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7 এপ্রিল, 2020 
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ: 
 
আমাদেি কেউই েখনও েল্পনা েিদেও পাদিপ্রন কে, COVID-19-এি জনয আমাদেিদে: সু্কল বন্ধ েিদে হদব, েূি কেদে প্রিক্ষা ও 
বাপ্রি কেদে কিখাি বযবস্থা েিদে হদব, এবং প্রনিাপে োোি জনয এদে অপদিি কেদে েূিত্ব বজায় িাখদে হদব।   
 
আপনাদেি িদেষ্টা ও সহায়ো ছািা এই েপ্রিন োজপ্রি েিা সম্ভব হদো না। আমিা জাপ্রন কে এই সময়প্রিদে আপনাদেি কছদলদমদয়িা 
কলখাপিা োলু িাখাি জনয পাহািসম বাধা অপসািণ েিদছ, সাদে NYC প্রিপািগদমন্ট অভ এিুদেিদনি 150,000-এিও অপ্রধে 
প্রনদবপ্রেে প্রিক্ষাপ্রবে ও স্টাফিাও িদয়দছন। আমিা সেদল প্রমদল প্রিক্ষাদক্ষদদ রুত ে এেপ্রি সপূূরণগ নেুন পধতিপ্রে িবেগন েিাি জনয েখন 
োজ েদিপ্রছ, েখন আপনাদেি কছদলদমদয়দেি আপনািা কে সহায়ো প্রেদয়দছন, কসজনয আপ্রম অেযন্ত েৃেজ্ঞ। এই প্রবপ্রক্ষপ্ত ও েুভগাবনােুক্ত 
সময়প্রি ইদোমদধয বহু সমসযা ও সো পপ্রিবেগনিীল েৃিযপি প্রনদয় উপপ্রস্থে হদয়দছ। েদব আপনাদেি সহায়োয় আমিা িপ্রেপ্রেনই 
এপ্রর্দয় োপ্রি। 
 
এ িসদে আপ্রম প্রেছু গুরুত্বপূণগ হালনার্াে সংবাে জানাদে ও প্রেছু প্রবষয় স্মিণ েপ্রিদয় প্রেদে োই:  
 

 সু্কল বন্ধ: কস্টি ক াষণা েদিদছ কে প্রনউ ইয়েগ কস্টদিি সেল সু্কল 29 এপ্রিল, 2020 পেগন্ত বন্ধ োেদব। 
 
 প্রিদজন্টস পিীক্ষা: কস্টি 2020 সাদলি জুন মাদসি প্রিদজন্টস্ পিীক্ষা বাপ্রেল েদিদছ। এপ্রি েীভাদব গ্র্যাজুদয়িদনি িেগসমূহদে 

িভাপ্রবে েিদব, হাই সু্কল প্রিক্ষােগীদেি পপ্রিবাি িীঘ্রই ো প্রনদয় বািপ্রে প্রনদেগিনা পাদবন। সংপ্রক্ষপ্তভাদব বলা োয়, কেসব 
প্রিক্ষােগী োদেি প্রিদলামাি জনয 2020 সাদলি জুন মাদস প্রিদজন্টস্ পিীক্ষাি পপ্রিেল্পনা েদিপ্রছল, োদেিদে ো কেদে অবযাহপ্রে 
কেওয়া হদলা, েদব োদেিদে গ্র্যাজুদয়িদনি জনয আবপ্রিযে কোসগ কেপ্রিি অবিযই অজগন েিদে হদব। আমাদেি লক্ষয হদলা 
প্রিক্ষােগীদেি এ বছি গ্র্যাজুদয়ি হওয়াি লদক্ষয অগ্র্র্প্রে প্রনপ্রিে েিা োদে োিা অবযাহেভাদব সাফদলযি সাদে হাই সু্কল সপূরন্ন 
েিাি পদে োেদে পাদি।  

 
 মযাে এবং ELA পিীক্ষা: কস্টি 3 কেদে 8 কগ্র্দিি মযাে (র্প্রণে) ও ইংপ্রলি লযােুদয়জ আিগস্ পিীক্ষাগুদলা বাপ্রেল েদিদছ। 

 
 AP পিীক্ষা: েদলজ কবািগ ক াষণা েদিদছ কে, AP পিীক্ষাগুদলা সু্কল ভবদন হদব না, েদব প্রিক্ষােগীিা বাপ্রি কেদেই AP পিীক্ষা 

