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BRONX CHARTER SCHOOL FOR EXCELLENCE (��স চাটর্ার �ু ল ফর এে�েল�)
বয্ি�গত িনেদর্ েশ িনরাপদ �তয্াবতর্ন এবং পিরেষবা পিরক�নার ধারাবািহকতা
�াসি�ক তথয্
Bronx Charter Schools for Excellence 1-5 (��স চাটর্ার �ু লস ফর এে�েল�) (Bronx
Excellence)-এর ল�য্ হল আমােদর িশ�াথ�েদর তােদর বুি�বৃিত্তক, ৈশি�ক, সামািজক, মানিসক এবং
ৈনিতক িবকােশর মাধয্েম শীষর্�ানীয় সরকাির, েবসরকাির এবং যাজকীয় উ� িবদয্ালেয় ভিতর্ র
�িতেযািগতার জনয্ ��ত করা।
িব�বয্াপী অিতমািরর মেধয্ িশ�ার জনয্ িনেদর্ শনা �দােনর প�িতেত
পিরবতর্ েনর �েয়াজন হয়, িক� েকােনাভােবই এিট আমােদর ল�য্েক পিরবতর্ ন কের না বা সকল
িশ�াথ�েদর জনয্ উ�-মােনর িশ�ামূলক ে�া�ােম সমান অয্াে�েস আমােদর উে�শয্ েথেক িবচু য্ত কের
না।
আমােদর �থম পুনরায় েখালার পিরক�না, যা 2020-এর জুলাইেয় �কািশত হেয়িছল, িতন
�কােরর পিরচালনামূলক দৃশয্ বণর্না কেরিছল - পুেরাপুির সশরীের িনেদর্ শনা, হাইি�ড মেডল এবং দূরবত�
িশ�ার িবক�। 2020-21 িশ�াবষর্ জুেড়, Bronx Excellence (��স এে�েল�) সরকাির �াে�য্র
িনেদর্ িশকা অনুসরণ কেরিছল এবং িনেদর্ শনার একিট হাইি�ড মেডল সরবরাহ কেরিছল। িশ�াথ�রা িবক�
সময়সূচীযু� স�ােহ দুইিদন লাইভ িনেদর্ শনা (েসাম/ম�লবার অথবা বৃহ�িত/শ�বার) এবং িতনিদন
দূরবত� িনেদর্ শনার মাধয্েম �ু েল অংশ�হণ কেরেছন এবং বিধর্ত পির��তার সুিবধােথর্ বুধবার ও স�াহাে�
�ু ল ভবন ব� রাখা হেয়েছ। েকােনা পিরবার স�ূণর্ দূরবত� িশ�া চাইেল, তােদর সশরীের িনেদর্ শনা
েথেক েবিরেয় আসার সুেযাগও েদওয়া হেয়িছল। েমাটামুিটভােব আমােদর িশ�াথ�েদর 40% আমােদর
হাইি�ড মেডেল �ু েল অংশ�হণ কেরেছন এবং 60% স�ূণর্ দূরবত�ভােব িশ�া েবেছ িনেয়েছন।
2021-এর জুলাইেত, আমরা সশরীের িনেদর্ শনায় েফরার জনয্ একিট আপেডট করা পিরক�না
�কাশ কেরিছলাম। আমােদর িবি�ংগিল �রযু� �শমন েকৗশলগিলর সােথ পুনরায় েখালা হেয়েছ৷
িবি�ংেয় অয্াে�স কেঠারভােব শধুমা� িশ�াথ� ও �েয়াজনীয় কমর্চারীেদর মেধয্ সীিমত রাখা হেয়িছল।
িশ�াথ�রা তােদর �াসরেমর মেধয্ িছেলন, সামািজক দূর� বজায় রাখা হেয়িছল, সকেল েফস মা�
পেরিছেলন এবং কমর্চারীরা স�ূণর্ভােব ভয্াি�ন�া� িছেলন। 2022 সােলর জানুয়ািরেত, েড�া এবং
ওিম�ন েভিরেয়ে�র ফেল আ�া� হওয়ার �মবধর্মান হােরর কারেণ আমরা একিট সংেযাজন �কাশ
কেরিছলাম। সং�মণ িনয়�ণ প�িত শি�শালী করার জনয্ আমােদর পিরিচত েকৗশলগিল আমরা আরও
কেঠারভােব �েয়াগ কেরিছ - আরও সং�মণ �িতেরাধ করেত �েতয্কেক ভয্াকিসন িনেত, উ�-গণমােনর
ও ভােলাভােব িফট করা মা� পরেত, হােতর �া�য্িবিধ অভয্াস করেত উৎসািহত করা এবং �িতিট
েকেসর কনটয্া� ে�স করা। এছাড়া, আমরা পিরবারগিলেক ি� ি�িনং েট�ও অফার কেরিছ। মােচর্র
