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25 েম, 2022 
 
ি�য় পিরবারবগর্,  
 
আজ আবারও আমােদরেক িশক্ষক ও িশক্ষাথর্ীেদর নৃশংস ও নারকীয়ভােব হতয্া করার মেতা হৃদয়িবদারক ঘটনা �তয্ক্ষ 
করেত হেলা। িবগত কেয়ক বছর যাবত আমরা অেনক িকছু সহয্ কেরিছ এবং আমােদর �ুল কিমউিনিটগুেলা এসব 
অনাকাি�ত কিঠন পিরি�িত েমাকােবলায় অস�ব ৈধেযর্র পিরচয় িদেয়েছ। যা িনেয় তােদর দুি��া করার কথা নয়, েসটা 
হেলা তােদর িনেজেদর �ােস আে�য়া�-সংি�� সিহংসার হুমিক েমাকােবলা করা। �িতিদন সকােল স�ানেদর �ুেল িদেয় 
আসার পর েকােনা িপতামাতারই স�ানেদর িনরাপ�া িনেয় দুি��া করেত হেব না। েকােনা �াসরুেমর দরজা বা �ুল 
ভবেনর দরজা সারা িদনবয্াপী েখালা রাখেত েকােনা িশক্ষক বা ি�ি�পয্ালেক ভীত হওয়ার কারণ েনই। েকােনা েছেলেমেয়রই 
তােদর িনহত ব�ু ও সহপাঠীেদর জনয্ েশােকর �দীপ ��লেনর কথা নয়। 
 
এই সময়িটেত জরুির কাজ হেলা, সবাইেক একতাব� করা এবং েসই কাজিট করা, যা আমােদর িসিট ভােলাভােব করেত 
জােন: পর�রেক সহায়তা করা। �ুল কমর্ীেদর সবাই সহায়তা ও সমথর্ন �দান করেত আ�হী এবং সক্ষম। আপনার 
স�ানেক �রণ কিরেয় েদেবন েয, তার �ুল একিট িনরাপদ �ান এবং তােক উৎসািহত করুন তােদর অনুভূিত িনেয় কথা 
বলেত। আমরা যােত যথাযথ সহায়তা িদেত পাির, েসজনয্ অনু�হ কের আপনার স�ােনর উে�েগর কথা �ুল �াফেদর 
কারও কােছ জানােত ি�ধা করেবন না।  
 
আিম পুনরায় আ�াস িদেত চাই েয, আমরা �ুল কিমউিনিটর সকল সদসয্ �িতিট িদনই িনরাপ�া িনেয় সজাগ থািক। 
আমােদর কিমউিনিটর উপর �ভাব রাখেত পাের, এমন ঘটনার সময় NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন সহায়তালােভর ও 
তথয্ িবিনমেয়র জনয্ িনউ ইয়কর্ পুিলশ িডপাটর্েম� এবং িসিটর িবিভ� এেজি�র সােথ ঘিন�ভােব কাজ করা অবয্াহত 
রাখেব। িনউ ইয়কর্ িসিটর সকল পাবিলক �ুল আমােদর েছেলেমেয়েদর সব সময়, িবেশষভােব জরুির পিরি�িতকােল 
সুরিক্ষত রাখার লেক্ষয্ ৈতির কেঠার িনরাপ�ার িনয়ম েমেন চেল। আমরা েছেলেমেয়েদর সুরিক্ষত রাখেত েয িনয়মগুেলা 
েমেন চিল, েসগুেলা েদখেত পােবন আমােদর schools.nyc.gov/school-life/safe-schools/emergency-readiness 
ওেয়বসাইেট।  
 
অনু�হ কের িনি�ত করেবন েয জরুির পিরি�িতেত আপনার পিরবােরর সােথ েযাগােযােগর সবর্সা�িতক তথয্ আপনার 
�ুেল েদয়া আেছ। তাছাড়াও, জরুির অব�ার সময় সবর্সা�িতক তথয্ পাওয়া িনি�ত করেত 'েনািটফাই NYC'-েত (a858-
nycnotify.nyc.gov) েরিজ�ার করেত পােরন এবং একিট NYC �ুলস্ অয্াকাউ� (schoolsaccount.nyc) খুলেত 
পােরন।  
 
আমােদর িশক্ষাথর্ীেদর �া�য্ ও সুরক্ষা অবয্াহতভােব আমােদর সেবর্া� �াধানয্ িহেসেব থাকেব এবং এই কিঠন সমেয় 
সহায়তা িদেত আমরা পােশ থাকেবা। 
 
উ� �তয্াশাসহ, 

 
েডিভড িস. বয্াংকস্ (David C. Banks) 
চয্াে�লর 
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