
প্রিয় প্রিতামাতা ও িপ্রিবািবর্গ, 

 

আশা কপ্রি এই ইমমইল আিনামেিমক সুস্থ িামব, এবং আিনািা প্রনশ্চয়ই প্রনিািে ও আিামোয়ক সামাি কাটামেন।  এই সমময়, 

আমিা প্রমপ্রিত মমেল িদ্ধপ্রত অনুসিণ কমি সু্কমল প্রিমি যামবা আশা কিপ্রি, এমত থাকমব সু্কমল প্রকিুটা সামাপ্রিক দূিমেি সামথ 

প্রিমমাট লাপ্রনগংময়ি প্রমিণ যাি প্রিপ্রি হমব প্রকিু প্রনবগাপ্রিত মমেল যা িযামেলি িপ্রিকল্পনা কমিমিন [LINK]।  সসমেম্বমি সু্কল িুনিায় 

স ালাি িনয আমামেি সযসব িপ্রিকল্পনা িময়মি সসগুপ্রলি হালনার্াে অবস্থা সম্পমকগ  আপ্রম আিনামেিমক অবপ্রহত িা মবা, প্রকন্তু 

অনুগ্রহ কমি সিমন িা ুন এগুপ্রল সম্ভাবয িপ্রিকল্পনা যা িপ্রতপ্রেন িপ্রিবপ্রতগ ত হমত িামি এই সকাপ্রিে সংকমটি র্প্রতিকৃপ্রতি উিি  

প্রনিগ ি কমি ; এই প্রসদ্ধান্ত গ্রহণ িপ্রিয়ায় অমনক এমিপ্রে অবোন িা মি।   

 

আপ্রম িাপ্রন এটি একটি অপ্রস্থি সময়, এবং এই অবযাহত অননুমানমযার্য অবস্থা অপ্রনশ্চয়তা সৃপ্রি কমিমি, এবং আমামেি 

র্াইেলাইনগুপ্রলিও িপ্রিবতগ ন ঘটামত িামি, এবং এমন িপ্রিপ্রস্থপ্রতি সৃপ্রি কিমত িামি যা আমামেি িদ্ধপ্রত িপ্রিবতগ ন আবপ্রশযক কমি 

তুলমত িামি।  আমামেি প্রবপ্রডংময় একটি সমৃদ্ধ প্রশক্ষণ অপ্রিজ্ঞতা িপ্রিকল্পনাি িাশািাপ্রশ, আমিা একই সামথ একটি শপ্রিশালী এবং 

িমৎকাি িািুগ য়যাল সিাগ্রামমি িস্তুপ্রতও প্রনপ্রে। 

 

িযামেলি িাইমিন আমামেি "প্রমপ্রিত (blended)" সু্কল শুরু কিাি সময় আমিা সযন হাইপ্রিে মমেলগুপ্রল সথমক একটি সবমি প্রনই 

যা প্রিমমাট এবং সু্কমলি-প্রিতমিি প্রশক্ষমণি প্রমিণ হমব। আমামেি SLT, PTA, এবং সেস প্ল্যাপ্রনং কপ্রমটি 6-প্রেমনি একটি সাইমকল 

িালু কিায় সম্মপ্রত প্রেময়মি যা আমামেি 1/3 প্রশক্ষাথীমক িিিি 2 প্রেন সু্কমল আসাি/4 প্রেন প্রিমমাট লাপ্রনগংময়ি সুমযার্ সেমব, এবং 

এটি আমামেি মূল প্রবষয়গুপ্রলি সিাগ্রামম একটি সমন্বয় সাধমন উিম হমব।  সসৌিার্যবশত, আমামেি িনয এই মমেলটি আমামেি 

সু্কল-িায়র্াগুপ্রলি িনয সুপ্রবধািনক হমব এবং আমামেি সব িায়র্ায় একসামথ স্বশিীমি উিপ্রস্থত থাকা এবং প্রিমমাট লাপ্রনগংময়ি সুপ্রবধা 

সেমব।  প্রশক্ষাথীিা বাপ্রিমত সযসব কাি কিমব তাি িপ্রত প্রশক্ষকর্ণ স য়াল িা মবন এবং মতামত িোন কিমবন এবং এি িনয 

অবযাহতিামব িস্তুপ্রত সনয়াি িাশািাপ্রশ আমিা প্রিমমাট লাপ্রনগংময়ি হাব (hub) প্রহমসমব গুর্ল ক্লাসরুম বযবহাি অবযাহত িা মবা।  

 

  প্রশক্ষকর্ণ িািুগ য়যাল এবং লাইি লাপ্রনগংময়ি িনয একটি  সংমযার্িূণগ এবং িপ্রিিূিক িাঠ্যিম িপ্রিকল্পনা কিমবন এবং আমামেি 

ওময়বসাইমট প্রিতামাতামেি সামথ এসমবি িপ্রিসি এবং ধািাবাপ্রহকতা সশয়াি কিমবন।  অনুগ্রহ কমি মমন িা মবন শুিবাি, 7 

