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প্রিয় পপ্রিবািবর্গ এবং কর্মীবৃন্দ:
আর্মাদেি সদবগাচ্চ অগ্রপ্রবদবচ্য প্রবষয় হদলা প্রিক্ষার্থী ও স্কু লকর্মীদেি প্রিিাপত্তা ও কলযাণ। আপ্রর্ম আিদন্দি
সাদর্থ আপিাদেিদক জািাপ্রি যে, প্রিপার্গদর্মন্ট অভ এিু দকিি (প্রিওই) প্রসটিি সকল পাবপ্রলক স্কু দল পাপ্রি
পিীক্ষা সম্পন্ন কদিদে। প্রিউ ইয়কগ প্রসটিি পাপ্রি প্রিিাপে এবং পপ্রিবাি ও স্কু লকর্মীদেি সবাই আশ্বস্ত
র্থাকদে পাদিি যে, আর্মাদেি পাি কিাি পাপ্রি প্রবদশ্বি যসিা।
প্রসটি োি প্রিজস্ব জলাধাি সংিক্ষণ কদি ো আর্মাদেি জলাধািগুদলাদক প্রিয়ন্ত্রণ ও সুিপ্রক্ষে িাদে, এবং
পুদিা বযবস্থা জুদে প্রবপ্রভন্ন স্থাদি যস পাপ্রি িপ্রে বেি 500,000 বাি পিীক্ষা কিা হয়। এসব বযাপক
বযবস্থাি বাইদিও স্কু লগুদলাদে আর্মাদেি প্রিক্ষার্থীদেি প্রিিাপে পািীয় জল পাওয়াি বযবস্থা প্রিপ্রিে কিাি
জিয প্রিপার্গদর্মন্ট অভ যহলর্থ অযান্ড যর্মন্টাল হাইপ্রজি এবং প্রিপার্গদর্মন্ট অভ এিভায়িিদর্মন্টাল িদর্কিি-এি
সাদর্থ প্রিওই কাজ কদি। প্রিউ ইয়কগ প্রসটিি স্কু লগুদলাদে পাপ্রিি কািদণ যলি পয়জপ্রিং (সীসা যর্থদক
প্রবষাক্তো)-এি ঘর্িা কেদিাই ঘদর্প্রি।
যেদকাি প্রবপ্রডংদয়, যেোদি সীসা পিীক্ষাি সবগদিষ পিীক্ষাি ফলাফদল একটি পাপ্রিি আউর্দলদর্ িপ্রে
প্রবপ্রলয়দি 15 পার্গ স্তদিি উপদি সীসা িদয়দে বদল যেো যর্দে, আর্মিা আর্মাদেি িপ্রর্মে বযবস্থাি প্রিয়র্ম
বাস্তবায়ি কদিপ্রে। এি অন্তভুগ ক্ত আদে, যে আউর্দলর্গুদলাদে পািীয় ও িান্নাি কাদজ বযবহৃে পাপ্রিদে
র্মাত্রাপ্রেপ্রিক্তো যেো যর্দে, যসগুদলাি বযবহাি অপ্রবলদে বন্ধ কদি যেওয়া, িােবযাপী পাইদপ জর্মা প্রসদেদর্মি
সব অর্থবা আপ্রিংক পাপ্রি প্রিষ্কািি কিা, েন্ত্রপাপ্রে পপ্রিবেগ ি কিা এবং পপ্রিবপ্রেগদে পিীক্ষায় র্মাত্রাপ্রেপ্রিক্তো
িা র্থাকা পেগন্ত আউর্দলর্টি বযবহাি বন্ধ িাো।
পুদিা বযবস্থা জুদে যেদর্ি র্মাি বযবহাি কদি পিীক্ষা যেো যর্দে আর্মাদেি 92% সিঞ্জাদর্মি র্মাত্রা প্রিধগাপ্রিে
স্তদিি প্রিদচ্ আদে। এর্া যেোদি যে, আর্মাদেি স্কু ল ভবিগুদলাি পাপ্রিদে যকাি পদ্ধপ্রের্ে সর্মসযা যিই
এবং আর্মাদেি যর্মিার্মপ্রেি প্রিয়র্মকািুিগুদলা প্রিয়ািীল। আর্মাদেি িাপ্ত ফলাফল যেদর্ি প্রবপ্রভন্ন
প্রিপ্রিক্টগুদলাি চ্াইদে েু লিার্মুলকভাদব ভাদলা।
প্রবর্ে কদয়ক র্মাসবযাপী সবগুদলা স্কু দলি ফলাফদলি প্রবস্তাপ্রিে ের্থয জাপ্রিদয় স্কু ল কর্মুযপ্রিটিগুদলাি কাদে প্রচ্ঠি
যেওয়া হদয়দে। সবগুদলা স্কু দলি প্রচ্ঠি োদেি প্রিওই ওদয়বসাইদর্ যেওয়া আদে, সাদর্থ আদে লযাদবাদির্প্রিি
পিীক্ষাি পূণাগ ঙ্গ ফলাফল। প্রিওই ওদয়বসাইদর্ আপিাদেি জিয সার্মপ্রগ্রক ের্থয সহজলভয কদি উপস্থাপি কিা
আপিাদেি সাদর্থ আর্মাদেি অংিীোিদেি গুরুেপূণগ অংি।
অিুগ্রহ কদি িপ্রেটি স্কু দল পািীয় পাপ্রিপ্রি প্রিিাপত্তা প্রিপ্রিেকিদণ আর্মিা যে কদ াি বযবস্থা গ্রহণ কপ্রি যস
সম্পদকগ আিও জািদে http://schools.nyc.gov/AboutUs/schools/watersafety.htm ওদয়বসাইর্ যেেুি।
আপিাদেি এবং প্রসটিি সবগত্র যেদলদর্মদয়দেি উচ্চ র্মািসম্পন্ন প্রিক্ষাি সুদোর্ িোদি আর্মাদেি সাদর্থ
অংিীোিদেি জিয আপিাদেিদক ধিযবাে। আপিাি যকাি িশ্ন র্থাকদল অিুগ্রহ কদি আপিাি স্কু দল
যোর্াদোর্ করুি।
আপিাদেি প্রবশ্বস্ত,
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