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ফলাপ্ররডায় প্রবদ্যালয়য় ফগালাগুপ্রলর দ্ুঃখজনক ঘটনার আয়লায়ক, আপ্রম একটি ফজলা প্রিয়েয়ব আমায়দ্র ইপ্রতময়যয
গৃিীত প্রনরািত্তা বযবস্থা এবং অপ্রতপ্ররক্ত বযবস্থা যা আমায়দ্র প্রিক্ষার্থী এবং কমগচারীয়দ্র প্রনরািত্তা প্রনপ্রিত
করয়ত বাস্তবাপ্রয়ত িয়ব তা িযগায়লাচনা করয়ত চাইপ্রিলাম।
িয়য়তা আিনারা জায়নন, প্রমপ্রিগায়ন আমরাই একমাত্র ফজলা যায়দ্র প্রনজস্ব িপ্রলি প্রবিাগ আয়ি। আমায়দ্র
িপ্রতটি উচ্চপ্রবদ্যালয়য়র িবয়ন িির্থ করা এবং দ্ক্ষ িপ্রলি কমগকতগ ারা প্রনযক্ত রয়য়য়ি। উিরন্ত, এই বির
আমরা আয়তন এবং তাপ্রলকািয়ক্তর িপ্ররমাণ প্রনপ্রবগয়িয়ে িপ্রত প্রবদ্যালয়য় একজন প্রনরািত্তা রক্ষী প্রনপ্রিত
কয়রপ্রি। িপ্রত বির, িয়তযক প্রবদ্যালয়য় "লক ডাউন" িপ্ররপ্রস্থপ্রতর অনকরয়ণ জরুপ্রর অবস্থা অনিীলন করা
এবং একটি প্রনরািত্তা িপ্ররকল্পনা করা আবিযক। অনগ্রিিূবগক ফজয়ন রাখন ফয োমাপ্রজক গণমাযযম
িযগয়বক্ষয়ণর মাযযয়ম েপ্রিয়িায়ব ঝুঁ প্রক প্রচপ্রিত করার জনয আমায়দ্র িপ্রলি কমগচারী এবং প্রবদ্যালয় িযগায়য়র
কমীও রয়য়য়ি, এবং আমায়দ্র প্রবদ্যালয়য়র কযায়মরাগুয়লা নজরদ্াপ্ররর জনয আমায়দ্র িপ্রলি েদ্য়রর োয়র্থ
েংযক্ত।
প্রনরািত্তা বযবস্থা উন্নত করয়ত, আমরা িপ্রতটি প্রবদ্যালয় িযগয়বক্ষণ করয়বা এটা প্রনপ্রিত করয়ত ফযন
িয়তযকটিয়ত িয়বয়ির জনয একটিমাত্র দ্রজা র্থায়ক। এিাড়াও আমরা প্রনরািত্তা/আইটি েপ্রবযা িযগয়বক্ষণ করপ্রি
এটা প্রনপ্রিত িয়ত ফকান কযায়মরা এবং যাত আপ্রবষ্কারক যয়ের ফমরামত িয়য়াজন, একইোয়র্থ িপ্রত ফেণীকয়ক্ষ
অিযন্তরীণ তালা েংযক্ত করার খরচ িপ্ররমািন করপ্রি। িযগায়লাচনার েলােল িরীক্ষা করা িয়ব ফযয়িত
আমরা িয়রা ফজলায় িাদ্, জানালা, বয়লার ইতযাপ্রদ্ েপ্রবযার িয়য়াজনীয়তা বযািকিায়ব মূলযায়ন করয়বা।
েবয়িয়ে, তবও, অনগ্রিিূবগক ফজয়ন রাখন ফয আমায়দ্র েবয়চয়য় বড় প্রনরািত্তার িপ্রতবন্ধক িল ফেই েম্পকগ
যা আমরা আমায়দ্র েন্তানয়দ্র োয়র্থ ঘয়র এবং প্রবদ্যালয়য় স্থািন কপ্রর। অনগ্রিিূবগক েপ্রিয়িায়ব আিনার
েন্তায়নর োয়র্থ তায়দ্র জীবন, স্বপ্ন, আতঙ্ক, িপ্রতয়যাপ্রগতা, এবং অনয বাচ্চায়দ্র োয়র্থ তায়দ্র েম্পকগ প্রনয়য় কর্থা
বলন। প্রবদ্যালয়য়র বাইয়র, আমায়দ্র জাপ্রত এবং রায়ে ফজারদ্ার বন্দক প্রনয়েণ িয়য়াজন। আমায়দ্র প্রিক্ষার্থীরা
ইপ্রতময়যযই এই দ্াপ্রব জাপ্রনয়য়য়ি এবং আমরা এই ফক্ষয়ত্র প্রবযাপ্রনক েংয়িাযয়নর জনয একটি প্রনরািদ্ এবং
েলদ্ায়ক দ্াপ্রবর জনয তায়দ্র অনয়রায েমর্থগন কপ্রর।
েযীগণ, অনগ্রিিূবগক উয়েগিূণগ অর্থবা েয়ন্দিজনক প্রকি ফচায়খ িড়য়ল যা আমায়দ্র েন্তান, প্রবদ্যালয়, অর্থবা
কমগচারীয়দ্র ক্ষপ্রত করয়ত িায়র িপ্রতয়বদ্ন করা প্রনপ্রিত করুন। এটা করা ফযয়ত িায়র আিনার েন্তায়নর
অযযক্ষ, প্রিক্ষক(গণ)-এর মাযযয়ম, আমায়ক ইয়মইল করার মাযযয়ম এখায়ন nikolai.vitti@detroitk12.org অর্থবা
আমায়দ্র িপ্রলিয়ক 313-748-6000 নাম্বায়র ফোন করার মাযযয়ম।
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