BENGALI
খণ্ড 13
Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,
আমিা অকটাবি মাকে প্রকবশ েকিরি। পড়াকশানাি প্ররি এেটানা মকনারনকবকশি ক্ষেকে এিরিন
আপনাকিি েহায়িাি জনয ধনযবাি। আমাকিি োর্চুয়াল পরিকবকশ অোধািণ রশেণ অরেজ্ঞিা প্রিান
েিকি DCSD রশেেিা ও পরিবািবর্ এেেকে
ু
রমকল ক্ষে প্রকর্ষ্টা েিকি িা ক্ষেকে অনবিি আরম
অনুপ্রারণি হচ্ছচ্ছ।
স্কুল পুনরায় খিালা, মুখিামুখি
স্কুল রশোবকষিু প্রেম েকয়ে মাে, রশোেী, বাবা-মা/অরেোবে এবং েমীকিি োকি েঠিন রিল। িকব,
এেেকে ও উদ্ভাবনী হকয় আমিা আমাকিি রশোেীকিি েকিাি রশেণ অরেজ্ঞিা রনচ্ছিি েিাি জনয
েমস্ত েমেযাকে েুকোকর্ পরিণি েকিরি। এই অরনচ্ছিি েমকয় আমাকিি েমী, রশোেী ও পরিবািবকর্িু
রনিাপত্তা ও েলযাণ রিল আমাকিি োকি েবকেকে গুরুত্বপূণ।ু
র্ি 13 জুলাই রিরিট প্ররিশ্রুরি রিকয়রিল ক্ষে, প্ররিঠট ক্ষবািু রমঠটংকয়ি পি রশোি েকে েুক্ত েমস্ত
ক্ষর্াষ্ঠীকে মারেে রেরত্তকি খবিাখিব ক্ষিকব। র্ি 14 ক্ষেকেম্বকিি রমঠটংকয়, রিরিট পোয়ক্ররমে
ু
পরিেল্পনা প্রোরশি েকি আকলার্না েকিরিল। র্ড় 14 রিকন DeKalb োউরিি 100,000 বারেন্দাি মকধয
100 বা িাি েম জন েংক্ররমি হকল, রিরিট পিবিী পোকয়ি
ু
জনয অগ্রেি হকব, িাি আকর্ নয়।
আমাি ক্ষনিৃকত্ব, ক্ষোরেি-19 রি-ওকপরনং টাস্ক ক্ষ াে প্ররিরিকনি
ু
িেয পেকবেণ
ু
েিকি এবং মানকি ক্ষে
12 ক্ষেকেম্বি ক্ষেকে 2 অকটাবি পেন্ত
ু র্ড় 14 রিকন DeKalb োউরিকি প্ররি 100,000 বারেন্দাি মকধয
122 জন আক্রান্ত ক্ষেকে েকম 104 জন হকয়কি।
অনবিি েংক্রমণ েমাি প্রিযাশায়, রিরিট পিবিী পোকয়ি
ু
জনয অগ্রেি হকি আমাকিি েমী,
রশোেী ও পরিবািবর্কে
ু প্রস্তুি হকি রনম্নরলরখি োেেলাকপ
ু
েুক্ত হকব:
পদখেপ
রর্রেি্ো রবকশষজ্ঞ পিামশিািা
ু
ক্ষর্াষ্ঠীি েকে রি-োপ্তারহে রমঠটং অবযাহি িাখকব
পিামশিািা
ু
ক্ষর্াষ্ঠীকিি েকে রমঠটং অবযাহি িাখকব
েমীকিি জানাকব
েমীকিিকে হাইরিি োকজি পরিকবকশ 2 েপ্তাকহি জনয র কি আোি রবজ্ঞরপ্ত পািাকব
পোয়
ু II শুরু: হাইরিি োকজি পরিকবশ (10, 11 এবং 12 মাকেি েমী)
বাবা-মা/অরেোবেকিিকে ববিুযরিন মাধযকম পুনরায় খিালার অখিপ্রায় (Intent to Return)
েম্পরেুি রবজ্ঞরপ্ত পািাকব
পোয়
ু III শুরু: রর্িার্রিি োকজি পরিকবশ, েপ্তাকহ 5 রিন (10, 11 এবং 12 মাকেি েমী)
অকধে
ু রিন রিচ্ছজটাল লারনংু
রবটা ক্ষর্াষ্ঠীি জনয এেরিকনি হাইরিি লারনংু পরিকবশ শুরু
