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সেলেম্বর 13–17, 2021-এর েপ্তাহ

আমরা লিক্ষার্থীলের—এই েপ্তালহ—েিরীলর লিক্ষায় লিলর আোয় স্বাগে জানালে সপলর অেযন্ত আনলিে হলয়লে! পুলরা িহরজুলে
লিক্ষার্থী, লিক্ষক, স্কুি কমথী, এবং পলরবালররা স্কুলি েম্পৃ ক্ত হলয় সহামকালমংলয় একলট আনিঘন পলরলবি েৃ লি কলর। আমালের
লিক্ষার্থীলের লনরাপে, েু স্থ, েহায়ক ক্লােরুলম সেখালন োরা োমালজক, আলবগজলনে, ও লিক্ষায়েলনকভালব সবলে উঠলব, সেখালন
োলের আবারও পলরলেবা লেলে সপলর আমরা গলবথে। ঐলেহালেক 2021-22 লিক্ষা বেলরর েবথোম্প্রলেক ের্য সপলে অনু গ্রহ কলর
আমালের ওলয়বোইট : schools.nyc.gov/homecoming সেখুন

লবেয়েূ লি:
•
•
•
•

গুরুত্বপূ র্থ িমথেমূ হ
সকালভড-19 (COVID-19) লটকাোন বা ভযাকলেলনিন এবং সটলটং
সকালভড-19 (COVID-19) সকায়ালরন্টাইলনর লনয়ম-নীলে এবং েূ র সর্লক বা লরলমাট লিক্ষা-লনলেথিনা
েহায়ো লনন

গুরুত্বপূ র্থ িমথেমূ হ
স্বাস্থয োিাইকরলর্ (সহিথ্লিলনং) টুি

প্রলেলেন স্কুলি প্রলবলির পূ লবথ, প্রলেযক লিক্ষার্থী ও টািলক স্বাস্থয োিাইকরর্ (সহিথ্লিলনং) িমথলট পূ রর্ কলর অবিযই লনলিে
করলে হলব সে োর সকালনা সকালভড-19 (COVID-19) উপেগথ সনই, পরীক্ষা বা সটলট েম্প্রলে পলজলটভ আলেলন, এবং সকালনা
েংক্রলমে বযলক্তর কাোকালে আোর কারলর্ বেথমালন সকায়ালরন্টাইন করা আবিযক নয়।
আপনার েন্তানলক প্রলেলেন স্কুলি সপ্ররর্ করার পূ লবথ আপলন সেন দ্রুে ও েহলজ িমথলট পূ রর্ করলে পালরন, সেজনয আপনার
লডভাইলে healthscreening.schools.nyc -োইটলট বুকমাকথ করলে আমরা েু পালরি করলে।

আপনার েন্তালনর জনয একলট হািনাগােকৃে পরীক্ষা বা সটলটংলয় েম্মলের িমথ জমা লেন

আপনার েন্তানলক স্কুলির অভযন্তলর সকালভড (COVID) পরীক্ষর্ বা সটলটং কমথেূলিলে অংিগ্রহর্ করলে, আপনার স্কুলি একলট
হািনাগােকৃে পরীক্ষা বা সটলটংলয় েম্মলের িমথ অবিযই জমা লেলে হলব।
• আপলন আপনার NYC স্কুিস্অযাকাউন্ট (NYCSA): schoolsaccount.nyc বযবহার কলর িমথলট পূ রর্ করলে পালরন।
• িমথলট অনিাইলন schools.nyc.gov/covidtesting োইট সর্লক ডাউনলিাড করলে পালরন।
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লনউ ইয়কথ লেলট স্কুিস্অযাকাউলন্টর মাধ্যলম েংেু ক্ত র্াকুন

স্কুি েু লট, হািনাগােকৃে লনয়ম-নীলে, এবং আপনার লডলিক্ট ও লেলটবযাপী অনু লিেবয কােথক্রম েহ, DOE সর্লক েবথোম্প্রলেক
গুরুত্বপূ র্থ লবজ্ঞলপ্তগুলিা েম্পলকথ অবগে র্াকুন! নবয NYC স্কুিস্অযাকাউন্ট (NYCSA) সপাটথালির মাধ্যলম আপনার লিক্ষার্থীর
লিক্ষা এবং আলরা অলনক লকেু র োলর্ েম্পৃ ক্ত র্াকার নেুন একলট পন্থা েৃ লি হলয়লে। োইন ইন করার মাধ্যলম আপলন
উলিলখেগুলিার েু লোগ পালবন:
• আপনার লিক্ষার্থীর সগ্রড, পরীক্ষার িিািি, এবং আলরা অলনক লকেু িক্ষয রাখা
• পযালরন্ট ইউলনভালেথলটর ক্লােেমূ লহ অংিগ্রহর্ করা
• আপনার েন্তালনর জনয িমথেমূ হ পাওয়া
• আপনার েন্তালনর DOE অযাকাউন্ট পােওয়াডথ লরলেট করা
schools.nyc.gov/nycsa -োইলট আলরা জানু ন

