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৪র্থ মার্থ, ২০২০
প্রিয় পপ্রিবাি এবং কমীবর্থ,
যেহেতু প্রিহেম্বহি র্ীহেি উোে শেহি যকাপ্রিি -১৯ (েবয কহিাোিাইিাে) িাদুিথাহবি খবি ির্ম
িকাপ্রশত েহয়প্রিল, িাইিােটি এখে মাপ্রকথে েুক্তিাহেি প্রকিু জায়র্ায় িপ্র়িহয় পহ়িহি। এটা ঠিক
যে , আমাহদি েকহলি উহেহর্ি প্রবষয় প্রকিাহব েংক্রমহেি প্রবরুহে রুহখ দাাঁ়িাহো োয় এবং এি
পাশাপাপ্রশ প্রকিাহব এবং প্রকধিহেি িস্তুপ্রত প্রেহত েহব োহত এই িাইিােটি আমাহদি েম্প্রদাহয়ি
মহধয িপ্র়িহয় পিাি েম্ভাবো কম র্াহক।
যকাপ্রিি -১৯ (COVID-19) যর্হক িক্ষা যপহত েহল শুরুহত আমাহদি িহতযকহক ের্াের্ েতকথ তা
অবলম্বে কিহত েহব। এজেয আপ্রম িহতযকহক স্কু ল যজলাি যমপ্রিহকল ও োপ্রেথং োপ্রিথে প্রবিাহর্ি
েুপাপ্রিশগুপ্রল অেুেিে কিাি জেয অেুহিাধ কিপ্রি, প্রেহে কিেীয় পদহক্ষপ গুল যদয়া েলঃ
•

ঘেঘে আপোি োত োবাে এবং পাপ্রে/জল প্রদহয় কমপহক্ষ 20 যেহকহেি জেয ধুহয়
যেলুে। (েযাপ্রপ বার্হি টু ইউ (যতামাহক শুি জন্মপ্রদে") র্াইহত দু'বাি েময় লাহর্ িায় 20

•
•
•
•

যেহকে)) েপ্রদ োবাে এবং জল ো পাওয়া োয় তহব অযালহকােল প্রিপ্রিক েযাে
েযাপ্রেটাইজাি বযবোি করুে।
োত ধুয়া ো েহল আপোি যর্াখ, োক এবং মুখ স্পশথ কিা এপ্র়িহয় র্লুে।
অেুস্থ মােুহষি েহে ঘপ্রেষ্ঠ যোর্াহোর্ এপ্র়িহয় র্লুে।
আপপ্রে অেুস্থ েহল বাপ্র়িহত র্াকুে ।
আপোি োপ্রর্, কাপ্রশ -কে যেহক িাখুে বা যকােও টিেুয প্রদহয় োাঁপ্রর্ প্রদে, টিেুযটি ট্র্যাহশ

•

যেহল প্রদে এবং তািপি আপোি োত ধুহয় যেলুে।
যে েব বস্তু/প্রজপ্রেেগুপ্রল এবং জায়র্াগুপ্রল িায়ই স্পশথ কিা েয় যেেব প্রজপ্রেে এবং

•

জায়র্াগুপ্রল ঘেঘে পপ্রিষ্কাি এবং জীবােুমক্ত
ু িাখুে।
স্বার্ত জাোহোি অেিপ্রে যেমে েযােহশপ্রকং, র্াল-র্ু ম্বে, এমেপ্রক মুপ্রি-বাপ্রপং বাপাহি
েহর্তে যোে এবং প্রবিত র্াকাটা প্রেিাপদ। কেুই-বাপ্রপংহক অপ্রিবাদে প্রেোহব প্রবহবর্ো

করুে।
প্রদ োপ্রর্প্রলটিে প্রিপািটহমন্ট প্রবিার্ প্রেপ্রিত কিহব যে, োহত আমাহদি তত্ত্বাবধায়ক পপ্রিষ্কাি
পপ্রিচ্ছন্নতা গ্রুপ িাহতি যবলা ঘেঘে বযবহৃত জায়র্া এবং প্রজপ্রেেগুপ্রল পপ্রিষ্কাি এবং
জীবােুমক্ত
ু কহি, এি মহধয িহয়হি দিাজাি োতল, েমতল জায়র্া, প্রেপ্রাঁ ়িি দু-পাহশি োতল, এবং
বার্রুহমি আেুষাপ্রেক প্রজপ্রেেপত্র, েপ্রদও পপ্রিষ্কাি পপ্রিচ্ছন্নতা এবং জীবােুমুক্ত কিা শুধু
এইগুপ্রলি মহধযই েীমাবে র্াকহব ো।
র্ত েপ্তাহে, আপ্রম উপ-েুপাপ্রিেহটেহিন্ট েুোো যপিােহক যকাপ্রিি -১৯ (COVID-19) িস্তুপ্রত
েপহকথ একটি টাস্ক যোেথ আেবাে কিাি প্রেহদথ শ প্রদহয়প্রি। প্রতপ্রে বতথ মাহে টাস্কহোেথটিহক

