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প্রিয় প্রিক্ষক, িিাসক এবং বাফেফ া পাবপ্র ক সু্ক  জে া সম্প্রদায়, 

বাফেফ া পাবপ্র ক সু্ক  প্রিপ্রিক্ট (BPSD) আমাফদর সক  ছাত্র-ছাত্রীফদর প্রিরাপত্তা ও প্রিক্ষার েিয িপ্রিশ্রুপ্রিবদ্ধ। এই িপ্রিশ্রুপ্রির 

েিয অপপ্ররহার্ য হ  আমাফদর পপ্ররবার এবং জেকফহাল্ডারফদর সাফে উনু্মক্ত জর্াগাফর্াগ এবং স্বচ্ছিা র্খি সমসযাগুপ্র  জদখা জদয়। এই 

কারফে, আপ্রম আপিাফক গি কফয়ক সপ্তাফহ আমাফদর জে ার আফিপাফির সীপ্রমি প্রকন্তু সম্পপ্রকযি সমসযা সম্পফকয সফেিি করফি 

োই। 

আমাফদর সু্ক  জে া গুন্ডাপ্রম, মারামাপ্রর এবং অিযািয প্রবরক্তক্তকর আেরে েপ্র়িি মাম ার সাক্ষী হফয়ফছ। দুর্যাগযেিক প্রবষয় হ  জর্ 

সপ্রহংসিা শুধুমাত্র আমাফদর জে াফিই িয়, সারা জদফিও উফেফগর প্রবষয় হফয় দা াঁপ্র়িফয়ফছ। অফিক প্রবফিষজ্ঞ এই অপ্রিয়প্রমি এবং 

সমসযােিক আেরেফক মহামারীর েফ  আমাফদর প্রিক্ষােীফদর সামাক্তেক মািপ্রসক প্রবকাফির েিয দায়ী কফরফছি। আমাফদর 

প্রিক্ষােীরা জর্ িারীপ্ররক সংফর্াগ প্রবক্তচ্ছন্নিার সম্মুখীি হফয়ফছ িা সাহাফর্যর েিয প্রেৎকাফরর সংফকি জদওয়ার মফিা আেরফে িকাি 

জপফয়ফছ। 

এটি গর্ীরর্াফব উফেফগর প্রবষয়। আপ্রম প্রবশ্বাস কপ্রর বাফেফ া পাবপ্র ক সু্ক  জে া সম্পফকয খুব প্রবফিষ প্রকছু আফছ। আমরা েমৎকার 

এবং িপ্রিশ্রুপ্রিবদ্ধ কমী সদসয, এবং েমৎকার ছাত্র এবং পপ্ররবার আফছ; িফব অল্প সংখযক রু্বক রফয়ফছ র্াফদর আেরেগি 

কােগুপ্র  জিখার েিয এিিাই বযাহি হয় জর্ এটি সকফ র েিয প্রিরাপত্তা এবং প্রিক্ষাগি উৎকফষ যর েিয আমাফদর দৃটিফক বাধাগ্রস্ত 

কফর। 

অিুগ্রহ কফর জেফি রাখুি জর্ ছাত্রফদর ঝগ়িা, মারামাপ্রর এবং প্রহংসাত্মক কম যকাফের সাফে েপ্র়িি সমস্ত হুমপ্রক এবং ক্তিয়াগুপ্র ফক 

অিযন্ত গুরুত্ব সহকাফর জিওয়া হয় এবং পুঙ্খািুপুঙ্খর্াফব িদন্ত করা হয়। এই জে ায় ছাত্রফদর িযায়পরায়েিা, জেষ্ঠত্ব এবং 

ক্ষমিায়ি প্রিক্তিি করফি, আমরা পুিরুদ্ধারমূ ক িযায়প্রবোর, প্রবফরাধ প্রিষ্পপ্রত্তর বযবস্থা, অপ্রর্র্াবক সর্া, সামাক্তেক ও মািপ্রসক 

সমে যি, প্রপিামািার বযস্তিা এবং েিপ্রিরাপত্তা সংস্থািগুপ্র র মফিা  ়িাইফক জমাকাফব া করার েিয জমা়িক সমে যি এবং 

জিাগ্রামগুপ্র  িদাি করা োপ্র ফয় র্াক্তচ্ছ৷ 

আমরা প্রিক্ষক এবং কমীফদর েিয অপ্রিপ্ররক্ত িপ্রিক্ষে, অংিীদাপ্ররত্ব, এবং সফেিিিা, জসইসাফে ছাত্রফদর েিয প্রিক্ষার সুফর্াগ, এবং 

আমাফদর জে া সটিক পফে রফয়ফছ িা প্রিক্তিি করার েিয জখা া সং াফপর অফেষে োপ্র ফয় র্াব। এটি আমাফদর জে ার েিয 

একটি িীষ য অগ্রাপ্রধকার। প্রপিামািা এবং র্ত্নিী ফদর আপ্রম আপিাফক ক্তেজ্ঞাসা করপ্রছ: 

o আপিার সন্তািফক িার অিুরূ্প্রি সম্পফকয কো ব ফি প্রদি। 

o িার সামাক্তেক প্রমপ্রিয়া অযাকাউন্টগুপ্র  পর্ যফবক্ষে করুি। 

o সমসযার  ক্ষেগুপ্র র েিয জদখুি। এর মফধয রফয়ফছ আগ্রাসি, িিযাহার ইিযাপ্রদ। 

o ইপ্রিবােক প্রসদ্ধান্তগুপ্র ফক উি্সাপ্রহি করফি সু্কফ র কমীফদর সাফে কাে করুি। 

o সু্ক ফক অবপ্রহি করুি এবং 911 িম্বফর ক  করুি র্প্রদ আপপ্রি জর্ জকাফিা সময় সু্কফ র প্রিরাপত্তাফক জিপ্রিবােকর্াফব ির্াপ্রবি কফর 

এমি সমসযা সম্পফকয সফেিি হি। 

আমাফদর গ্রাফমর একটি অংি হওয়ার েিয এবং আমাফদর িপ্রি আপিার িপ্রিশ্রুপ্রি জদওয়ার েিয আপিাফক অপ্রর্র্াবক, 

সম্প্রদাফয়র অংিীদার এবং জেকফহাল্ডারফদর ধিযবাদ Buffalo Public School District scholars!! 

 
Sincerely, 

Dr. Tonja. M. Williams 

Interim Superintendent of Schools 

Bengali 
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“Putting Children and Families First to Ensure High Academic Achievement for All” 