োিা ক্ষবকি রনকয়কি ক্ষেই েমস্ত রশোেীকিি জনয এেরিকনি হাইরিি লারনংু পরিকবশ শুরু এবং োিা ক্ষবকি
ক্ষনয়রন িাকিি জনয রিেটযান্স/রিকমাট লারনংু র্ারলকয় োকব।
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অনুগ্রহ কখর মখন রািখেন খে অস্থায়ী সময় খকাখিড-19 এর তথ্য ও খিখকৎসা খেখেষজ্ঞ ও
স্বাস্থয সংস্থার খথ্খক েততমান স্বাস্থয খনখদতখেকার খিখিখত পখরেততন হখত পাখর। 19 অকটাবি,
ক্ষোরেি- 19 টাস্ক ক্ষ াে রশো
ু
পষিু (Board of Education) এবং এি েকে েুক্ত েেলকে মারেে রেরত্তকি
আপকিট ক্ষিকব।
খকাখিড-19 খর-ওখপখনং টাস্ক খ

াখসরত প্রায়েজ জ্জ্ঞাখসত প্রনাবােলী

প্রনাব: খডখিক্ট কীিাখে খ াষ্ঠী সংক্রমখের স্তর খনর্ারে
ত
কখর?
উির: ক্ষর্াষ্ঠী েংক্রমকণি স্তি রনধািণ
ু েিকি ক্ষোরেি-19 রি-ওকপরনং টাস্ক ক্ষ াে 14
ু রিকনি েমকয়
DeKalb োউরিি প্ররি 100,000 এি মকধয ক্ষোরেি-19 এি েংক্রমণ েংখযা রনরবড়োকব পোকলার্না
ু
েকি।
প্রনাব: খ াষ্ঠী সংক্রমখের স্তর কী?
উির: জচ্ছজয়
ু াি জনস্বাস্থ্য রবোর্ (Georgia Department of Public Health) ক্ষর্াষ্টী েংক্রমকণি স্তিকে
এইোকব েংজ্ঞারয়ি েকিকি:
ক্ষবরশ: প্ররি 100,000 এি মকধয 100 এি ক্ষবরশ েংক্রমণ
মাঝারি: প্ররি 100,000 এি মকধয 6-100 জকনি েংক্রমণ
েম: প্ররি 100,000 এি মকধয 1-5 জকনি েংক্রমণ
প্রনাব: খ াষ্ঠী সংক্রমে অঞ্চলগুখলাখত স্কুখল পড়াখোনার খকান পদ্ধখতর সুপাখরে করা হখে?
উির: লাল ক্ষজান ক্ষেখাকন “েংক্রমকণি হাি ক্ষবরশ” ক্ষেখাকন রিেটযান্স/রিকমাট লারনং।
ু ক্ষেখাকন েমগ্র স্কুল
রিরিট প্রোরবি বা স্কুল রবচ্ছচ্ছন্ন িাখা হকয়কি ক্ষেখাকন এই পদ্ধরি প্রকয়ার্ েিা ক্ষেকি পাকি। এি েময়োল
স্বল্প বা িীর্কময়ািী
ু
হকি পাকি।
হলুি ক্ষজান ক্ষেখাকন, “েংক্রমকণি হাি মাঝারি” ক্ষেখানোি জনয রনম্নরলরখি রবেল্প িকয়কি: েম্পূণোকব
ু
রিেটযান্স/রিকমাট লারনং,ু হাইরিি বা রর্িার্রিি পদ্ধরি। হাইরিি লারনংু হল ক্ষেইেব রশোেীকিি জনয
োিা বাো ক্ষেকে রিেটযান্স/রিকমাট লারনংু পদ্ধরি ও ক্লাকে একে রশো রনকি র্ায়। মাঝারি েংক্রমকণি
ক্ষেকে আকিা এেঠট েম্ভাবনা হল রর্িার্রিি রশোিান। ক্ষেখাকন, রশোেীিা োমাচ্ছজে িূিত্ব রবরধ ক্ষমকন
ক্লাে েিকব ও পরিকবশ েুিরেি িাখাি জনয বযবস্থ্া েিা হকব।
েবুজ ক্ষজান ক্ষেখাকন, “েংক্রমকণি হাি খুব েম বা ক্ষনই” ক্ষেখাকন রশোিাকনি ক্ষেকে রনিাপত্তা রবরধি
বযবস্থ্া েকি রর্িার্রিি রশোিাকনি বযবস্থ্া েিা হকব।
প্রনাব: কিন খডখিক্ট পরেতী পোখয়
ত
োখে?