সকালভড-19 (COVID-19) লটকাোন বা ভযাকলেলনিন এবং সটলটং
লটকা গ্রহর্ (ভযাকলেলনিন)

সকালভড-19 (COVID-19) সর্লক আপনালক ও আপনার পলরবারলক েু রলক্ষে রাখলে লটকাোন বা ভযাকলেলনিন হলে েবলিলয়
গুরুত্বপূ র্থ পেলক্ষপ, এবং 12 এবং অলধ্ক বয়েী েকি লনউ ইয়কথবােী এই সকালভড-19 (COVID-19) লটকা বা ভযাকলেন গ্রহলর্র
সোগয। েলে আপনার নূ যনেম 12 বের বয়েী সকালনা েন্তান সর্লক র্ালক সে লটকা বা ভযাকলেন গ্রহর্ কলরলন, োহলি লডপাটথলমন্ট
অভ সহিথ্অযান্ড সমন্টাি হাইলজন (DOHMH) এবং DOE আপনালক vaccinefinder.nyc.gov -োইলট েে িীঘ্রই েম্ভব োর
জনয একলট লটকা বা ভযাকলেলনর অযাপলয়ন্টলমন্ট করলে সজার উৎোলহে করলে। DOE-এর লটকাোন বা ভযাকলেলনিন েংক্রান্ত
েবথোম্প্রলেক েলর্যর জনয, schools.nyc.gov/covid19 লভলজট করুন।
12 এবং এরলিলয় সবলি বয়েী লিক্ষার্থীরা, োরা উচ্চ-ঝুুঁলকপূ র্থ পাঠযক্রম বলহভুথে সপাটথস্এবং কমথকালে অংিগ্রহর্ করলব, োলের
2021-22 লিক্ষা বের সেেব কােথক্রলম অংিগ্রহর্ করলে হলি লটকা গ্রহর্ (ভযাকলেলনিন) বাধ্যোমূ িক। আরও েলর্যর জনয
আমালের ওলয়বোইট: schools.nyc.gov/2021health সেখুন
স্কুি েিথনার্থীলের জনয লনয়ম-নীলের স্মারক: সকানও স্কুি ভবলন প্রলবি করলে হলি, 12 এবং এরলিলয় সবলি বয়েী েকি
েিথনার্থীলের সকালভড-19 (COVID-19)-এর অন্তে এক সডাজ লটকা গ্রহলর্র (ভযাকলেলনিন) প্রমার্ সেখালে হলব। সকানও DOE
ভবলনর েিথনার্থীলের মালঝ ঐ স্কুলি অংিগ্রহর্কারী লিক্ষার্থীরা অন্তভুথক্ত নয়।
লডপাটথলমন্ট অভ এডুলকিন (DOE)-এর লটকাোন বা ভযাকলেলনিন সপাটথাি
আপনার েন্তালনর DOE অযাকাউলন্টর ের্য বযবহার কলর, আপলন আপনার েন্তালনর লটকাোন বা ভযাকলেলনিন কাডথ লকংবা NYC
এলেিলেয়র পাস্(Excelsior Pass)-এর েলব vaccine.schools.nyc োইলট অবলস্থে DOE-এর ভযাকলেন সপাটথালি আপলিাড
করলে পালরন। এই ের্য জমাোন, লনউ ইয়কথ লেলটর লবশ্ববযাপী মহামারী সমাকালবিা এবং লনরাময় প্রলিিায় েহায়ো করলব, ো
স্কুি কলমউলনলটলক েু স্থ ও লনরাপে রাখা লনলিে রাখলে েহায়ো করলব।