মেধয্, েকেসর হার কেম এেসিছল ও মা� পরার িবষয়িটেক ই�াধীন করা হেয়িছল। �ী�কােলর মেধয্,
আমরা লাইভ �য্াজুেয়শন েসিরমিন ও �ী�কােলর ে�া�ািমং অফার করেত েপেরিছলাম।
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American Rescue Plan (ARP) (আেমিরকান উ�ার পিরক�না) Elementary and
Secondary School Emergency Relief (ESSER) (�াথিমক ও েসেক�াির �ু েলর জরির অব�ার
�াণ) তহিবেলর �াপক িহেসেব এবং সেবর্াত্তম অনুশীলেনর িবষয় িহেসেব, Bronx Excellence (��স
এে�েল�) একিট সশরীের িনেদর্ শনায় িনরাপদ �তয্াবতর্ ন এবং পিরেষবা পিরক�নার ধারাবািহকতা �কাশ
কেরেছ, যা িকছু নীিত এবং অনুশীলেনর বণর্না েদয় যা আমরা আমােদর �ু লগিলেক িনরাপেদ পুনরায়
েখালা এবং পিরচালনােক সমথর্ন করেত এবং COVID-19 অিতমািরর �ভাবগিল েমাকািবলায় �েয়াগ
করব। আমােদর পূবব
র্ ত� পুনরাবৃিত্তর জনয্, এই পিরক�নািট �কােশর আেগ, Bronx Excellence (��স
এে�েল�) আমােদর িস�া�-�হেণর বয্াপাের জানােনার জনয্ সমী�ার মাধয্েম ে�কেহা�ার ও জনগেণর
কেম� সং�হ কেরেছ এবং আমােদর পুনরায় েখালার পিরক�না ৈতির কেরেছ।
েযেহতু আমরা এখন ধীের ধীের অিতমািরর �েকাপ েথেক েবিরেয় আসিছ, Bronx Excellence
(��স এে�েল�) CDC (Centers for Disease Control) (অসুখ িনয়�েণর েক�) এবং DOH
(Department of Health) (�া�য্ িবভাগ)-এর �মিবকিশত িনেদর্ িশকার সে� অিভেযািজত হওয়া
চািলেয় যােব। সবকিট ভবন েখালােক অ�ািধকার েদওয়ার জনয্ �ু লগিল সম� �শমন েকৗশল িবেবচনা
করেছ। আমরা যােত সবর্ািধক আপ-টু -েডট করা তথয্ বজায় রাখেত পাির তা িনি�ত করেত আমরা
COVID-19 কিমউিনিটর �র, জন�া�য্ িনেদর্ িশকা এবং �ানীয় পিজিটিভিটর হারগিল িনরী�ণ করা
চািলেয় যাি�। এিট মেন রাখা �েয়াজন েয এই পিরক�নাগিলেক জীব� নিথ িহসােব িবেবচনা করা হয়৷
এই নিথগিল পযর্ােলাচনা করা হেব এবং েসে��র 2023 পযর্� �েয়াজন হেল, �িত মােস সংেশাধন করা
হেব। �েয়াজন অনুসাের, আমরা আমােদর ে�কেহা�ারেদর কাছ েথেক �িতি�য়া িবেবচনা করেত থাকব
কারণ আমরা �মাগত আমােদর পিরক�নার রপায়ণ এবং বা�বায়ন পযর্েব�ণ কির৷

I. �া�য্ ও িনরাপত্তার েকৗশল
SARS-CoV-2-এর িব�ার �িতেরাধ করেত এবং সশরীের িনেদর্ শনার পুনর�ারেক অ�ািধকার
িদেত Bronx Excellence (��স এে�েল�) CDC এবং DOH-এর সুপািরশ েমেন চলেত থাকেব।
িন�িলিখত িবভাগগিল ৈদনি�ন পিরচালনার জনয্ আমােদর িনেদর্ িশকা বণর্না কের। Bronx Excellence
(��স এে�েল�) 2022-23 িশ�াবেষর্র জনয্ যতটা স�ব আমােদর �ত� িশ�ামূলক মেডল বা�বায়ন
করেব এবং �া�য্ ও িনরাপত্তার উ�য়েনর জনয্ উপযু� সর�াম �াপন করেব। COVID-19 কিমউিনিটর
�র এবং পিরি�িতর পিরবতর্ ন অনুযায়ী, যখন েযরকম �েয়াজন হেব, Bronx Excellence (��স
