জরুরি পরিরিরিতি স্কু ল ছু টিি প্ররিয়া
সেপ্টেম্বর ২০১৬
নিউ ইয়র্ক নেটি নিপার্কপ্টেন্ট অভ এিু প্টর্শি খারাপ আবহাওয়ার নিপ্টি স্কুল সখালা রাখার েবকাত্মর্ সেষ্টা অবযাহত রাখপ্টব।
নেটিজুপ্টে জরুনর অবস্থা বা বে ধরপ্টির ঝে-তু ফাপ্টির নিি স্কুল যনি সখালা থাপ্টর্, তখি ভ্রেপ্টে নিনিতভাপ্টব েেয় সবনশ
লাগপ্টব ও স্কুপ্টল সযপ্টত আেপ্টত নবলম্ব হপ্টব, সে র্থা নবপ্টবেিা র্প্টর েন্তািপ্টিরপ্টর্ স্কুপ্টল সযপ্টত অিুপ্টোিি সিপ্টবি নর্-িা, সে
বযাপাপ্টর নেদ্ধান্ত নিপ্টত নপতাোতাপ্টিরপ্টর্ তাপ্টির নবপ্টবেিাপ্টবাধ বযবহার র্রপ্টত হপ্টব। নেটিজুপ্টে সর্াি জরুনর অবস্থা বা বে
ধরপ্টির ঝে-তু ফাপ্টির নর্ বযবস্থা গ্রহে র্রা হপ্টব, সে বযাপাপ্টর এর্টি নিয়ে থার্া আবশযর্। নিপ্টে বযাখযা র্রা
পদ্ধনতেেূপ্টহর উপ্টেশয নশক্ষাথী, নপতাোতা ও র্েকোনরপ্টির র্াপ্টে এর এর্টি রূপপ্টরখা প্রিাি র্রা। এই স্মারর্টি পুিরায়
প্রোর র্প্টর েযাপ্টেলর ও সিপুটি েযাপ্টেলর অব অপাপ্টরশে র্ততক র্ নেটিনভনির্ স্কুল বপ্টের স াষো সিওয়ার র্ততক ত্ব নিনিত
র্রা হপ্টে এবং বাধযবাধর্তা ও প্রতযাশা, নশক্ষাথী পনরবহপ্টির উপর প্রভাব, এবং সেন্ট্রাল অনফেেেূপ্টহর িায়-িানয়প্টত্বর তথয
প্রোপ্টরর োপ্টথ েংনিষ্ট রূপপ্টরখা প্রিাি র্রপ্টে। ের্ল স্কুলপ্টর্ অবশযই নেটিনভনির্ স্কুল বে স াষো সেপ্টি েলপ্টত হপ্টব। সর্াি
স্কুলই েযাপ্টেলর বা সিপুটি েযাপ্টেলপ্টরর অিুপ্টোিি োো স্কুল নবলপ্টম্ব খুলপ্টত, নশক্ষাথীপ্টির আপ্টগ েু টি নিপ্টত, নর্ংবা নিিটির
জিয স্কুল বে র্রপ্টত পারপ্টব িা।
রিটিরিরিক স্কু ল বতেি ঘ াষণা
খারাপ আবহাওয়া বা নেটিবযাপী অিয সর্াি জরুনর অবস্থায় স্কুল বে রাখার (আফর্ার স্কুল র্েকর্াণ্ডেহ) বযাপাপ্টর
েযাপ্টেলর বা সিপুটি েযাপ্টেলর অপাপ্টরশে সেয়প্টরর অনফে অব ইোরপ্টজনে েযাপ্টিজপ্টেন্ট অনফে, ওপ্টয়িার বুযপ্টরা, নেটি
েযানিপ্টর্শি নিপার্কপ্টেন্ট, নেটি ট্রািনজর্ অথনরটি এবং েংনিষ্ট অিযািয প্রনতষ্ঠাপ্টির োপ্টথ আপ্টলােিাক্রপ্টে নেটিনভনির্ স্কুল
বপ্টের নেদ্ধান্ত গ্রহে র্রপ্টবি। েংনিষ্ট নিপ্টি নেটিনভনির্ নেদ্ধান্ত ের্াল ৫র্া সথপ্টর্ যপ্টতা শীঘ্র েম্ভব গ্রহে র্রা হপ্টব।
নিপার্কপ্টেন্ট অব এিু প্টর্শপ্টির (নিওই) অনফে অব র্েুযনিপ্টর্শে অযান্ড নেনিয়া নরপ্টলশে ের্াল ৫:০০র্ার পূপ্টবক যত
তাোতানে েম্ভব অযাপ্টোনেপ্টয়প্টর্ি সপ্রে-এর ওয়যার োনভক ে এবং সরনিও ও সর্নলনভশি োনভক েপ্টর্ অবনহত র্রপ্টব। েংনিষ্ট
ের্ল তথয নিপার্কপ্টেন্ট অব এিু প্টর্শপ্টির ওপ্টয়বোইর্ (http://schools.nyc.gov), এোোও নিওই-এর োোনজর্ সযাগাপ্টযাগ
োধযে https://twitter.com/nycschools এবং https://facebook.com/NYCschools-এ সপাস্ট র্রাও হপ্টব। স্কুপ্টলর