স্কুিেমূ লহ সকালভড-19 (COVID-19) পরীক্ষর্ বা সটলটং

পূ বথবেথী লিক্ষা বেলর সনয়া লনরাপত্তামূ িক পেলক্ষপেমূ হ অবযাহে সরলখ, আমরা লটকা-লবহীন (আনভযাকলেলনলটড) প্রর্ম (1) সর্লক
দ্বােি (12) সগ্রলডর লিক্ষার্থীলের লনয়লমে সকালভড (COVID) পরীক্ষা বা সটলটং করলবা। এই পন্থার মাধ্যলম, েলে সকানও পলজলটভ
সকইে পাওয়া োয় েলব স্কুি কলমউলনলটলক েু রলক্ষে রাখলে োৎক্ষলর্কভালব পেলক্ষপ গ্রহর্ করা োলব। আপনার েন্তানলক স্কুলির
অভযন্তলর পরীক্ষর্ বা সটলটং কমথেূলিলে অংিগ্রহর্ করলে, আপনার েন্তালনর জনয আপনার স্কুলি একলট হািনাগােকৃে পরীক্ষা
বা সটলটংলয় েম্মলের িমথ অবিযই জমা লেলে হলব। আপনার NYCSA অযাকাউন্ট বযবহার কলর িমথলট পূ রর্ করলে পালরন অর্বা
িমথলট অনিাইলন (schoolsaccount.nyc) schools.nyc.gov/covidtesting -োইট সর্লক ডাউনলিাড করলে পালরন।
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সকালভড-19 (COVID-19) সকায়ালরন্টাইলনর লনয়ম-নীলে এবং েূ র সর্লক বা লরলমাট লিক্ষা-লনলেথিনা
েলে আপনার েন্তালনর স্কুলি সকানও সকালভড-19 (COVID-19)-এর পলজলটভ সকে পাওয়া োয়

আমরা জালন, লিক্ষার জনয আমালের স্কুি ও ক্লােরুমগুলিা সখািা রাখা কেটা গুরুত্বপূ র্থ, এবং আমালের স্কুি কলমউলনলটর স্বাস্থয ও
েু রক্ষার প্রলে এবং আপনার েন্তালনর লিক্ষায় বযাঘাে হ্রাে করলে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। এমনও েময় আেলব, েখন সকালভড-19
(COVID-19)-এ উন্মু ক্ত হবার ঝুুঁলকর কারলর্ আপনার েন্তানলক সকায়ালরন্টাইন করলে বলি হলব। েলে সকানও ক্লােরুলম সকানও
পলজলটভ সকে পাওয়া োয়:
•

এলিলমন্টালর স্কুিেমূ হ: েলে েকি লিক্ষার্থীলের সকায়ালরন্টাইন করলে লনলেথি সেয়া হয়, েলব োরা সকায়ালরন্টাইন করার
েময় েূ র সর্লক বা লরলমাট লিক্ষা-লনলেথিনা গ্রহর্ করলব (এলবেলয় আরও ের্য "েূ র সর্লক বা লরলমাট লিক্ষা-লনলেথিনা"

সেকিলন সেখুন)।
•

লমডল্ এবং হাই স্কুিেমূ হ: সেেব লিক্ষার্থী অন্তন্ত 12 বের বয়েী, লটকাপ্রাপ্ত (ভযাকলেলনলটড), এবং সকানও উপেগথ
প্রকাি করলে না োরা স্কুলি েিরীলর অবযাহেভালব অংিগ্রহর্ করলব।
o
এেব লিক্ষার্থীলের েংক্রালমে কালরা কাোকালে আোর লেনলট সর্লক পাুঁি লেলনর মলধ্য একলট সকালভড-19
(COVID-19) পরীক্ষা করালে উৎোলহে করা হলে।
o উপেগথ প্রেিথনকারীলের 10 কযালিন্ডার লেবলের জনয সকায়ালরন্টাইন করলে বিা হলব। সকায়ালরন্টাইন িিাকালি
এেব লিক্ষার্থীর েূ র সর্লক লিক্ষা (লরলমাট িালনথং) িালভর েু লবধ্া র্াকলব।
o লটকা সেয়লন (আনভযাকলেলনলটড) সেেব লিক্ষার্থী, োলের 10 কযালিন্ডার লেবলের জনয সকায়ালরন্টাইন করলে
লনলেথি সেয়া হলব এবং োরা েূ র সর্লক বা লরলমাটভালব লিক্ষা গ্রহর্ করলব। সকায়ালরন্টাইলনর পঞ্চম (5) লেবলে,
লিক্ষার্থীরা সকালভড-19 (COVID-19) পরীক্ষা করালে পালর, এবং েলে িিািি সনলগলটভ আলে, েলব 7 লেন পর
েিরীলর লিক্ষার জনয আবার স্কুলি লিলর আেলে পারলব।