এে�েল�) �শমেনর প�িতগিল পুনঃ�াপন করেত পাের। সবসমেয়র মেতাই, আমােদর সবেথেক ঝুঁ িক�বণ
জনসংখয্ার উপর িবেশষ মেনােযাগ েরেখ, আমরা সকল িশ�াথ�েদর সমতাযু� িশ�ার অিধকার সংরি�ত
রাখা িনি�ত করব।
িটকা
তী� অসু�তা �িতেরাধ করেত, COVID-19 িটকার বয্াপাের আপ টু েডট থাকাই জন�াে�য্র
সবেথেক কাযর্কর েকৗশল হেয় উেঠেছ। েকােনা অব�ান খুঁেজ েপেত, আপিন NYC িটকা ফাই�ারেদখেত
পােরন, অথবা 877-829-4692-েত কল করেত পােরন। আপিন আরও অব�ান ও তথয্ এখােন
েদখেত পােবন। অনু�হ কের মেন রাখেবন েয সম� NYC DOE পাবিলক এবং চাটর্ার �ু েলর িশ�াথ�
এবং কম�রা উ�-ঝুঁ িকপূণর্ পাঠয্�ম বিহভূর্ ত কাযর্কলােপ অংশ�হণ কেরন (েযমন �িতেযািগতামূলক
েখলাধুলা, েকারাস, িমউিজকয্াল িথেয়টার, ে�প, এবং ডা� িটম) তােদর কিমশনােরর িনেদর্ শ অনুসাের
3

অবশয্ই স�ূণর্রেপ COVID-19 এর িটকা িদেত হেব। কিমশনােরর অডর্ার পড়েত, on.nyc.gov/covidvaccination-extracurricular েদখুন।
মা�
ভােলাভােব িফট হওয়া মা�, িবেশষ কের ঘেরর মেধয্ এবং জনবহল এলাকায় COVID-19
ভাইরােসর সং�মণ ও �সার �িতেরােধ িবেশষভােব কাযর্করী হেয় উেঠেছ। �ু ল িবি�ংেয় ও বােস
িশ�াথ� ও কমর্চারীেদর মা� পরার িবষয়িট বতর্ মােন ঐি�ক। তােদর বয্ি�গত েযাগােযাগ ও ঝুঁ িকর �র
অনুযায়ী, �ু েল মা� পরেবন িক না তা েকােনা বয্ি� িনেজ েবেছ িনেত পােরন। মা� পরার পছে�র
জনয্ েকােনা ধরেনর েকােনা েহন�া, হয়রািন বা ৈবষময্ েকােনাভােবই সহয্ করা হেব না। েকউ �ু েল
মা� পরেত চাইেল বা কােরা মাে�র �েয়াজন হেল, তােদর জনয্ �ু েল মা� উপলভয্ থাকেব।
��বয্: িটকা েদওয়ার অব�া িনিবর্েশেষ, সম� বয্ি�েক অবশয্ই িন�িলিখত েয েকােনা পিরি�িতেত একিট
মা� পরেত হেব:
• COVID-19 পরী�ায় পিজিটভ হওয়ার পর েকউ �ু েল আসেল, তােক অবশয্ই �ু ল বাস সহ �ু ল
�া�েন থাকাকালীন 6-10 িদেনর জনয্ একিট ভােলাভােব িফট হওয়া মা� পরেত হেব। (1 নং
িদন হল উপসগর্ শর হওয়ার পেরর �থম স�ূণর্ িদন, অথবা উপসগর্ না থাকেল, েট� করােনার
পেরর �থম স�ূণর্ িদন।)
• েয েকােনা কােরা COVID-19 উপসগর্ থাকেল, তােক অবশয্ই �ু েল মা� পরেত হেব।
• �ু েলর নােসর্র অিফেস �েবশ করার সময় সকলেক অবশয্ই মা� পরেত হেব।
• যিদ েকউ পিরিচত সং�ািমত কােরা ঘিন� সং�েশর্ আেস, �ু েলর মেধয্ বা �ু েলর বাইের, তােক
অবশয্ই েশষ সং�েশর্ আসার 10 িদন পর পযর্� মা� পরেত হেব এবং অ�ত 5 িদন (6 নং
িদেন) পের েট� করােত হেব। 1 নং িদন হল েকােনা পিজিটভ বয্ি�র সে� েশষ সং�েশর্র
পর �থম স�ূণর্ িদন।
িন�িলিখত ে�ে� মা� পরা দৃঢ়ভােব সুপািরশ করা হয়:
• মাঝািরভােব বা গরতরভােব ইিমউেনাকে�ামাইজড বয্ি�
• েকােনা �া�য্পিরচযর্া �দানকারী সুপািরশ করেল
• জনবহল ইনেডার েসিটংেয়