অর্াস্ট, 2020, তাপ্রিম  র্িনগি সকামমা প্রনউ ইয়কগ  সস্টমটি সু্কল স ালাি র্াইেলাইন প্রবষময় একটি সঘাষণা সেমবন, সুতিাং 

আমামেিমক তাি প্রনমেগ শ অনুসিণ কিমত হমব।  অমনক িপ্রিবামি িাইড সকয়াি সমসযা প্রবেযমান থাকমত িামি।  িপ্রিবািগুপ্রলমক 

আিও প্রিমসাসগ িোমনি লমক্ষয সময়ি একটি িপ্রিকল্পনা প্রনময় কাি কিমিন, এবং এই বযািামি আিনামেিমক আিও হালনার্াে তথয 

সেয়া হমব।  

 

যপ্রে প্রিতামাতার্ণ তামেি সন্তানমেি সু্কমল িাঠ্ামত স্বপ্রি সবাধ না কমিন, তমব িুমিা-প্রিমমাট লাপ্রনগং সবমি সনয়াি প্রবকল্পও তামেি 

িনয িময়মি।  আিনািা DOE সথমক 2 সপ্তাহ আমর্ Learning Preference Survey নামম একটি সামিগ  সিময় থাকমবন যাি 

উিি 7 অর্ামস্টি মমধয প্রেমত হমব।  আমামেি অমনক প্রশক্ষক দূি সথমক প্রশক্ষা সেমবন।  এইসব প্রশক্ষকর্ণ অসাধািণ প্রশক্ষক এবং 

তািা আমামেি প্রিমমাট লাপ্রনগং সিাগ্রামম সনতৃে সেমবন।  



 

প্রশক্ষাথীি সিাগ্রাম এবং েমলি (হাউস) তথয অর্ামস্টি সশমষি প্রেমক সশয়াি এবং প্রবতিণ কিা হমব।  আিনািা সে মতই িামেন, 

সু্কমল সিিা একটি অপ্রবশ্বাসয িমিিা এবং আমিা নানান িপ্রিপ্রস্থপ্রতি কথা িাবপ্রি। 

 

আমিা তথয সিমল আিনামেিমক আিও হালনার্াে তথয সেমবা এবং েয়া কমি মমন িা মবন আমামেি সু্কলগুপ্রলি িনয সবগমশষ 

সময়মি া প্রনমি সেয়া হমলা:  

 

8/7: Learning Preference Surveys িমা প্রেমত হমব  

8/10: সু্কলগুপ্রল লাপ্রনগং সিিামিে সামিগ ি িলািল এবং স্টািমেি প্রবমশষ সুপ্রবধা অনুমমােমনি িলািল িামব 

8/14: প্রিপ্রেিযালমেি প্রনবগাপ্রিত সিাগ্রাম মমেল িমাোমনি সশষ প্রেন  

8/21: সকল সু্কমলি িমা সেয়া প্রবষয়গুমলা িযগামলািনা কিাি িনয সুিাপ্রিনমটনমেন্ট এবং প্রেপ্রিক্ট প্রিপ্রিউ টিমমি সশষ প্রেন।  

8/21: DRT অনুমমােনসহ সু্কলগুপ্রল, প্রশক্ষাথীমেি সিাগ্রাম শুরু কিমত িামি।  

8/28: মমেল িুনিায় িমাোমনি সশষ প্রেন (শুধুমাত্র ঐসব সু্কল যামেি িমা সেয়া মমেল DRT কতৃগ ক িাথপ্রমক িমাোনকামল 

অনুমমােন িায়প্রন।)  

8/28: সু্কলগুপ্রল প্রিতামাতামেিমক িানামত িািমব   

8/28: সু্কল িপ্রিকল্পনাগুপ্রল সিাস্ট কিা হমব  

  

স্বাস্থয এবং সুিক্ষাি প্রবমশষ সুপ্রবধা সংিক্ষমণ সযসব র্াইেলাইন বলবৎ থাকমব।   

 

প্রকিু নতুন সু্কল সুিক্ষা নীপ্রত অন্তিুগ ি থাকমব:    

● ক্লাসরুমম (6-িুট দূমি দূমি) প্রশক্ষাথীমেি সামাপ্রিক-দূিে বিায় িা া    

● ক্লাসরুমমি সাইমিি উিি প্রনিগ ি কমি, িপ্রত রুমম শুধু 9-12 িন প্রশক্ষাথীমক সূপ্রিিুি কিা   

● আমামেি সু্কল-প্রিপ্রিক সহলথ্ প্রক্লপ্রনমকি সামথ ঘপ্রনষ্ঠিামব কাি কিা, যামত সিার্ িপ্রতমিামধ আমামেি প্রশক্ষাথীমেি যত্ন 

সনয়া যায় এবং আমামেি িমিিা সিল হয়।   

● সবসময় মু  আবিণ িমি থাকা - সু্কল কমী এবং প্রশক্ষাথীর্ণ সবাই;  বাি বাি হাত সঘায়া এবং হযান্ড সযাপ্রনটাইিাি বযবহাি 