স্কুি শুধ্ু মাত্র েখন বন্ধ র্াকলব েখন DOHMH লেদ্ধান্ত সনলব সে স্কুলি বযাপকভালব েংক্রমর্ েলেলয় পলেলে। স্বাস্থয ও েু রক্ষার
পেলক্ষপেমূ হ গ্রহলর্র িলি, স্কুি বন্ধ েীলমে হলব বলি আমরা প্রেযািা করলে।

েূ র সর্লক বা লরলমাটভালব লিক্ষা গ্রহর্

জরুরী পলরলস্থলেলে স্কুি লকংবা ক্লােরুম বন্ধ হলি, ো স্বাস্থয লকংবা আবহাওয়া সে কারলর্ই সহাক না সকন (উোহরর্স্বরূপ,
COVID-19 -এর পলজলটভ সকে পাওয়া সগলে, অর্বা সনা সড), একলট লনধ্থালরে েমলয়র জনয ক্লােেমূ হ েূ র সর্লক বা
লরলমাটভালব লিক্ষা গ্রহলর্ স্থানান্তলরে হলব।
•

েখন একলট পুলরা ক্লােরুম লকংবা স্কুি বন্ধ হলব, েখন লিক্ষকগর্ েূ র সর্লক এবং েরােলর েম্প্রিারকৃে ের্া লরলয়িটাইলম (লেংলক্রানাে বা েু গপৎ লিক্ষা-লনলেথিনা) লিক্ষাোন করলবন।

•

লকেু সক্ষলত্র, ক্লােরুম আংলিকভালব বন্ধ র্াকলে পালর, সেখালন শুধ্ু মাত্র একলট ক্লােরুলমর লকেু লিক্ষার্থীলক
সকায়ালরন্টাইন করলে বিা হলব এবং অনযরা স্কুলি েিরীলর অংিগ্রহর্ করা অবযাহে রাখলব।
o সেেব লিক্ষার্থী েিরীলর স্কুলি অংিগ্রহর্ করলে েক্ষম োরা লনয়লমেভালব, েিরীলর লিক্ষা লনলেথিনা গ্রহর্ অবযাহে
রাখলব।
o সেেব লিক্ষার্থীর সকায়ালরন্টাইন করা বাধ্যোমূ িক োরা োলের লডলজটাি ক্লােরুমগুলিালে লিক্ষা-লনলেথিনামূ িক
উপকরর্েমূ হ (অযালেংলক্রানাে বা অেু গপৎ) পালব।
o সেেব লিক্ষার্থীর সকায়ালরন্টাইন করা বাধ্যোমূ িক োরা অলিলের েু লনলেথি েমলয় লিক্ষকলের োলর্ েরােলর
কলর্াপকর্ন করলেও েক্ষম হলব। লিক্ষার্থীলের অলিলের েময় উপলস্থে র্াকা বাধ্যোমূ িক নয় এবং েলে োরা
উপলস্থে হলে েক্ষম না হয় েলব োলের লিক্ষলকর োলর্ সোগালোগ করলে পালর। ঐ অলিলের েময় িিাকালি,
লিক্ষকগর্ একক লকংবা সোট েলি লটউলটালরয়াি অিার করলে পালরন, অযাোইনলমন্ট েম্পলকথ সখাুঁজ-খবর লনলে
পালরন, এবং লিক্ষার্থীলের প্রলের উত্তর লেলে পালরন।
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ইলিকিন সড বা লনবথািন লেবলে—মঙ্গিবার, 2 নলভম্বর—স্কুি ভবনগুলিা বন্ধ র্াকলব লকন্ত লিক্ষার্থীরা েূ র সর্লক বা লরলমাটভালব
অযালেংলক্রানাে বা অেু গপৎ অযাোইনলমন্ট পালব।

