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প্রিয় পপ্ররবারবর্গ,
2021–2022 প্রিক্ষা বছপ্টর স্বার্তম —আমাপ্টের েীর্গ িতীপ্রক্ষত র্প্টর সেরা!
আমাপ্টের জীবপ্টের অতযন্ত েমেযােঙ্কুল 18 মাে েীর্গ েময় সপপ্ররপ্টয় — পূ র্গকাল িতযক্ষ প্রিক্ষাপ্রেপ্টেগিোর জেয প্রেপ্টর আেপ্টত সপপ্টর আপ্রম যার পর
োই উচ্ছ্বপ্রেত। এ বছর স্কুপ্টলর িথম প্রেেপ্রি আমার কাপ্টছই েব প্রকছু । সেিা শুধু এ কারপ্টর্ েয় সয আপ্রম আপোপ্টের স্কুল চ্যাপ্টেলর, সেিা ছাড়াও
আপ্রম একজে মা-ও বপ্টি যার একপ্রি েন্তাে প্রেউ ইয়কগ প্রেপ্রি পাবপ্রলক হাই স্কুল প্রিক্ষাথগী সয পূ র্গ েমপ্টয়র জেয স্কুপ্টল প্রেপ্টর যাওয়ার আেপ্টে
উপ্টেপ্রলত।
আমার সমপ্টয়র অপ্রিজ্ঞতা হপ্টলা একপ্রি শ্বাে-িশ্বাপ্টের মপ্টতা জীবন্ত প্রবষয় যা আপ্রম 20 বছপ্টরর অপ্রধক কাল একজে প্রিক্ষাপ্রবে প্রহপ্টেপ্টব প্রিপ্টেপ্রছ:
একপ্রি ক্লাপ্টে একজে প্রিক্ষাথগী ও একজে প্রিক্ষপ্টকর মাপ্টে অপ্রিজ্ঞতার প্রবকল্প সকাপ্টো প্রকছু ই হপ্টত পাপ্টর ো। সেজেযই আমাপ্টের সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের
প্রেরাপে, েহায়ক, কপ্ট ার স্কুপ্টলর পপ্ররপ্টবপ্টি অিযথগো জাোপ্টোিা আমার কাপ্টছ একপ্রি স্বপ্টের বাস্তবায়ে বপ্টল মপ্টে হপ্টে। আমাপ্টের স্কুল কপ্রমউপ্রেপ্রির
জেয স্কুপ্টলর িথম প্রেেপ্রি িকৃত অপ্টথগই র্প্টর সেরা।
আপ্রম জাপ্রে COVID-19 এবং সেল্টা িযাপ্ররপ্টয়ন্ট-এর কথা আমাপ্টের েবার মপ্টে আপ্টছ, এবং আপ্রম েু স্পষ্টিাপ্টব উপ্টেে করপ্টত চ্াই, আমাপ্টের
সছপ্টলপ্টমপ্টয়, পপ্ররবার এবং স্কুল স্টাপ্টের প্রেরাপত্তা েবগাপ্টে প্রবপ্টবচ্য প্রবষয়। প্রবর্ত কপ্টয়ক মাে যাবত আমরা স্কুল সেতৃত্ব, র্র্স্বাস্থ্য প্রবপ্টিষজ্ঞ, এবং
অংিীোর ইউপ্রেয়প্টের োপ্টথ একপ্রি স্বাস্থ্য ও েু রক্ষা পদ্ধপ্রত ততপ্ররর জেয কাজ কপ্টরপ্রছ যা বহু স্তরপ্রবপ্রিষ্ট প্রবজ্ঞােেম্মত পরীপ্রক্ষত েু রক্ষা সকৌিল
প্রেপ্রিত করপ্টত পাপ্টর।
আমাপ্টের স্কুপ্টলর উন্মু ক্ত স্থ্ােেমূ হ জীবার্ুমুক্ত করা, আমাপ্টের িবেেমূ প্টহর বায়ু চ্লাচ্প্টলর পথগুপ্টলা (প্টিপ্রন্টপ্টলিে) ইেপ্টপকিে ও োপ্রিগপ্রেপ্টকিে
(পপ্ররেিগে ও িতযয়ে) করা, এবং প্রেয়প্রমত প্রেপ্রবগচ্াপ্টর স্টাে ও প্রিক্ষাথগীপ্টের COVID-19 পরীক্ষার বযবস্থ্ার বযাপাপ্টর আমরা সেন্টােগ ের প্রেপ্রজজ
কপ্টরাল অযান্ড প্রিপ্টিেিে (CDC)-এর প্রেপ্টেগিো সমপ্টে চ্লপ্রছ বা সেিাপ্টক অপ্রতক্রম কপ্টর যাপ্রে। আমরা জাপ্রে মুে ও োপ্টকর আবরর্ সরার্প্রবস্তার
