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প্রিয় অপ্রিিাবক ও অপ্রিিাবকগণ,

আপপ্রি জানিি যে, গিিরচ মারপ্রি গত মানে য াষণা কনরপ্রিনেি যে প্রতপ্রি COVID-19 মহামারীনক প্র নর উন্নত
পপ্ররপ্রিপ্রতর িেস্বরূপ জিস্বািয জরুপ্রর অবিা তু নে প্রিনেি। তার প্রিবাহী
চ আনেশ িতযাহার করার োনে োনে,
গিিরচ মারপ্রি আরও বনেনিি যে 7 মার্চ , 2022 যেনক পাবপ্রেক স্কুেগুপ্রেনত মুন াশ পরা ঐচ্ছেক হনব। বাপ্রেিচ
টাউিপ্রশপ স্কুে প্রিপ্রিক্ট এই মুন ানশর ঐচ্ছেক পপ্ররনবশ স্কুনের িবিগুপ্রেনত, স্কুনের েম্পপ্রির বাইনর িনয়াগ করনব
এবং যোমবার, মার্চ 7, 2022 যেনক CDC এবং NJ প্রিপাটচ নমন্ট অি যহেে প্রিনেচপ্রশকা এবং েুপাপ্ররশ অিুোনর স্কুে
বােগুপ্রেনত। িাত্র এবং কমীরা তানের স্বতন্ত্র স্বািয উনেগ এবং পিনের উপর প্রিপ্রি কনর মুন াশ পরা যবনি প্রিনত
পানরি।

NJ প্রিপাটচ নমন্ট অি যহেনের িনয়াজি যে পাবপ্রেক স্কুেগুপ্রে COVID-19-এর েমস্ত যেনত্র প্ররনপাটচ কনর এবং
েুপাপ্ররশ কনর যে স্কুেগুপ্রেনক িািীয় এোকায় েংক্রমনণর মাত্রা প্রিরীেণ করার জিয িািীয় কাউপ্রন্ট স্বািয
প্রবিানগর োনে কাজ করা উপ্রর্ত। েপ্রে ঝুুঁপ্রকর মাত্রা (েংক্রমনণর হানরর োনে েম্পপ্রকত
চ ) কমো (উচ্চ) বা োে ( ুব
উচ্চ) স্তনর যবন়ে োয়, অেবা েপ্রে যেণীকে বা স্কুেগুপ্রের মনযয একটটনত িােুিাচ ব যে া যেয়, তাহনে অল্প েমনয়র
জিয মাস্ক পরার পরামশ চযেওয়া যেনত পানর। েময়

যজোটট িাত্র ও কমীনের COVID-19 েংক্রমনণর প্রিরীেণ র্াপ্রেনয় োনব এবং প্রিষ্ঠ পপ্ররপ্রর্প্রতনের েিাক্ত করার জিয
িািীয় স্বািয প্রবিাগনক যোগানোনগর েন্ধানি েহায়তা করনব। স্কুে িােরা
চ প্রপতামাতা এবং অপ্রিিাবকনের পৃেক
পপ্ররপ্রিপ্রত এবং টটকাকরনণর অবিার উপর প্রিপ্রি কনর প্রবচ্ছেন্নতা এবং পৃেকীকরনণর িনয়াজিীয়তার োনে েহায়তা
করা র্াপ্রেনয় োনব। COVID-19-এ েংক্রাপ্রমত বযচ্ছক্তনের বাপ্র়েনত 5 প্রেনির জিয আোো োকনত হনব এবং েম্ভাবয
প্রবস্তার যরায করার জিয একটট মুন াশ পনর 6-10 প্রেনি স্কুনে প্রিনর যেনত পানর।

যেণীকনে এবং স্কুে জুন়ে িাত্রনের 2-3 িুট িপ্র়েনয় যেওয়া অবযাহত োকনব এবং স্কুে বানে োকাকােীি েতটা
েম্ভব েম্ভব। অপ্রতপ্ররক্তিানব, প্রশেকরা প্রশোেীনের মনি কপ্ররনয় যেনবি যে তারা ে ি নর িনবশ করনবি এবং
যবর হনবি ত ি তারা যযায়া-ইি/ওয়াশ-আউট করনবি এবং আইনটম িাগািাপ্রগ করনত েতকচ োকনবি।

“Educating Today for Tomorrow’s Success”

যে পপ্ররবারগুপ্রে ভ্রমণ কনর, অিুগ্রহ কনর আপিার স্কুে িানেরচ োনে যোগানোগ করুি োনত আপপ্রি যে এোকায়
োনেি তার েংক্রমনণর ঝুুঁপ্রক প্রিনয় আনোর্িা করুি। এই েমনয় ভ্রমণ েংক্রান্ত যকায়ানরন্টাইি মাপ্রকি
চ েুক্তরানের
জিয বাে যেওয়া হনব েপ্রে িা যেই এোকায় একটট বৃচ্ছি িা হয়। আপপ্রি েপ্রে মাপ্রকি
চ েুক্তরানের বাইনর ভ্রমণ
কনরি, অিুগ্রহ কনর যেই যেনশর ঝুুঁপ্রকর মাত্রা পরীো করুি, কারণ আপিার যিরার েময় যকায়ানরন্টাইি এবং
পরীোর িনয়াজি হনত পানর।

এই মহামারী র্োকােীি আপিার অবযাহত েহনোপ্রগতা এবং ধযনেরচ জিয আপিানক যিযবাে। স্কুে িাে,চ িশােি,
প্রশেক এবং েহায়তা কমীনের আপিার েমেিচ বযাপকিানব িশংো করা হয়। আমানের অগ্রাপ্রযকার হনে
প্রশশুনের, আপিার পপ্ররবারনক এবং আমানের স্কুে পপ্ররবারনক প্রিরাপে ও েুি রা া এবং আমরা একোনে যে
অিিয পপ্ররপ্রিপ্রতর েম্মু ীি হনয়প্রি তার জিয উপেুক্ত প্রশোগত অপ্রিজ্ঞতা িোি করা।

আপিার েপ্রে যকানিা প্রিপ্রেচষ্ট উনেগ োনক, অিুগ্রহ কনর স্কুনের িােনের
চ
োনে যোগানোগ করুি (JKF-এ Lisa
Gillespie-এ 856-767-9480 ext. 1313 এ এবং DDE-যত Jennifer Hennessy 856-767-9480 ext. 1213) বা প্রবচ্ছডং
প্রিচ্ছিপােনের োনে যোগানোগ করুি।

প্রিরাপে এবং েুি োকুি!

Edythe B. Austermuhl, Ed. প্রি.
েুপাপ্ররিনটিনিন্ট
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