একপ্রত্রত কিহিে। এই টাস্কহোহেথি উহেশয দুইটা। ির্মত, এটি িাইিাে েপপ্রকথত েবহর্হয়
প্রেিথ িহোর্য তর্য এবং এি প্রবরুহে েুিক্ষাি েহবথািম উপায় েংগ্রে এবং ির্াহিি পপ্রিকল্পো
িেয়ে কিহব। প্রেতীয়ত, িাইিাহেি েংক্রমহেি কািহে েপ্রদ প্রশক্ষার্ীিা এবং কমীিা এক বা
একাপ্রধক স্কু ল িবহে িহবশ কিহত ো পাহি তহব যে যক্ষহত্র প়িাশুো, প্রেহদথ শো ও পপ্রিহষবাপ্রদ
র্াপ্রলহয় োবাি জেয যে যে যকৌশলগুপ্রলি দিকাি তাি পপ্রিকল্পো কিহব।
যকাপ্রিি -১৯ (COVID-19) বযাপাহি আিও েেহজ তহর্যি েিবিাে কিাি িয়াহে স্কু ল যজলাি
ওহয়ব োইট এ একটি ওহয়ব যপজ, Paterson.k12.nj.us, ততপ্রি কিা েহয়হি। যোমহপহজি বাম
প্রদহক কুইক প্রলংক প্রবিাহর্ "COVID-19 (novel coronavirus)" প্রলঙ্কটিি েন্ধাে করুে। ওহয়ব
যপহজ প্রেম্নপ্রলপ্রখত েংর্েেগুপ্রলি ওহয়ব প্রলংক এবং তর্যগুপ্রল িহয়হি:
• যিার্ প্রেয়ন্ত্রে ও িপ্রতহিাধ যকন্দ্র এবং প্রেউ জাপ্রেথ িাহজযি স্বাস্থয প্রবিাহর্ি ওহয়বপৃষ্ঠাগুপ্রলি
•

প্রলঙ্কগুপ্রল।
যপাস্টাি ো োত যধায়াহক উৎোপ্রেত কহি। এই যপাস্টািগুপ্রল মুদ্রেহোর্য এবং তা ঘি,

•

পূজা ঘি, বযবোহয়ি স্থাে এবং অেযােয োধািে অঞ্চহল িদপ্রশথত েহত পাহি
িাইিাে যর্হক িক্ষা পওয়াি জেয প্রকিাহব ের্াের্ প্রেয়হম োত ধুহত েয় প্রিপ্রিওি মাধযহম

•
•

তাি প্রশক্ষা এবং উৎোে যদয়া।
আহিা তর্য এবং োম্প্রপ্রতক েুতুে তর্য িহয়াজে অেুোহি েুক্ত কিা েহব। ।
জরুিীিাহব আমাহদি কমী, প্রশক্ষার্ী এবং পপ্রিবািগুপ্রলি কাহি যপৌাঁিাহোি িহয়াজহে
আমিা যিাহবাকল, ইহমল, যোশযাল প্রমপ্রিয়া যপাস্ট এবং স্থােীয় প্রমপ্রিয়াটি িহয়াজেীয়
প্রেোহব বযবোি কিব।

আপ্রম েমস্ত কমী, প্রশক্ষার্ী এবং পপ্রিবািহক জােহত র্াই যে প্রপটািেে পাবপ্রলক স্কু ল যজলা
যকাপ্রিি -১৯ েপপ্রকথত প্রবষহয় িপ্রতটি োম্প্রপ্রতক েুতুে তর্য েতকথ তা োহর্ প্রবহবর্ো কিহি।
আমিা েকহলই জাপ্রে যে, আমিা িপ্রতপ্রদে েংবাদ ো যদপ্রখ তা অপ্রেপ্রিত েহত পাহি। তহব
আমিা এটাও জাপ্রে যে, আমিা েপ্রদ েকহলই প্রবশ্বস্ততাি োহর্ োবধােতা অবলম্বে কিহত র্াপ্রক,
েপ্রদ আমিা প্রবশ্বােহোর্য তর্যগুপ্রলহত মহোপ্রেহবশ কহি র্াপ্রক এবং েপ্রদ আমিা আমাহদি
পপ্রিকল্পো এবং যিাহটাকলগুপ্রল অেুেিে কপ্রি তহব আমিা েকহলই এই ঝুাঁ প্রক এপ্র়িহয় আমাহদি
প্রবদযালয়গুপ্রল এবং েম্প্রদায়হক েহবথািম ঝুাঁ প্রক প্রবেীে েম্ভাবোয় প্রেহয় যেহত পাপ্রি।
প্রবেীত,