েহায়ো লনন
এনলরািলমন্ট

আপনার েন্তালনর জনয একলট এলিলমন্টালর অর্বা লমডল্ স্কুি এখনও প্রলয়াজন? আপনার সজানভুক্ত স্কুি
schoolsearch.schools.nyc োইলট েন্ধান করুন এবং োলিকাভুক্ত বা এনলরাি করলে স্কুলির োলর্ েরােলর সোগালোগ
করুন। একলট সজানভুক্ত স্কুি সনই? আপনার েন্তালনর নাম, জন্মোলরখ, সগ্রড, এবং বালের লঠকানা েহ
ESEnrollment@schools.nyc.gov (K–5 সগ্রলডর জনয) লকংবা MSEnrollment@schools.nyc.gov (6–8 সগ্রলডর জনয)
লঠকানায় ইলমইি করুন।
েলে আপলন একলট 3-K অর্বা লপ্র-K অিার না সপলয় র্ালকন, েলব আপনার েন্তানলক MySchools.nyc-এ লবলভন্ন সপ্রাগ্রালমর
অলপক্ষা-োলিকা বা ওলয়টলিলট সোগ করুন; কেগুলিা অলপক্ষা-োলিকায় আপলন সোগ সেলবন সেটায় সকানও েীমাবদ্ধো সনই!
েলে সকালনা সপ্রাগ্রাম আপনার েন্তানলক একলট অিার প্রোন কলর, েলব োরা আপনার োলর্ েরােলর সোগালোগ করলব।

ভাোগে েহায়ো

আপনার েন্তালনর স্কুি সর্লক আপনার ভাোয় ের্য পাওয়ার এবং সোগালোগ করার অলধ্কার আপনার রলয়লে। েলে আপনার
অর্বা আপনার পলরলিে কারও েহায়ো প্রলয়াজন হয়, োহলি আপনার স্কুলির লপ্রলিপযাি অর্বা পযালরন্ট সকাঅলডথলনটরলক বিু ন,
DOE-সে (718) 935-2013 নম্বলর সিান করুন অর্বা Hello@schools.nyc.gov লঠকানায় ইলমইি করুন।
schools.nyc.gov/hello োইলট আপলন ভাোগে েহায়ো েংক্রান্ত লপোমাোর লনলেথলিকা (পযালরন্ট গাইড টু িযাঙ্গু লয়জ
অযাকলেস্) েহ আরও ের্য ও গুরুত্বপূ র্থ েংস্থান বা লরলোেথ সপলে পালরন।

পযালরন্ট সকাঅলডথলনটর

আপনার েন্তালনর স্কুলির পযালরন্ট সকাঅলডথলনটর আপনালক স্কুলির সপ্রাগ্রাম এবং লরলোেথেমূ হ েম্পলকথ আরও জানলে, গুরুত্বপূ র্থ
িমথেমূ হ পূ রর্ করলে, এবং আপনার সকানও উলদ্বগ র্াকলি লপ্রলিপযালির কালে ো উত্থাপন করলে োহােয করলে পালরন।
আপনার েন্তালনর স্কুি েম্পলকথ ের্য "িাইন্ড এ স্কুি টুি" (Find a School tool): schools.nyc.gov/find-a-school
বযবহার কলর সপলে পালরন। স্কুলির পযালরন্ট সকাঅলডথলনটলরর সোগালোলগর ের্য প্রলেলট স্কুলির সপইলজ োধ্ারর্ েলর্যর অধ্ীলন
সেয়া আলে।

সটকলনািলজ েহায়ো

লবগে বেলর, DOE 500,000-এর সবলি লডলজটািভালব লিক্ষার লডভাইে লবেরর্ কলরলে এবং আরও আেলে। েন্তালনর জনয সে
লডভাইেলট েবলিলয় ভাি হলব ো লনলিে করলে পলরবারলের োলের স্কুলির োলর্ কাজ করা উলিে। কীভালব সমরামে করলে
হলব এবং DOE-সে কীভালব সেগুলিা সিরে লেলে হলব ো েহ, লডভাইে েংক্রান্ত েলর্যর জনয, অনু গ্রহ কলর DOE-এর
ওলয়বোইট: schools.nyc.gov/DOEdevices সেখুন।
জুম (Zoom), গুগি, এবং অনযানয লিক্ষর্ প্ল্যাটিমথেমূ হ েহ DOE লেলটমগুলিালে িগইন করলে, প্রলেলট লিক্ষার্থীর
OneAccount4All (েবলকেু র-জনয-একলট-অযাকাউন্ট) অযাকাউন্ট রলয়লে (এটা DOE-এর অযাকাউন্ট):
schools.nyc.gov/studentaccounts.
সেেব পলরবালরর প্রেু লক্তগে বা সটকলনকযাি েহায়ো প্রলয়াজন, োরা nycenet.edu/technicalsupportforfamily োইলট
অনিাইন িমথলট পূ রর্ করলে পালরন অর্বা সহল্প সডলস্ক (718) 935-5100 নম্বলর সিান কলর অপিন 5 সবলে লনলে পালরন।
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