দূ র ফথ্মে (ডরমোর্) অংশেহণ েরমে হমব (ম েন, খন োরা
ফোয়ামরন্টাইন েরমে অথ্বা োমদর স্কুি ভবন আংডশে বা পুমরাপুডর বন্ধ), েখন োমদর অবশযই সেয়সূ ডিেৃে ফপ্রাোে ডদবমস
ু গপৎ ডেংবা অ ু গপৎ ডশক্ষা-ডনমদটশনাইয় ভািুটয়ািভামব অংশেহণ েরমে হমব।

ফেডিং
আপনার ডশক্ষাথ্টী ডশক্ষা অিটমন েের্ুেু অেগডে সািন েমরমে ফসডবষময় ফেি আপনামে ও োমে গুরুত্বপূ ণট েথ্য প্রদান েমর।
2021-22-এর ফেি প্রদান সম্পমেট আপনার া িানা প্রময়ািন, ফসগুডি এখামন ফদয়া হমিা:
•

স্কুিগুমিা োমদর ডনিস্ব ফেমির োপোডি ডনিটারণ েরমব—ম ভামব োরা ডবশ্ববযাপী েহাোরীর আমগ এবং
আবার গে ডশক্ষা বেমরর শুরুমে েমরমে। ফেি প্রদামনর ডবেল্পসেূ মহ রময়মে 1–4 োপোডি,
বণটানু ক্রডেে োপোডি (A –F), এবং 100-পময়ন্ট োপোডি। বযডেক্রেী পডরডস্থ্ডেমে ডশক্ষাথ্টীমদর িনয
স্বেিভামব "course in progress (ফোসট অবযাহে রময়মে)" (NX) িভয রময়মে।

•

ডেিল এবং হাই স্কুি ডশক্ষাথ্টীমদর ডপোোোগণ, গে বেমর গৃ হীে ডনডে অনু ায়ী ফ মোমনা পাসেৃে
িূ ড়ান্ত ফেমির পডরবমেট এেডর্ "CR" ডেংবা "P" ফেি ফবমে ডনমে পারমবন, া ফোসট ফক্রডির্ অিটন
েমরমে ডেংবা পাস েমরমে ো উমেখ েমর।

•

গে ডশক্ষা বেমর গৃ হীে ডনডে অবযাহে ফরমখ, স্কুিগুমিা ফেি প্রদামন ফোমনাভামবই উপডস্থ্ডে বযবহার
েরমব না। আপনার ডশক্ষাথ্টীর ফেি েূ িে োর ডশক্ষায়েডনে অেগডের উপর ডনভটর েরমব।

পডরবহন

ডশক্ষাথ্টীমদর পডরবহনোরী স্কুি বাসসেূ হ ফসন্টারস ফ্র ডিডিজ েমরাি অযান্ড ডপ্রমভনশন (CDC) এবং ডনউ ইয়েট ফস্টর্-এর
ডনমদটশনা অনু সরণ েরমব। বাসসেূ হ ডনম্নডিডখে পদমক্ষপগুমিা েহণ েরমব:
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•

•

•

খন বাস্তবসম্মে এবং অনু েূি আবহাওয়া িভয, েখন বাস িিাোমি িানািা ফখািা থ্ােমব এবং
অভযন্তমর বায়ু প্রবামহর প্রডক্রয়া অ-ঘূ ণট পদ্ধডেমে িিমব; অনু েহ েমর আপনার সন্তামনর ফসই অনু ায়ী
ফপাশাে পডরিান ডনডিে েরুন।
ডর্োদান বা ভযােডসমনশন স্টযার্াস াই ফহাে না ফেন স্কুি বামসর অভযন্তমর সেিমে অবশযই োস্ক
পরমে হমব, ডদ না োস্ক পডরিামনর বািযবািেো ফথ্মে োমরা ডিডেৎসাগে োরমণ োমড়র অনু মোদন
থ্ামে।
ডশক্ষাথ্টীমদর খন সম্ভব পারস্প্ডরে দূ রত্ব বিায় রাখা উডিে।