কিমউিনিটর �র মাঝাির েথেক তী� হেল, অথবা �ানীয় েকেসর হার বৃি� েপেল, Excellence �েয়াজন
অনুযায়ী মাে�র �েয়াজনীয়তা ও অনয্ানয্ �শমন �েচ�া অয্াডজা� করেত পাের। Bronx Excellence
(��স এে�েল�) CDC ও �ানীয় �া�য্ দফতরগিলর িনেদর্ িশকা েমেন চলা চািলেয় যােব।
অসু� হেল বািড়েত থাকা:
Bronx Excellence (��স এে�েল�) িবি�ং-এ যাওয়ার আেগ বািড়েত �িতিদেনর ি�িনং-এর
গরে�র উপর েজার িদেত থাকেব। ভাইরােসর িব�ার েরাধ করার উে�েশয্, আমােদর অবশয্ই এিটেক
আমােদর �ু েল �েবশ করা �িতেরাধ করার জনয্ যথাসাধয্ েচ�া করেত হেব। িনেচর তািলকাভু �
COVID-19-এর উপসগর্গিলর েকােনা একিট েদখা িদেলই িশ�াথ� ও কমর্চারীেদর বািড়েত থাকেত হেব ও
েট� করােত হেব।
আপিন যিদ PCR েটে�র ফলাফেলর অেপ�ায় থােকন, তেব েটে�র ফলাফল না
পাওয়া পযর্� আপনার সতকর্ তা অবল�ন করা উিচত।
• �র বা ঠা�া লাগা (100°F বা তার েবিশ)
• কািশ
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•
•
•
•
•

�াসক� বা �াস িনেত ক� হওয়া
�াি�
েপিশ বা শরীের বয্থা
মাথাবয্থা
স�িত �াদ ও গে�র অনুভূিত চেল যাওয়া

•
•
•
•

গলা বয্থা
নাকব� বা সিদর্
বিম বিম ভাব বা বিম; এবং/অথবা
ডায়িরয়া

আপিন যিদ COVID-19 পিজিটভ হন:
েয সম� িশ�াথ� ও কমর্চারী COVID-19-এর জনয্ পিজিটভ হেবন, তােদর �ু লেক তা জানােত
হেব এবং উপসগর্ শর হওয়ার অথবা েট� করােনার পর অ�ত 5 িদন আলাদা থাকেত হেব (1 নং
িদন হল উপসগর্ শর হওয়ার পেরর �থম স�ূণর্ িদন, অথবা উপসগর্ না থাকেল, েট� করােনার পেরর
�থম স�ূণর্ িদন)। �র কমােনার ওষুধ বয্বহার না কের কমপে� 24 ঘ�া �রমু� থাকেল এবং
উপসেগর্র উ�িত হে়ল, বা েকােনা উপসগর্ না থাকেল, েকােনা উপসগর্ েদখা না িদেল তারা 6 নং িদেন
আবার �ু েল িফের আসেত পােরন। িফের এেস তােদর অবশয্ই 10 িদন পযর্� মা� পরেত হেব ও
অিতির� সাবধানতা িনেত হেব। আপনার যিদ শরেত েকােনা উপসগর্ না থােক এবং পের উপসগর্ েদখা
েদয়, আইেসােলশেন থাকা আবার শর করেত হেব, উপসগর্ শরর িদনিটেক 0 নং িদন িহসােব ধের।
কীভােব আইেসােলশেন থাকেবন, েস িবষেয় আরও তথয্ এখােন পাওয়া যােব।
আপিন যিদ COVID-19 ভাইরােসর সং�েশর্ আেসন:
িশ�াথ� বা কমর্চারীরা COVID-19-এর সং�েশর্ আসেল CDC আর তােদর েকায়ারা�াইেন থাকার
পরামশর্ েদয় না। ঘিন� সং�েশর্ আসা িশ�াথ� বা কমর্চারীেদর যত তাড়াতািড় স�ব জানােত হেব।
তােদর স�ূণর্ 10 িদন মা� পরেত হেব, েশষ সং�েশর্ আসার িদনিটেক 0 নং িদন িহসােব ধের। (1
নং িদন হল সং�েশর্ আসার পর �থম স�ূণর্ িদন।) তােদর েকােনা উপসগর্ না থাকেল তারা �ু েল
আসা চািলেয় েযেত পােরন। আপনার েশষ সং�েশর্র কমপে� 5 িট পূণর্ িদন (6 নং িদন) পর েট�
করন, সতকর্ তা অবল�ন করা চািলেয় যান এবং উপসগর্গিলর জনয্ পযর্েব�ণ করন। উপসগর্গিল েদখা