উৎসাপ্রহত কিা  

● অসুস্থ হমল বাপ্রিমত থাকা (সকান প্রশক্ষাথীি লক্ষণ সে া সর্মল তাি িনয একটি আইমসামলশন রুম থাকমব অথবা তামক 

আমামেি িযাকটিশনাি নাসগ সে মব এবং তামক প্রিতামাতা যামত বাপ্রি প্রনময় যায় সসিমনয অমিক্ষায় থাকমব)  

● িপ্রতিামত ক্লাসরুমগুপ্রলমক িীবণূমুি কিা; সযসব িায়র্া অপ্রতপ্রিি েশগকৃত সসগুপ্রল এবং বাথরুম বাি বাি িপ্রিষ্কাি কিা  

● যামত িযগাপ্ত সিপ্রন্টমলশন হয় সস কািমণ োনালা এবং েিিা স ালা িা া  

● সু্কমলি বাইমি এবং প্রিতমিি প্রসিঁপ্রিিথ এবং হলওময়মত যামত সবপ্রশ িটলা না হয় সসিমনয সু্কমল িমবশ এবং িুটিি সময় 

সবপ্রশ েিিাি বযবহাি কিা  



  

এইসব সতকগ তা িািাও, আমিা প্রশক্ষক এবং প্রশক্ষাথীমেি প্রবপ্রডংময় িমবমশি আমর্ স্বাস্থয সিক কিাি বযািামি এবং লাঞ্চ ও অবসমি 

সম্ভাবয প্রবপ্রধ-প্রনমষমধি বযািামি আিও র্াইমেমেি িনয অমিক্ষা কিপ্রি। আমিা সুিক্ষা এবং প্রশক্ষমণি িনয সমবগািম বযবস্থা সমমন 

িলমত িপ্রতটি সকৌশল বািবায়মনি িস্তুপ্রত প্রনপ্রে।  

  

সহমমন্ত আমামেি প্রশক্ষকবৃন্দ এবং িশাসন য ন প্রশক্ষমণি িনয এই প্রমি মমেল ততপ্রিমত কাি কিমি, ত ন আমিা আমামেি 

িপ্রিকল্পনাগুপ্রলমক আিও তথযবহুল কিমত প্রিমমাট লাপ্রনগং সথমক আমামেি অপ্রিজ্ঞতা কামি লার্ামবা।  আমিা আশা কিপ্রি কু্ষদ্র গ্রুমি 

প্রশক্ষাপ্রনমেগ শনা সামাপ্রিক-মানপ্রসক সহায়তা িোমনি মাধযমম প্রিমমাট অপ্রিজ্ঞতা আিও সমৃদ্ধ হমব এবং এি িাশািাপ্রশ স্বশিীমি উিপ্রস্থত 

সথমক প্রশক্ষণমকও উন্নত কিমব। আমামেি অগ্রাপ্রধকাি আমামেি কমুযপ্রনটিি মানপ্রসক এবং শািীপ্রিক কলযাণ। আমামেি লক্ষয সম্ভাবয 

সমবগাচ্চ প্রনিািে উিাময় একটি িূণগ প্রশক্ষা (প্রিমমাট/স্বশিীমি উিপ্রস্থত সথমক), সামাপ্রিক এবং মানপ্রসক সহায়তাি সিাগ্রাম িালু কিা, 

সয ামন সকল স্বাস্থয শতগ , র্াইেলাইন, এবং িিামশগ কমঠ্ািিামব সমমন িলা হমব।  

 

আপ্রম সযমকান এবং সকল হালনার্াে তথয আিনামেি সামথ সশয়াি কিা অবযাহত িা মবা।  সহায়তা, তধযগ ধািণ ও সহায়তা কিাি 

িনয আিনামক ধনযবাে।  আপ্রম এম. এস. 88-এ প্রশক্ষাথীমেি সামথ প্রমপ্রলত হবাি, প্রশক্ষকতা, প্রশক্ষমণ নতুন-স্বািাপ্রবকতায় প্রিমি যাবাি 

িতযাশায় আপ্রি। 

 

আিপ্রন যপ্রে NYCDOE সথমক আিও তথয সিমত আগ্রহী হন, অনুগ্রহ কমি তামেি 2020-2021 School Year Website-এ যান।   

  

এই বৃহেপ্রতবামি অনুগ্রহ কমি আমামেি টাউন হমল সযার্ প্রেন।  আমামেি িমৎকাি িযামিন্ট সকাঅপ্রেগ মনটি,  সেপ্রস িেগ ান (Tracy 

Jordan)  আিনামেিমক প্রবিাপ্রিত িানামবন।   

 

প্রবনীত, 

 

আইলিন অল্টম্যান লম্চেি (Ailene Altman Mitchell), লিলিপ্যাি 

The Park Slope Education Complex at M.S. 88 

544 7th Avenue, Brooklyn, NY 11215 

ফ ান: 718-788-4482 

 যাক্স: 718-768-0213 

amitche2@schools.nyc.gov 

https://ms88.org/ 

http://schools.nyc.gov/SchoolPortals/15/K088/default.htm 

 


