1 ফেব্রুয়ারি, 2019
রিয় রিতামাতা,
11 ফেকে 15 ফেব্রুয়ারি, 2019 তারিখ ির্যন্ত রিউ ইয়েয রিরিি িাবরিে স্কুিগুকিাকত 'কিিকিক্ট েি অি উইে' (িবাি জিয মর্যাদা িপ্তাহ) িারিত হকব, এিা
জািািি জিয আমিা এই রিরি রদরি। আমাকদি স্কুি বা েমুযরিরিকত িাইবািবু রিইং িহ বু রিইং েিা, ভীরতিদর্যি এবং অিযািয িক্ষিাতদু ষ্ট হয়িারিি ফোি
স্থাি ফিই, এবং এই িমিযা দূ ি েিাি জিয আমাকদি িবাইকে এেকর্াকে োজ েিকত হকব। এই গুরুত্বিূ র্য উকদযাকেি িকয়াজকি, রিিািযকমন্ট অভ এিুকের্ি
রর্ক্ষােযীকদি মকযয ববরিত্র্যময়তা িম্পকেয িকিতিতা বৃ রি এবং িািস্পরিে শ্রিাকবাকযি রবষয়রিকে িৃ ষ্ঠকিাষেতা ফদয়াি জিয রিউ ইয়েয রিরি োউরিি,
ইউিাইকিি ফেিাকির্ি অভ রিিািয (UFT), োউরিি অভ স্কুি িু িািভাইজািয অযান্ড অযািরমরিকেিিয (CSA) এবং অিযািয েরমউরিরি িহকর্ােীকদি িকে
এেকর্াকে োজ েিকে।
আমাকদি িবাি িাযািয হকিা এেরি রিিািদ ও িহায়ে রর্ক্ষাি িরিকবর্ বজায় িাখা, র্া িাইবািবু রিিহ বু রি েিা, ভীরতিদর্যি এবং/অেবা জারত, বর্য,
রবশ্বাি, জাতীয়তা, িারিে িরিিয়, িােরিেত্ব/অরভবািিেত অবস্থা, যময, রিে, রিেিরিিয়, বিরেে অরভবযরি, ফর্ৌি অগ্রারযোি, ওজি অেবা িরতবরিতাি
রভরিকত িক্ষিাতদু ষ্ট হয়িারিমুি। রর্ক্ষাকক্ষকত্র্ রর্ক্ষােযীকদি িহায়তা িদাকিি জিয রিরিরভরিে আিির্েত িতযার্া (Citywide Behavioral Expectations)
এবং িযাকিিকিি িরবযাি A-830, A-831 এবং A-832 এিব িমিযাি িমাযাি ফদয়।
িেি রর্ক্ষােযী এবং স্কুি েমুযরিরিি অিযািয িদিয র্াকত রিকজকদিকে রিিািদ ও িম্মারিত ফবায েকিি, ফিজিয 'কিিকিক্ট েি অি উইে' রর্ক্ষােযীকদি মকযয
ববরিত্র্যময়তাি িরত শ্রিায় উৎিাহ িদাকিি এবং এেরি উদাি স্কুি আবহ িৃ রষ্টি গুরুকত্বি িরত মকিাকর্াে অবযাহত িাখাি উকেকর্য িরিেরিত হকয়কে। আজ
অবরয েকয়ে হাজাি রর্ক্ষে, িযাকিন্ট ফোঅরিযকিিি এবং অিযািয েমযিািী 'কিিকিক্ট েি অি' িরর্ক্ষর্ িাভ েকিকেি। িেি রর্ক্ষােযীকে ফরারর্ওি ওবং
ওয়াকিি োিয ফদওয়া হকয়কে, এবং স্কুিগুকিাকত এে বা এোরযে 'কিিকিক্ট েি অি' রিয়াকজাোঁ রির্ু ি েিা হকয়কে, র্াকদি িরিরিরত ফিাস্টািগুকিাকত উরিরখত
আকে।
আমিা িবাই িরতরদি মর্যাদা রবষয়ে িমিযা িমাযাকিি জিয োজ েরি। অকিযি িরদ মর্যাদা িদর্যি েিাি রবষয়রি ফেকিকমকয়কদিকে ফর্খাকিা এেরি ফর্ৌে
দারয়ত্ব। এই িপ্তাকহ আমিা িবাি োকে অিু কিায েিরে, রর্ক্ষােযীিা 'ফিিকিক্ট েি অি' রিকয় র্া রর্খকব, আিিািা ফিিাকে স্থায়ী রূি রদি – ফর্ িরতরি
রর্ক্ষােযী িম্মাি িাবাি ফর্ােয, এবং মস্তািী, হয়িািী, ভয়ভীরত িদর্যি, এবং ববষকমযি এই স্কুকি ফোি স্থাি ফিই। ফিিকিক্ট েি অি িপ্তাহ রিকয় আিিাি
ফোি িশ্ন োেকি আিিাি স্কুকিি রিরিিযাি বা 'ফিিকিক্ট েি অি' রিয়াকজাোঁ-এি িাকে ফর্াোকর্াে েরুি, রেংবা RespectForAll@schools.nyc.gov
রিোিায় ইকমইি েরুি।
আিিাি িন্তাকিি রর্ক্ষায় অবযাহত িহায়তাি জিয যিযবাদ। অিু গ্রহ েকি ফজকি িাখুি DOE, রিরি োউরিি, UFT এবং CSA ববরিকত্র্যি িরত মর্যাদা িদািকে
িম্প্রিািকর্ এবং িেি রর্ক্ষােযীি জিয রর্ক্ষাি উদাি িরিকবর্ িৃ রষ্টকত আমাকদি অেীোকিি বযািাকি ঐেযবি, এবং আমিা 'কিিকিক্ট েি অি' িপ্তাহকে
িেি েিকত িম্ভাবয িেি িকিষ্টা েিব।
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