িদেল, আইেসােলশেনর বয্ব�া করন ও েট� করান। COVID-19 ভাইরােসর সং�েশর্ এেল কী করেবন,
েস স�েকর্ আরও তথয্ আপিন এখােন পােবন। �ু েল থাকাকালীন েকউ সং�েশর্ আসেল, বািড়েত েট�
করার িকটও পিরবারগিলেক ও কমর্চারীেদর েদওয়া হেব।
সম�য়
জন�া�য্ িনেদর্ িশকা �িতিদেনর ি�য়াকলােপর অংশ িহসােব আর সমি�ত হওয়ার পরামশর্ েদয় না।
তেব, কনটয্া� ে�িসং কাযর্কর করার �েয়াজন হেল, �ু লগিল সযেত্ন ও সতকর্ ভােব িশ�াথ�েদর ও তােদর
মেধয্ ই�ারঅয্াকশন িনরী�ণ করেব।
হাত েধায়া এবং �াস ��ােসর িবিধ
হাত েধায়া COVID-19 সহ সং�ামক েরােগর িব�ার েরাধ করেত সাহাযয্ করেত পাের। Bronx
Excellence (��স এে�েল�) হাত পির�ার রাখার জনয্ CDC িনেদর্ িশকা েমেন চলেব। �ু লগিল
গর�পূণর্ সমেয়, েযমন খাওয়ার আেগ ও পের ও ের�রম বয্বহােরর পের এই অভয্াসগিলেক উৎসািহত
এবং শি�শালী করেত থাকেব। কমপে� 60% অয্ালেকাহল যু� হয্া� সয্ািনটাইজার জনবহল �ােন এবং
ে�ণীকে� �শর্-না করা িডসেপ�াের পুেরা িবি�ং জুেড় বয্াপকভােব উপলভয্ থাকেব। �পেলেটর ছিড়েয়
যাওয়া আটকােত হাঁিচ ও কািশর সময় মুখ েঢেক কমর্চারীরা �াস ��ােসর �া�য্িবিধও শি�শালী রাখা
চািলেয় যােবন।
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পির��তা এবং বায়ুচলাচল
CDC এবং DOH িনেদর্ িশকা অনুসাের, Bronx Excellence (��স এে�েল�) �িতিদন সবিকছু
পির�ার করার মাধয্েম �া�য্কর সুিবধা বজায় রাখেব, িবেশষ কের েবিশবার �শর্ হওয়া তলগিল আরও
ঘন ঘন পির�ার করার মাধয্েম। এছাড়া, সবকিট �াসরেম সারািদেনর �েয়াজন অনুযায়ী, িনরাপেদ
পির�ার করার ে�াডা� রাখা থাকেব। �ু লগিলর HVAC িসে�ম 2020-েত স�ূণর্ভােব মূলয্ায়ন করা
হেয়িছল। 2021 সােলর শরেতর মেধয্, সম� �ু েল MERV-13 িফলে�শেনর বয্ব�া করা হেয়িছল
এবং/অথবা COVID-19-এর সূ�পােতর কারেণ উ�ূ ত বায়ুচলাচল সং�া� সমসয্া সমাধােন HVAC উ�ত
করা হেব। কেরানাভাইরাস ছিড়েয় পড়ার স�াবনা কমােনার জনয্ আমরা পুনবর্য্বহৃত বাতাস বয্বহােরর
জনয্ এবং �ু ল ভবনগিলেত বাইেরর েখালা হাওয়ার স�ালন বাড়ােত িবদয্মান বায়ুচলাচল বয্ব�ার
উ�িতর জনয্ সর�ামগিল �িত�াপন এবং ইন�ল করিছ। আবহাওয়া ভােলা থাকেল, �ু লগিলেক সারা
িবি�ংেয় েখালা হাওয়ার চলাচল বাড়ােত জানলা খুেল রাখার জনয্ উৎসািহত করা হে�।
বিধর্ ত কিমউিনিটর �র বা �াদুভর্ােবর �িতি�য়া
COVID-19 কিমউিনিটর �রগিল বৃি�র ইি�ত িদেল, িবেশষত উ� �েরর সং�মেণ, বা যিদ েকানও �ু ল
�ানীয় �াদুভর্ােবর স�ুখীন হয়, তখন Bronx Excellence (��স এে�েল�) িনেচ বিণর্ত �রযু� �শমন
বয্ব�াগিল েযাগ করার কথা িবেবচনা করেব। এই বয্ব�াগিল সং�মণ এবং ঝুঁ িকর মা�ার উপর িভিত্ত
কের একিট একক �াসরম, �ু ল বা �েপ �েযাজয্ হেত পাের। েকসগিল একিট িনরাপদ �ের �াস
েপেল, �ু ল ধীের ধীের িবিধিনেষধ সহজ করার কথা িবেবচনা করেব এবং পরবত� স�াহগিলেত েকেসর
