মার্চ 8, 2018
প্রিয় প্রিক্ষার্থী ও পপ্রিবািবর্চ,
পার্চল্যান্ড, ফ্লাপ্রিডাি মার্চপ্রি ফ্টানমযান ডর্ল্াস হাই স্কুলল্ 14 ফ্েব্রুয়াপ্রি সংঘটিত স্কুলল্ ফ্র্াল্াগুপ্রল্ি ঘটনা ফ্েিবযাপী
র্মু যপ্রনটিগুলল্ালর্ র্ভীিভালব িভাপ্রবত র্লিলে, এবং বহু তরুণ বযবস্থাগ্রহলণি র্নয অনু িাপ্রণত ফ্বাধ র্িলে।
তরুণ সমার্, আমালেি িহি ও আমালেি র্াতীয় ইপ্রতহালস নযায় প্রবর্ালিি র্নয নার্প্রির্ আইন অমানয এবং
িাপ্রিপূ ণচ প্রবলক্ষালভি মলতা র্ার্চক্রলমি মাধযলম বহু আলদাল্ন ও সংগ্রালমি পু লিাভালর্ িলয়লে। আমিা বু প্রি ফ্র্
আমালেি প্রনলর্লেি অলনর্ োত্রোত্রী পার্চল্যালন্ডি হৃেয়প্রবোির্ ঘটনাি িপ্রতপ্রক্রয়ায় অনু রূপভালব নানা ধিলনি
আলল্ার্না ও িপ্রতবালে অংিগ্রহলণি প্রসদ্ধাি প্রনলত পালি।
আমালেি অবপ্রহত র্িা হলয়লে ফ্র্ প্রর্েু সংখ্যর্ োত্রোত্রী তালেি নার্প্রির্ সংপ্রিষ্টতাি অংি প্রহলসলব বু ধবাি 14 মার্চ
র্প্রর্থত “#ENOUGH National School Walkout” র্মচসূপ্রর্লত অংিগ্রহলণি পপ্রির্ল্পনা র্িলে। পার্চল্যালন্ডি 17
র্ন প্রনহতলর্ শ্রদ্ধা র্ানালনাি র্নয ওয়ার্আউট র্মচসূপ্রর্টি 17 প্রমপ্রনট স্থায়ী হলব।
র্প্রেও আমিা প্রিক্ষার্থীলেি নার্প্রির্ সংপ্রিষ্টতায় অংিগ্রহণ ও োটচ অযালমন্ডলমন্ট অপ্রধর্াি িলয়ার্লর্ সমর্থচন র্প্রি,
তািপিও আমালেি উপপ্রস্থপ্রতি িপ্রক্রয়াটি আপনালেি স্মিণ র্প্রিলয় প্রেলত এবং প্রিক্ষার্থী ও র্মীলেি সু িক্ষা
প্রনপ্রিতর্িলণ সহায়তা র্িাি র্নয প্রনউ ইয়র্চ প্রসটি প্রডপাটচলমন্ট অভ এডু লর্িন ফ্র্সব বাড়প্রত পেলক্ষপ গ্রহণ র্িলব
ফ্সগুলল্া অবপ্রহত র্িলত র্াই।
এধিলনি ওয়ার্আউলট অংিগ্রহণ বযপ্রির্ত প্রসদ্ধাি এবং র্া আমিা পপ্রিবািবর্চলর্ প্রনলর্লেি মলধয আলল্ার্না র্িাি
র্নয উৎসাপ্রহত র্প্রি। র্ািাই এই ওয়ার্আউলট অংিগ্রহণ র্িলব তা প্রনিাপে ও সম্মানর্নর্ভালব র্িা র্রুপ্রি।
িপ্রতটি স্কুলল্ি র্মীলেি ওয়ার্আউলটি সমলয় সু িক্ষা ও িৃ ঙ্খল্া প্রনপ্রিত র্িায় সহায়তা র্িলত বাইলি উপপ্রস্থত
র্থার্াি োপ্রয়ত্ব ফ্েওয়া হলব।
আপনাি সিান র্প্রে অংিগ্রহলণি পপ্রির্ল্পনা র্লি র্থালর্, তাহলল্ স্কুলল্ি প্রনয়প্রমত উপপ্রস্থপ্রতি িলটার্ল্ অনু সিণ র্লি
আপনাি স্কুল্লর্ অবপ্রহত র্রুন। প্রমডল্ ও হাই স্কুলল্ি প্রিক্ষার্থীলেি র্নয 17 প্রমপ্রনট বাইলি ফ্র্থলর্ স্কুলল্ প্রেলি আসা ক্লাস
র্ামাই প্রহলসলব প্রবলবপ্রর্ত হলব, অনু পপ্রস্থপ্রত প্রহলসলব নয়। োত্রোত্রীিা োত্রোত্রীলেি উপপ্রস্থপ্রতি ফ্ির্লডচ এর্টি মিবয এবং
এর্র্ন িিাসলর্ি সলে র্র্থা বল্াি বাইলি অনয ফ্র্ানও পপ্রিণালমি মুলখ্ামু প্রখ্ হলব না। েয়া র্লি মলন িাখ্লবন ফ্র্
প্রনয়প্রমত ক্লাস সূ প্রর্ র্র্থািীপ্রত বহাল্ র্থার্লব।