হ্রাে করায় কাযগকর, এবং আমরা েকল প্রিক্ষাথগী ও স্টােপ্টের জেয মুে ও োপ্টকর আবরর্ বাধযতামূ লক কপ্টরপ্রছ, সেিা স্কুল বাপ্টে বা স্কুপ্টলর
পপ্ররেীমার সয সকাপ্টো স্থ্াপ্টে, িবপ্টের সিতপ্টর বা বাইপ্টর সযোপ্টেই সহাক। এিা িযাকপ্রেে সেওয়া সহাক বা ো, সেিা প্রবপ্টবচ্ো ছাড়াই িপ্টযাজয, যপ্রে
ো প্রিক্ষাথগীর সকাপ্টো ছাড় থাপ্টক।
আপোপ্টক ও আপোর পপ্ররবারপ্টক েু রপ্রক্ষত করপ্টত আপপ্রে সয েবপ্টচ্প্টয় গুরুত্বপূ র্গ সয পেপ্টক্ষপ প্রেপ্টত পাপ্টরে, েিা হপ্টলা িযাকপ্রেে েহর্ করা বা
প্রিকা সেওয়া। 12 বছর বা সবপ্রি বয়েী প্রেউ ইয়কগবােীরা প্রবোমূ প্টলয সকাপ্রিে (COVID)-19 প্রিকা বা িযাপ্রকেে প্রেপ্টত পারপ্টব। NYC সিস্ট অযান্ড
সেইে সকার এবং NYC প্রেপািগপ্টমন্ট অি সহলথ অযান্ড সমন্টাল হাইপ্রজে-এর োপ্টথ অংিীোপ্ররপ্টত্ব, সযেব স্কুলোইি 12 বছর বা অপ্রধক বয়েী সযার্য
প্রেউ ইয়কগবােীপ্টের স্কুপ্টলর িথম েপ্তাপ্টহ োইজার-বাপ্টয়ােপ্টিক (Pfizer-BioNTech)-এর প্রিকা বা িযাকপ্রেে অোর করপ্টছ (এবং অপ্টটাবপ্টরর শুরুর
প্রেপ্টক প্রেতীয় সোজ িোে করা হপ্টব)। সকােও অযাপপ্টয়ন্টপ্টমন্ট িপ্টয়াজে সেই, এবং প্রিকা সকপ্টের েময়েূ প্রচ্ েম্পপ্টকগ আপপ্রে আপোর স্কুল সথপ্টক
প্রকংবা schools.nyc.gov/covid19 োইপ্টি আরও জােপ্টত পারপ্টবে।
কীিাপ্টব আমরা প্রিক্ষাথগী ও স্টােপ্টেরপ্টক েু স্থ্ ও েু রপ্রক্ষত রােপ্টত 2021–22 প্রিক্ষা বছপ্টর কাজ করপ্রছ, সে বযাপাপ্টর েবগপ্টিষ হালোর্াে েংবাে সপপ্টত
পাপ্টরে DOE-এর schools.nyc.gov/homecoming ওপ্টয়বোইপ্টি।
আপ্রম আিা করপ্রছ আপপ্রেও আমার মপ্টতা স্কুপ্টলর িথম প্রেে প্রেপ্টয় সরামাপ্রিত আপ্টছে। আপপ্রে প্রেপ্রিত থাকপ্টত পাপ্টরে সয আপ্রম োরা েপ্তাহবযাপী
স্কুল পপ্ররেিগপ্টে যাপ্টবা, আমাপ্টের সছপ্টলপ্টমপ্টয়, পপ্ররবার ও প্রিক্ষাপ্রবেপ্টের িতযাবতগপ্টে স্বার্ত জাোপ্টবা—এবং এ পযগন্ত আোর জেয আমাপ্টের কৃতকপ্টমগর
জেয উৎেব করপ্টবা।
েব েমপ্টয়র মপ্টতা, আমাপ্টের েব েমপ্টয়র সচ্প্টয় েবপ্টচ্প্টয় গুরুত্বপূ র্গ এই স্কুপ্টলর িথম প্রেেপ্রিপ্টত আপোপ্টক েপ্টে সপপ্টয় আপ্রম র্প্রবগত। আপোপ্টের
সছপ্টলপ্টমপ্টয়প্টের োপ্রয়ত্ব আস্থ্ার োপ্টথ আমাপ্টের উপর সেওয়ার জেয ধেযবাে।
অংিীোপ্ররপ্টত্ব,

প্রমযিা সপািগার (Meisha Porter)
প্রেউ ইয়কগ প্রেপ্রি স্কুলে চ্যাপ্টেলর
T&I 31134 Family Letter September 13 2021 (Bengali/Bangla)