হার িনিবড়ভােব পযর্েব�ণ করেব।
• কনটয্া� ে�িসং
• বায়ুচলাচল উ�ত করা
• বিধর্ত পির��তার ে�ােটাকল
• সাবর্জনীন মা� পরার িবিধর পুনঃ�াপন
• �ভািবত �েপর জনয্ ি�িনং েটি�ং
• উ�-ঝুঁ িকস�� অয্াি�িভিটগিল �িগত রাখা
• তী� �াদুভর্াব হেল �াসরম বা �ু ল ব� রাখা
সামািজক-মানিসক �া�য্
Bronx Excellence (��স এে�েল�) সমতা বজায় রাখার িদেক ল�য্ েরেখ আমােদর
িশ�াথ�েদর িশি�ত করার কাজিট চািলেয় যােব। সকল িশ�াথ� যােত উ�-গণমােনর িশ�ায় সমান
অয্াে�স পায়, এিট তা িনি�ত করেব। Bronx Excellence (��স এে�েল�) আমােদর কিমউিনিটর
সামািজক-মানিসক চািহদাগিলেকও সমথর্ন করেব।
�ু েলর িদনিট একিট সকােলর িমিটং িদেয় শর হেব,
এই সমেয় িশ�াথ�রা সু�তার জনয্ মননশীলতা ও িকছু বয্ায়াম অভয্াস করেত পােরন। আমােদর
�ু লগিল এমন সামািজক কম�েদর িনেয়াগ বা েযাগ করেব, যারা �ু েলর সামি�ক �া�য্ িনরী�ণ করেত,
আমােদর পিরবার এবং কম�েদর সং�ান সরবরাহ করেত এবং �েয়াজেন সরাসির হ�ে�পযু� পিরেষবা
িদেত স�ম হেবন। িশ�করাও িনেজেদর এবং তােদর িশ�াথ�েদর সামািজক-আেবিগক এবং মানিসক
সু�তা িনি�ত করেত �ু েলর সমাজকম�েদর সােথ একি�ত হেয় কাজ করেবন। Bronx Excellence
(��স এে�েল�) একিট শি�শালী আটর্ ে�া�ামও �দান কের, যা একিট সৃজনশীল �কাশেক উৎসািহত
কের এবং িশ�াথ�েদর িনেজেদর �কাশ করেত েদয়।
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মাি�প� স�েকর্ জানুন
মাি�প� হল মাি�প� ভাইরাস �ারা সৃ� একিট েরাগ, সাধারণত মাি�পে� আ�া� বয্ি�র ঘা েথেক �ক
েথেক �েকর সরাসির েযাগােযােগর মাধয্েম ছিড়েয় পেড়। এিট েপাশাক বা িবছানার সং�েশর্ বা মুেখামুিখ
েযাগােযােগর সময় �াস ��ােসর �পেলট েথেকও ছড়ােত পাের। এই বতর্ মান মাি�পে�র �াদুভর্ােব,
ভাইরাসিট মূলত �া�বয়�েদর মেধয্ ঘিন� সং�েশর্র সময়, েযমন েযৗনতা, চু �ন, আিল�ন এবং
ময্াসােজর সময় ছিড়েয় পেড়েছ। এেত এমন ঘা হেত পাের, যা েদখেত �ণ বা েফা�ার মেতা, �শর্
করেল েযগিলেক শ� মেন হয় এবং এগিলর েকে� একিট গতর্ মেতা আেছ। িকছু বয্ি�র �ু েয়র মেতা
উপসগর্ও রেয়েছ।
•

•

কােরা রয্াশ বা ঘা হেলই েসিট মাি�প� বেল ধের েনেবন না। েবিশরভাগ রয্াশ এবং ঘা
মাি�প� ভাইরােসর েথেক সৃ� নয়। ঘা বা�ােদর মেধয্ খুব সাধারণ এবং সাধারণত েপাকার
কামড়, �ণ, অয্ালািজর্ বা অনয্ানয্ কারেণ হয় যা সং�ামক নয় এবং �ু ল, চাই�েকয়ার, বা
�ু েলর পের ি�য়াকলােপ না িগেয় বািড়েত থাকার �েয়াজন হয় না।
েকােনা িশশর নতু ন বা অজানা েকােনা রয্াশ বা ঘা েদখা িদেল �ু েলর নাসর্ বা তােদর �া�য্
পিরচযর্া �দানকারীেক িদেয় েদখােত হেব। মাি�পে�র বয্াপাের আরও তথয্ আপিন
nyc.gov/monkeypox.-এ পােবন।

II. জনগেণর ম�বয্