র্প্রে প্রমডল্ ও হাই স্কুলল্ি েঅত্রেঅত্রীিা 17 প্রমপ্রনলটি পি অনয অনু ষ্ঠালন ফ্র্ার্ ফ্েওয়াি পপ্রির্ল্পনা র্লি তাহলল্
র্ামাইর্ৃত ক্লাসগুলল্ায় তািা অনু পপ্রস্থত প্রবলবপ্রর্ত হলব। প্রপতামাতা বা অপ্রভভাবলর্ি অনু মপ্রতক্রলম এটি মঞ্জুির্ৃত
অনু পপ্রস্থপ্রত বলল্ র্ণয হলব। প্রপতামাতা বা অপ্রভভাবলর্ি অনু মপ্রত না র্থার্লল্ এটি নামঞ্জুি অনু পপ্রস্থপ্রত বলল্ র্ণয হলব।
আপনাি র্প্রে আপনাি স্কুলল্ি উপপ্রস্থপ্রতি প্রনয়মনীপ্রতি বযাপালি ফ্র্ানও িশ্ন র্থালর্, তাহলল্ েয়া র্লি আপনাি স্কুলল্ি
ফ্মইন অপ্রেলস র্ল্ র্রুন।
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এলল্লমলন্টাপ্রি স্কুলল্ি োত্রোত্রীিা ওয়ার্আউলট অংিগ্রহণ র্িলত র্াইলল্ প্রপতামাতা বা অপ্রভভাবর্লর্ স্বাক্ষি র্লি
তালেি বাইলি প্রনলয় ফ্র্লত হলব। সু িক্ষাি র্নয নাসচ বা পযািািলেিনাল্ আবিযর্ হয় এমন সব বয়লসি প্রিক্ষার্থীলেি
ফ্বল্ায়, ওয়ার্আউলট অংিগ্রহণ র্িলত হলল্ তালেি সলে অবিযই এর্র্ন সম্মত প্রপতামাত বা ফ্র্ার্যতাসম্পন্ন
র্মীি উপপ্রস্থত র্থার্লত র্থার্লত হলব। র্প্রে এর্র্ন প্রপতামাতা বা ফ্র্ার্যতাসম্পন্ন র্মী ওয়ার্আউলট অংি প্রনলত
এবং োত্রোত্রীলর্ সে প্রেলত ইচ্ছু র্ না হন, তাহলল্ প্রিক্ষার্থীলর্ অবিযই স্কুলল্ি ফ্ভতলি র্থার্লত হলব। স্কুল্লর্
সর্ল্ সমলয় িলতযর্ প্রিক্ষার্থীি বযপ্রির্ র্াপ্রহো প্রবলবর্নায় ফ্নওয়া প্রনপ্রিত ও সু িাহা র্িলত হলব।
আমিা র্াপ্রন তরুণ সমার্ পার্থচর্য র্িলত ও র্ড়লত পালি, এবং বহু স্কুল্ র্মী িাসপ্রের্ পেলক্ষপ ও নার্প্রির্
সংপ্রিষ্টতাসহ এই অনু ষ্ঠান সম্পলর্চ োত্রোত্রীলেি বযপ্রির্ত মতামত র্ানলত তালেি ক্লাসরুলম এবং স্কুল্
র্মু যপ্রনটিগুলল্ায় র্র্থা বল্লবন। সর্ল্ উলেযালর্ আমালেি সবাি র্নয নার্প্রির্ প্রিক্ষাি অংি প্রহলসলব আমিা আমালেি
প্রিক্ষর্লেি সমর্াল্ীন ঘটনাবপ্রল্ সম্পলর্চ োত্রোত্রীলেি র্নয আিও র্ভীি ও বহুমাপ্রত্রর্ দৃপ্রষ্টলর্াণ ফ্র্থলর্ সশ্রদ্ধ
আলল্ার্নাি বযবস্থা র্িলত উৎসাপ্রহত র্প্রি। নার্প্রির্ সংপ্রিষ্টতা সম্পপ্রর্চত প্রিলসাসচ তাপ্রল্র্া এবং অনযানয তলর্থযি র্নয
েয়া র্লি ফ্েখ্ু ন http://schools.nyc.gov/safety.
স্কুল্গুলল্ালর্ অবিযই সর্ল্ োত্রোত্রীি র্নয প্রনিাপে, আিপ্রির্ ও সবচর্নীন প্রিক্ষা পপ্রিলবিন র্লড় তুল্লত হলব, এবং
আমিা িাণঘাতী সপ্রহংসামু ি পপ্রিলবলি োত্রোত্রীলেি ফ্ল্খ্াপড়াি র্নয আমালেি স্কুল্গুলল্ালর্ প্রনিাপে ও প্রিষ্ট স্থান
র্লি তুল্লত সহায়তা র্িায় প্রনউ ইয়র্চ প্রসটি স্কুল্গুলল্াি সর্ল্ োত্রোত্রী ও র্মীি িিংসা র্প্রি।

আপনাি সহলর্াপ্রর্তাি র্নয ধনযবাে।

র্ালমচন োপ্রিপ্রনয়া
স্কুল্স র্যালেল্ি
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