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রিয পরিব়ািবর্গ,
আরি ফল়ারিড়াি ব্র়াওয়াডগ ক়াউরিি স্কু লে গুরেবর্গলেি ঘটন়াি পি অত্যন্ত ভ়াি়াক্রন্ত হৃদলয রেখরি।
সি়াসরি ক্ষরত্গ্রস্থ রিক্ষ়ার্থী ও পরিব়ািগুলে়াি জনয আরি িিগ়াহত্। এি়াড়়াও আরি- রনউ ইযকগ রসটিসহ- স়াি়া
ফদলিি সকে পরিব়াি ও রিক্ষ়ার্থীলদি য়াি়া ফল়ারিড়ালত্ ঘলট য়াওয়া ঘটন়াটি ফদলখলি, আরি িলন কিরি- স্কু লে
রনি়াপত্ত়াি কর্থ়া ফভলব ত়্াি়া হযলত়্া আত্রিত্।
আি়ালদি ফিলেলিলয ও পরিব়ালিি জনয িরত্টি স্কু ে রনি়াপদ আশ্রয, ফসট়া রনরিত্ কি়াই আি়ালদি ক়াজ।
আরি আপন়ালদি আশ্বস্ত কিলত্ চ়াই ফয, সকে ফিলেলিলয ও স্কু ে স্ট়ােলদিলক- ি়ািীরিক ও ি়ানরসক- উভয রদলক
রনি়াপদ ি়াখ়াি জনয রডপ়াটগলিি অভ এডু লকিন NYPD-এি স়ালর্থ একলয়ালর্ ক়াজ কলি। সকে স্কু ে য়ালত্ 2
ফেব্রুয়ারি ফর্থলক 15 ি়ালচগি িলযয একব়ািসহ, ফসেটি রিে (রনি়াপত্ত়া িহড়়া) পরিচ়ােন়া কলি, এবং রিরিপয়াে
য়ালত্ স্কু ে স্ট়ােলদি স়ালর্থ ত়্ালদি স্কু ে ভবলনি জনয স্কু লেি রনজস্ব রনি়াপত্ত়া নীরত্ পযগ়ালে়াচন়া কলিন, ফসজনয
আি়ালদি একটি িত্গ বেবৎ আলি। আরি আি়ালদি রিক্ষকবৃন্দলক এসব রনি়াপত্ত রিলেি উলেিয ও পুলি়া স্কু ে
কিুযরনটিলত্ এগুলে়াি বযবহ়াি রনলয আলে়াচন়া কি়াি অনুলি়ায জ়ারনলযরি। ত্দুপরি, আি়ালদি ক্ল়াসরুিসিূলহি
িলযয এ যিলনি দুুঃখজনক ঘটন়াি িলত়্া রবর্লয রবব্রত্কি িশ্ন উত্থ়াপন ও আলে়াচন়ায রনলয়ারজত্ হলত্ আরি
রিক্ষকবৃন্দলক অনুলি়ায কলিরি। স্কু লে ও ব়ারড়লত্ এ যিলনি কর্থ়াব়াত্গ ়া বে়া এবং আি়ালদি স্কু লে ফিলেলিলযি়া ফয
রনি়াপদ, এবং ত়্ালদিলক রনি়াপদ ি়াখলত্ আিি়া ফয আি়ালদি ক্ষিত়্া অনুয়াযী সব কিলব়া, ফসট়া সব সিয
স্মিে করিলয ফদওয়া গুরুত্বপূেগ।

এি়াড়়াও সকে রনি়াপত্ত়া ঝুুঁ রক যর্থ়াযর্থ কত্ৃগ পলক্ষি ি়াযযলি অরবেলে রিলপ়াটগ কি়াি রবর্যটি রনরিত্ কি়াি ফক্ষলে
আিি়া আপন়ালদি সত্কগ ত়্া ও অংিগ্রহে ক়ািন়া করি। আপন়াি়া যরদ রকিু ফদলখন, ত়্াহলে আিি়া চ়াই আপরন
রকিু বেলবন। অনুগ্রহ কলি স্কু ে িি়াসন, স্কু ে রনি়াপত্ত়া কিগকত্গ ়া, আপন়ালদি পয়ালিি ফক়াঅরডগলনটলিি স়ালর্থ
ফয়ার়্ালয়ার্ কিলবন রকংব়া 311 নেলি ফে়ান কিলবন য়া সিসয়াটিলক NYPD ব়া DOE-এি যর্থ়াস্থ়ালন ফিরিত্ হলব।
জরুরি হলে অরবেলে 911 নেলি ফে়ান করুন।
রিক্ষ়াব্রত্ী রহলসলব রহলসলব আরি ফযখ়ালন সব সিয ফিলেলিলযলদি ফবলড় উঠ়ায, সেে হওয়ায এবং ত়্ালদি
সম্ভ়াবন়ালক ব়াস্তব়াযন কি়ায ক়াজ কলিরি, ফসখ়ালন র্ত্ক়াে ঘলট য়াওয়া ঘটন়াটি আি়াি জনয রিলে়া
হৃদযরবদ়ািক। আপন়ালদি অলনলকই আি়াি িলত়্া অনুভব কিলিন বলে আরি জ়ারন, এবং আি়া কিরি ফয,
আপন়াি়া এসব অনুভূরত্ রনলয রিযজনলদি স়ালর্থ কর্থ়া বেলবন।
শুলভচ্ছ়ালন্ত,

চয়ালিেি
রডপ়াটগলিি অভ এডু লকিন
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