Bronx Excellence (��স এে�েল�) জুলাই মােস আমােদর ARP ESSER তহিবল অ�ািধকার
এবং শরেত িনরাপেদ পুনরায় েখালার পিরক�নার উপর কিমউিনিটর ইনপুট �কাশ করার জনয্ একিট
সমী�া �কাশ কেরেছ। আমরা মা-বাবা, কমর্চারী, অয্াডিমিনে�টর ও কিমউিনিটর সদসয্েদর েথেক
234িট উত্তর েপেয়িছ। সংগৃহীত �িতি�য়াগিল অ�ািধকােরর �বণতার জনয্ িবে�ষণ এবং পযর্ােলাচনা
করা হেয়িছল। আমােদর সমী�ার ফলাফেলর উপর িভিত্ত কের, �িতি�য়াগিল পূবর্বত� এবং বতর্ মান
তহিবল অ�ািধকারগিলর সােথ সংযু� করা হেয়িছল। �ী�কােল, �ু েলর েনতারা তােদর বািষর্ক
পািরবািরক চয্াট পিরচালনা করেবন। এগিল আগত পিরবারগিলর জনয্ �ু েলর েনতােদর সােথ পৃথকভােব
েদখা করার, মেডল স�েকর্ জানার এবং �� িজ�াসা করার সুেযাগ। পুেরা িশ�াবষর্ জুেড়, আমরা
আমােদর পিরবার এবং কম�েদর কাছ েথেক আমােদর অ�গিতর বয্াপাের, আমােদর েবােডর্র �িতিনিধেদর
কাছ েথেক �িতি�য়া জানােত থাকব এবং পযর্ায়�েম অ�ত �িত ছয় মােস এবং পিরি�িতর পিরবতর্ ন
অনুযায়ী আমােদর সশরীের িনেদর্ শনায় িনরাপদ �তয্াবতর্ ন ও পিরেষবার ধারাবািহকতা পিরক�না
পযর্ােলাচনা (�েয়াজন হেল, সংেশাধন) করব। �িতি�য়ার সুেযাগ �দান করেত এবং ভিবষয্েতর �ু ল
বছরগিলর জনয্ বািষর্ক সমী�া িবেবচনা করার জনয্ আমরা আমােদর অিভভাবক সিমিতর সে� জিড়ত
থাকব।
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তহিবল বয্বহার
Bronx Excellence (��স এে�েল�) কেরানাভাইরােসর �াদুভর্ােবর কারেণ অ�তয্ািশত খরচগিলেক
সমথর্ন করার জনয্ িতন দফা েফডােরল তহিবল পাে�৷
�থম পিরমাণিট Elementary and
Secondary School Emergency Relief (ESSER) I (এিলেম�াির ও েসেক�াির �ু েলর জরির
অব�ার �াণ) ফাে�র মাধয্েম িবতরণ করা হেয়িছল। এিট অিতির� PPE এবং িশ�ার ধারাবািহকতা
�চােরর জনয্ ে�ামবুক ও সফটওয়য্ার িকনেত বয্বহৃত হেয়িছল। আমােদর পরবত� দুই রাউে�র তহিবল
ESSER II এবং American Rescue Plan (ARP) (আেমিরকান উ�ার পিরক�না) ESSER III-এর
মাধয্েম �দান করা হয়। এই তহিবলগিল �ািঘমাংশ বরাবর খরেচর ভারসাময্ বজায় রাখেত বয্বহার করা
হে� এবং িন�িলিখতগিলর জনয্ বরা� করা হেব:
• আমােদর িশ�াথ� এবং কম�েদর মানিসক �া�য্ এবং সু�তায় সহায়তা করার জনয্ সমাজকম�েদর
িনেয়াগ করা
• িশ�ায় উ�িতর জনয্ অিতির� িনেদর্ শনায় সহায়ক কমর্চারী
• �েয়াজন হেল িবক� িশ�ক �দান
• সামািজক-মানিসক �া�য্ এবং সু�তােক সমথর্ন করেত এবং েশখার অ�গিত/িশ�ার �িতর
�িতকােরর জনয্ �ী�কালীন ে�া�ািমং
• অিতির� পির�ােরর পিরেষবা, PPE ও সর�াম
• েশখায় �িতর �িতকার, অিতির� সহায়তা �দান এবং েশখার গিত �রাি�ত করার জনয্
উপযু�, বয্ি�গত এবং েছাট-�েপ িনেদর্ শনার মাধয্েম বিধর্ত েশখার সুেযাগ �দােনর জনয্ িনযু�
িশ�কেদর একিট কয্াডার ৈতির করা