উির: রিরিট এখনও “েংক্রমকণি হাি ক্ষবরশ” অবস্থ্ায় আকি। িকব, েংক্রমকণি হাি েমকি, রিরিট
ধীকি ধীকি রশোেমী ও রশোেীকিি আবাি স্কুকলি আোি ক্ষেকে রনিাপত্তা বযবস্থ্াি প্রস্তুরি রনকচ্ছ।
েংক্রমকণি হাি 6-100 (হলুি ক্ষজান) এি মকধয ক্ষেকে ক্ষর্কল, রিরিট হাইরিি মাধযকম অগ্রেি হকব।
অনুগ্রহ েকি মকন িাখকবন ক্ষে, েংক্রমকণি হাি 100 এি ক্ষবরশ হকল হাইরিি মকিল বিকল লাল এবং 6
এি েম হকল সেু্ হকি পাকি।
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প্রনাব: েিন হাজখিড লাখনংত শুরু হখে, তিন খেোথ্ীখদর কীিাখে সং ঠিত করা হখে?
উির: োমাচ্ছজে/শািীরিে িূিত্বরবরধ ও রনিাপত্তারবরধ ক্ষমকন র্লকি স্কুলগুরল েমস্ত ক্লাে আল া
অডতাখরর রেরত্তকি দুঠট দখল োর্ েিকব। স্থ্ানীয় স্কুলগুকলা োই-কবানকিি জনয েময় রস্থ্ি েিকি
পরিবািকিি েকে েহকোর্ী েিকব। উেয় হাইরিি মকিকল (েপ্তাকহ এেরিন এবং েপ্তাকহ িুই রিন),
বুধবািগুকলাকি রশোেীকিি ক্ষিাট ক্ষিাট ক্ষর্াষ্ঠীকে রশোিান, ঠটউটরিং, ে্টচকিি েন াকিকন্সি জনয
অযাপকয়িকমি, ক্ষপকিি েন াকিন্স, পরিকষবা, ক্ষপশািারি রশো, েহকোর্ী পরিেল্পনা এবং
রশোিাকনি পরিেল্পনাি জনয েংিেণ েকি িাখা হকব।
প্রনাব: কিন খেখেষ খেো এেং 504 খেোথ্ীরা মুখিামুখি ক্লাস করখে?
উির: হাইরিি লারনংকয়ি
ু
মাধযকম হাইরিি লারনংু ক্ষি বকল রনধারিি
ু
রিনগুকলাকি রিরিট আমাকিি
রবকশষ রশোি রশোেী ও 504 রশোেীকিি স্কুকল একে ক্লাে েিাি অনুমরি ক্ষিকব। স্পির্ লযােু কয়কজ,
র চ্ছজেযাল ক্ষেিারপ, অেুকপশনাল ক্ষেিারপ এবং আর্িণর্ি েহায়িা। আমাকিি বুচ্ছদ্ধর্ি রিে ক্ষেকে
অেম রশোেীকিি রলিঁয়াকজা এবং অঠটজম/আর্িণর্ি েহায়িাি েমীিা োিাকমা ও রুঠটকনি
পরিবিুকনি জনয পোয়
ু পরিবিুকনি জনয রশোেীকিি প্রস্তুি েিকি পরিবাি ও রশেেকিি েকে
েহকোর্ী েিকব।
প্রনাব: ক্লাসরুম, স্কুল ো ক্লাস্টাখর খকাখনা প্রাদুতিাে খদিা খদখল খডখিক্ট কীিাখে তার খমাকাখেলা
করখে?