প্রেদে সক্ষম হদব। এসব পপ্রিবপ্রেগে বযবস্থা েীভাদব বাস্তবাপ্রয়ে হদব, কস বযাপাদি আমিা িীঘ্রই সু্কদল ও প্রিক্ষােগীদেি োদছ 
প্রনদেগিনা পািাদবা।  আপনাি েপ্রে এেপ্রি প্রিভাইস িদয়াজন হয় এবং ইদোমদধয DOE-এি remote learning device 
survey (েূদি কেদে প্রিক্ষাি প্রিভাইস জপ্রিপ) পূিণ না েদি োদেন, োহদল কসিা েদি প্রনদে সুপাপ্রিি েিপ্রছ।  

 
 েূি কেদে প্রিক্ষাি িুল: প্রনিাপত্তা ও সুিক্ষা সুপ্রনপ্রিে েিাি জনয আমিা েূি কেদে প্রিক্ষায় (প্রিদমাি লাপ্রনগং) বযবহাদিি জনয 

ভােুগয়াল প্রমপ্রিং িুল (েূি কেদে প্রমপ্রিং েিাি বযবস্থা)  প্রহদসদব সু্কলগুদলাদে জুম (Zoom) পপ্রিহাি বাধযোমূলে েদিপ্রছ। আমিা 

https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
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জাপ্রন এই িুল ইদোমদধয বহু সু্কদল বযবহাি হদি এবং এেপ্রেদন এিা বেলাদনা সম্ভব হদব বদল িেযািা েপ্রি না, েদব আমিা 
প্রিক্ষেদেিদে 'গুর্ল হযাংআউি প্রমপ্রিং' বা 'মাইদোসফি প্রিম' বযবহাদি  সহায়ো প্রেপ্রি—এই েুপ্রিও বহু সু্কদল সামঞ্জসযপূণগভাদব 
বযবহৃে হদি।  

 
আপ্রম প্রবশ্বাস েপ্রি কে  এই প্রবিল সঙ্কিোলবযাপী আমাদেি প্রিক্ষের্ণ কে কপিাোপ্রিত্ব ও েযার্ী মদনাভাব কেখাদিন, কসিা েখনও এি 
অপ্রধে প্রছদলা না।  িনাি সাদে সাদে োিা সপ্রেয় হদয়দছন, আমাদেি প্রিক্ষা িপ্রেয়ায় কমৌপ্রলে পপ্রিবেগন সাধদনি পািাপাপ্রি োদেি 
প্রনদজদেি পপ্রিবাদিি পপ্রিবপ্রেগে োপ্রহোি িপ্রেও মদনাদোর্ প্রেদয়দছন।    
 
অনুরূপভাদব, আমাদেি প্রিক্ষােগীদেি খাপ খাওয়া   , প্রনিাপে োো, এবং প্রিক্ষালাদভ সহায়ো িোদনি কক্ষদদ আপনাদেি সহায়ো ও 
অংিীোিত্ব প্রছল গুরুত্বপূণগ—কে সময়প্রিদে আপনাদেি প্রনদজদেিও িেণ্ড েুপ্রিন্তাি কমাোদবলা েিদে হদয়দছ। আপনািা ও আমাদেি 
প্রিক্ষাপ্রবের্ণ এেদোদর্ ো েিদছন, োি জনয আমাি আস্থা আদছ কে, এই েূদেগার্োদল আমাদেি কছদলদমদয়িা সােগেভাদব প্রনদয়াপ্রজে 
হদব ও অগ্র্র্প্রে অজগন েিদব। 
  
এই েদিাি সমদয় আমাদেি প্রিক্ষেদেি মদো আপনািাও িেৃে বীি। আমিা জাপ্রন কে, এপ্রি েপ্রিন োজ, োিণ আমিা সবাই 
এেদোদর্ এই অনাোপ্রিে সময়দে কমাোদবলা েিদে প্রিখপ্রছ। েদব আমিা আমাদেি ক্ষমোি মদধয ো আদছ, ো প্রেদয় আপনাদেি 
িপ্রেপ্রি পেদক্ষদপ এপ্রর্দয় কেদে অবযাহে সহায়ো প্রেদবা।  
 
প্রবনীে,  

 

প্রিোিগ এ. োিানজা (Richard A. Carranza) 
েযাদেলি 
প্রনউ ইয়েগ প্রসপ্রি প্রিপািগদমন্ট অভ এিুদেিন 
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