• েশখার উ�িত, কাজ এবং বািড়র মেধয্ মসৃণ মডু য্েলশন সহজতর করা এবং সশরীের এবং
�েয়াজেন দূরবত� িনেদর্ শনার সুিবধােথর্ 2:1 কি�উটার-ও ি-�াথ�র অনুপােত ে�ামবুক েকনা
• েশখার ধারাবািহকতার জনয্ সফটওয়য্ার
III. পযর্ ায়�িমক পযর্ ােলাচনার �ি�য়া
পিরি�িতর পিরবতর্ ন অনুযায়ী, Bronx Excellence (��স এে�েল�) �মাগত সং�মেণর হার এবং
িনেদর্ িশকা িনরী�ণ করেব এবং আমােদর পিরক�নার কাযর্কািরতা পিরমাপ করেব। এছাড়াও আমরা 30
েসে��র, 2023 পযর্�, অ�ত �িত ছয় মােস একবার আমােদর সশরীের িনেদর্ শনায় িনরাপদ �তয্াবতর্ ন
এবং পিরেষবায় ধারাবািহকতার পিরক�না পযর্ােলাচনা ও �েয়াজন হেল সংেশাধন করব এবং �িতিট
পযর্ােলাচনায় জনগেণর ইনপুট িনেয় িচ�াভাবনা করব। �েয়াজন অনুযায়ী, Bronx Excellence (��স
এে�েল�) আমােদর ওেয়বসাইেট েযেকােনা আপেডট েপা� করেব এবং আমােদর পিরবারগিলেক নীিতেত
েযেকােনা পিরবতর্ ন স�েকর্ সেচতন রাখেব।
V. েবাধগময্ এবং অিভ� ফরময্াট
Bronx Excellence (��স এে�েল�) আমােদর ওেয়বসাইেট আমােদর সশরীের িনেদর্ শনায় িনরাপদ
�তয্াবতর্ ন এবং পিরেষবার ধারাবািহকতা পিরক�না েপা� করেব। উে�খেযাগয্ নীিত, পিরচালনামূলক,
বা �া�য্ সং�া� েডটা পিরবতর্ েনর সােথ সােথ, Bronx Excellence (��স এে�েল�)-এর
অিভভাবকেদর সে� েযাগােযােগর িনেবিদত �য্াটফমর্, School Messenger-এর পাশাপািশ, িব�ৃ ত ইেমইল
এবং েফান কেলর মাধয্েম অিভভাবকেদর জানােনার �মতা রেয়েছ। আমরা িরেয়ল-টাইম আপেডট এবং
আমােদর COVID-19 �িতি�য়ার েযেকােনা পিরবতর্ েনর জনয্ এই �য্াটফেমর্র পাশাপািশ আমােদর েসাশয্াল
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িমিডয়া অয্াকাউ� এবং ওেয়বসাইটগিল বয্বহার করব। অধয্াপক এবং কম�রা েনতৃ �, অধয্াপক এবং
কম�েদর মেধয্ েযাগােযাগ মানস�ত করেত Office 365 ইেমইল �য্াটফমর্ বয্বহার করেবন৷
েযাগােযাগ বয্ব�া
�ু লগিল িপতামাতা, িশ�াথ�, অধয্াপক এবং কম�েদর সােথ েযাগােযাগ করেত িন�িলিখত চয্ােনলগিল
বয্বহার করেব৷
• Office 365 ইেমইল: অধয্াপক এবং কমর্চারীেদর েযাগােযােগর �য্াটফমর্
• School Messenger (�ু ল েমেস�ার): মা-বাবােদর েযাগােযােগর �য্াটফমর্
• Clever (ে�ভার): অধয্াপক, কমর্চারী, মা-বাবা এবং িশ�াথ�েদর িরেসাসর্ হাব
এবং েযাগােযাগ �য্াটফমর্
• �ু েলর ওেয়বসাইট ও েসাশয্াল িমিডয়ার অয্াকাউ�
একািধক ভাষায় েযাগােযাগ
School Messenger (�ু ল েমেস�ার) মা-বাবােদর জনয্ একিট েযাগােযাগ করার �য্াটফমর্। এিট
এসএমএস (েট�ট েমেসজ), ভেয়স েমেসজ এবং ইেমইেলর মাধয্েম েযাগােযােগর সুিবধা েদয়।
�য্াটফমর্িটেত একিট িব�-ইন অনুবােদর টু ল রেয়েছ যা 100 িটরও েবিশ ভাষায় েমেসজ অনুবাদ
করেত পাের। (এখােন িব�ািরত েদখুন)
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