র্েকোরী ও নপতাোতাপ্টিরপ্টর্ নিওই ওপ্টয়বোইর্ সিখপ্টত, স্থািীয় সরনিও ও সর্নলনভশি সস্টশপ্টির েংবাি শুিপ্টত নর্ংবা 311
িম্বপ্টর সফাি র্রপ্টত পরােশক সিওয়া যাপ্টে।
েযাপ্টেলর বা সিপুটি েযাপ্টেলপ্টরর স্কুল বপ্টের স াষো সিওয়ার ের্ল সক্ষপ্টে, অনফে অব নপউপল ট্রােপ্টপাপ্টর্কশি সর্াি
র্েকর্াণ্ড বানতল হপ্টল সে বযাপাপ্টর বাে সর্াম্পানিগুপ্টলাপ্টর্ নিপ্টিকশিা প্রিাি র্রপ্টব। সযপ্টহতু েযাপ্টেলর বা সিপুটি েযাপ্টেলর অব
অপাপ্টরশে-এর সর্াি অনধর্ার সিই সবেরর্ানর স্কুল বে র্রার, তপ্টব সবেরর্ানর স্কুপ্টল নেটিপ্রিি পনরবহি েযাপ্টেলর বা
সিপুটি েযাপ্টেলপ্টরর নেদ্ধান্ত সেপ্টি েলপ্টব।
নেটিবযাপী অিুপ্টোনিত স্কুল বপ্টের ের্ল সক্ষপ্টে নিম্ননলনখত র্েকেূনেগুপ্টলা বানতল হপ্টব এবং েরর্ানর স্কুল বযবস্থার অথকানয়ত
ের্ল আফর্ার স্কুল োনভক প্টের র্েকোরীপ্টির স্কুল েু টি পরবতী র্েকর্াপ্টণ্ডর জিয উপনস্থত থার্প্টত হপ্টব িা, যি িা েযাপ্টেলর
বা সিপুটি েযাপ্টেলর অব অপাপ্টরশে এর নবপরীপ্টত অিয স াষো িা সিি: ের্ল নফল্ড নট্রপ; ের্ে আফর্ার স্কুল সপ্রাগ্রাে
(র্েুযনিটি-সবজি অগকযািাইপ্টজশপ্টির োইপ্টর্ ের্ল আফর্ার স্কুল র্েকর্াপ্টণ্ড যাতায়াত েুনবধােহ পাবনলর্ স্কুপ্টলর অভযন্তপ্টর
র্েুযনিটি-সবজি অগকযািাইপ্টজশপ্টির আফর্ার স্কুল র্েকেূনে), ের্ল পাবনলর্ স্কুল অযাথপ্টলটির্ নলগ (নপএেএএল) এবং স্মল
স্কুল অযাথপ্টলটির্ নলগ (এেএেএএল) সপ্রাগ্রাে, ের্ল অযািাল্ট অযান্ড র্িটিনিউইনয়ং এিু প্টর্শি ক্লাে, ের্ল ইয়াং অযািাল্ট
বপ্টরা সেন্টার এবং ের্ল োেয নজইনি র্েকেূনে।
ঘিন্ট্রাল অরিি: েযাপ্টেলর বা সিপুটি েযাপ্টেলর অব অপাপ্টরশে যনি অিয সর্াি
পনরনস্থনতর সক্ষপ্টে যা হপ্টত পাপ্টর), তাহপ্টল নেটিবযাপী জরুনর অবস্থা বা বে ধরপ্টির
অিুপ্টোনিত হপ্টব, তখি ের্ল র্েকােনরপ্টিরপ্টর্ নপতাোতা ও অিযািযপ্টিরপ্টর্ প্রপ্টয়াজিীয়
সতেনি ের্ল সেন্ট্রাল অনফে, এবং নিনিক্ট ৭৫ ও ৭৯ অনফেেেূহপ্টর্ অবশযই নিপ্টির
হপ্টব।

নিপ্টিকশিা িা সিি (োরাত্মর্ জরুনর
ঝে-তু ফাপ্টির জিয যখি বে রাখা
তথয প্রিাপ্টি সযেি নিযুক্ত থার্প্টবি,
নিয়নেত র্াযকর্ালবযাপী সখালা থার্প্টত

আিটাি স্কু ল কর্ম কাণ্ড বারিল
নেটিবযাপী খারাপ আবহাওয়ার র্ারপ্টে বা নিয়নেত র্েকেূনে অিুযায়ী স্কুল েলার্াপ্টল আবহাওয়া খারাপ হপ্টয় সগপ্টল, ের্ল
আফর্ার স্কুল র্েকর্াণ্ড, নপএেএএল ও এেএেএএল র্েকেূনে বে র্প্টর সিওয়ার স াষো নিপ্টত পাপ্টরি।
প্রশ্ন
নপতাোতা ও র্েকোরীগেপ্টর্ এেব প্রনক্রয়া বাস্তবায়ি েম্পনর্ক ত ের্ল প্রশ্ন তাপ্টির নপ্রনেপযালপ্টর্ জািাপ্টত হপ্টব । নপ্রনেপযালগে
বােনত েহায়তার জিয তাপ্টির েুপানরিপ্টর্িপ্টিন্ট-এর োপ্টথ সযাগাপ্টযাগ র্রপ্টত পাপ্টরি।
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