আপনার ফ াগাম ামগর েথ্য হািনাগাদ েরুন

স্কুি বন্ধ এবং আপনার ডিডিক্ট ও ডসডর্বযাপী অনু ডিেবয ো টক্রে সহ, DOE ফথ্মে সবটসাম্প্রডেে গুরুত্বপূ ণট ডবেডপ্তগুমিা সম্পমেট
অবগে থ্ােুন! এেডর্ ডনউ ইয়েট ডসডর্ স্কুিস অযাোউন্ট (NYCSA) ডদময়, আপডন আপনার ফ াগাম ামগর েথ্য হািনাগাদ েরমে
পারমবন, অনিাইমন গুরুত্বপূ ণট স্কুি ফ্েটসেূ হ পূ রণ েরমে পারমবন, আপনার সন্তামনর ফেি, সেয়সূ ডি, পরীক্ষার ফ্িাফ্ি,
ডনিটাডরে পডরবহন, উপডস্থ্ডে, এবং আরও অমনে ডেেু ফদখমে পামবন। শুিু োত্র আপনার নাে ও ফ াগাম ামগর েথ্য বযবহার েমর,
এেডর্ অযাোউমন্টর িনয আিই সাইন আপ েরমে পামরন! আপনার সন্তামনর স্কুমির ফরেমিটর সামথ্ এেডর্ অযাোউন্ট সংম াগ
েরমে, আপনার েথ্য ডনডিে েরমে অনু েহ েমর আপনার স্কুমির সামথ্ ফ াগাম াগ েরুন।
schools.nyc.gov/nycsa -সাইমর্ আমরা িানু ন

ডর্োদান বা ভযােডসমনশন সংক্রান্ত স্মারে

ফোডভি-19 (COVID-19) ফথ্মে আপনামে ও আপনার পডরবারমে সু রডক্ষে রাখমে ডর্োদান বা ভযােডসমনশন হমে সবমিময়
গুরুত্বপূ ণট পদমক্ষপ, এবং 12 এবং অডিে বয়সী সেি ডনউ ইয়েটবাসী এই ফোডভি-19 (COVID-19) ডর্ো বা ভযােডসন েহমণর
ফ াগয। ডদ আপনার নূ যনেে 12 বের বয়সী ফোমনা সন্তান ফথ্মে থ্ামে ফ ডর্ো বা ভযােডসন েহণ েমরডন, োহমি ডিপার্টমেন্ট
অভ ফহিথ্ অযান্ড ফেন্টাি হাইডিন আপনামে vaccinefinder.nyc.gov -সাইমর্ ে শীঘ্রই সম্ভব োর িনয এেডর্ ডর্ো বা
ভযােডসমনর অযাপময়ন্টমেন্ট েরমে উৎসাডহে েরমে। DOE-এর ডর্োদান বা ভযােডসমনশন সংক্রান্ত সবটসাম্প্রডেে েমথ্যর িনয,
schools.nyc.gov/covid19 ডভডির্ েরুন।

সাোডিে খাদয-সহায়োর (েডেউডনডর্ ডেি সাডভটমসর) সবটমশষ ডদন

NYC স্কুিসেূ মহ সবটমশষ সাোডিে খাদয-সহায়ো (েডেউডনডর্ ডেি সাডভটস) পডরমবশন েরা হমব শুক্রবার, 10 ফসমেম্বর।
ফসােবার, 13 ফসমেম্বর ফথ্মে শুরু েমর, অনু েহ েমর আপনার স্থ্ানীয় ফ্ুি পযাডর, সু প ডেমিন, ডেন োমেটর্ পডরদশটন েরুন,
অথ্বা আপনার ডনের্বেটী এেডর্ অবস্থ্ান খুুঁিমে সহায়ো ফপমে 311 নম্বমর ফফ্ান েরুন। বাড়ডে েথ্য nyc.gov/getfood সাইমর্ পাওয়া ামব।
অনু েহ েমর িক্ষয েরুন ফ ডশক্ষা বের িিাোমি NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশন সেি NYC পাবডিে স্কুি ডশক্ষাথ্টীমদর
ডবনােূ মিয ফব্রেফ্াস্ট, িাঞ্চ, ও আফ্র্ারস্কুি ডেি অবযাহেভামব অফ্ার েরমব। আেরা আোমদর ডশক্ষাথ্টীমদর স্বাগে িানামে এবং
োমদর র্ার্ো ও পুডিের খাবার পডরমবশন েরার প্রেযাশায় আডে।
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