উির: েরি স্কুকলি ক্ষোকনা েমী বা রশোেীি ক্ষোরেি-19 পিীোি লা ল পচ্ছজঠটে আকে, িাহকল
স্কুল এবং/অেবা ক্লােরুম প্রোরবি হকব, োি কল োমরয়ে েমকয়ি জনয রশোিান পদ্ধরি পরিবিুন
েকি রিেটযান্স/রিকমাট লারনংু েিা হকি পাকি এবং োকজি পরিকবকশিও পরিবিুন েিা হকি পাকি।
প্রনাব: খকাখনা কমী ো খেোথ্ীর মখর্য খকাখিড-19 এর উপস খদিা
ত
খদখল খডখিক্ট কী করখে?
উির: ক্ষোকনা েমী বা রশোেীি উপের্ ক্ষিখা
ু
রিকল, ক্ষেই েমী বা রশোেীকে অরবলকম্ব রবচ্ছচ্ছন্ন েিা
হকব। রিরিট জচ্ছজয়
ু াি জনস্বাস্থ্য রবোর্, DeKalb জনস্বাস্থ্য এবং ক্ষিার্ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররিকিাধ ক্ষেকেি
(DeKalb Public Health and Centers for Disease Control and Prevention) রনকিু শনা ক্ষমকন র্লকব।
প্রনাব: খেখহতু আমরা আোর খিালার ্নয প্রস্তুত হজে, তাজ খেোথ্ীখদর ্নয খক মানখসক
সহায়তা উপলিয হখে?
উির: হযািঁ, রশোেীকিি ে লিা েুরনচ্ছিি েিকি স্কুলগুকলা েহায়িা ক্ষপকি োেকব। স্কুকলি
েমাজেমী, মকনারবি, োউকন্সলি এবং অনযানয েহায়ে েমীিা রশোেীকিি ে লিাি অন্তিায় রনমূলু
েিকি রশেে ও প্রশােেকিি েকে রনরবড়োকব োজ েিকবন।
প্রনাব: আমরা খেখহতু স্কুল আোর িুলখত িখলখি তাজ মানখসক স্বাখস্থযর সখিতনতা িুেজ
গুরুত্বপূে হখে।
ত
খডখিক্ট কীিাখে এজ প্রখিষ্টাখক সাহােয করখে?
উির: রিরিট স্থ্ানীয় স্কুলগুকলাি েমীকিি জনয েুব মানরেে স্বাস্থ্য েকর্িনিা রনকয় প্ররশেণ রিকি
প্ররিশ্রুরিবদ্ধ োেকব। োর্চুয়াল মাধযকম প্ররশেকণি পাশাপারশ মুকখামুরখ প্ররশেণ ক্ষেশকনি জনয মরিউল
বিরি েিা হকচ্ছ।
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প্রনাব: স্কুল পুনরায় খিালার পোখয়
ত
োো-মারা কীিাখে সংেুক্ত থ্াকখেন?
উির: রপিা/মািা ও পরিবাি েম্পৃক্তিা ক্ষেৌশল ও বাবা-মাকিি েী েিা উরর্ি িা েম্পকেু জানাকনাি
জনয োর্চুয়াল মাধযম বযবহাি েিা র্ারলকয় োকব। পুনিায় ক্ষখালা েম্পকেু বিুমান িকেযি জনয স্কুল
রিরিকটি ওকয়বোইটও এেঠট ক্ষেিা েংস্থ্ান।
প্রনাব: স্কুল খক খডখিক্ট পখরোরখদর ্নয অনুোদ এেং খদািাষী সহায়তা প্রদান করখে?
উির: হযািঁ। স্থ্ানীয় স্কুলগুকলাকে নরে অনুবাি েিাি জনয ইংরলশ লানাি
ু রিপাটু কমকিি েকে ক্ষোর্াকোর্
েিকি হকব। ক্ষবরশ েংখযে ইংকিজী রশোেী োো স্কুলগুকলাকি ক্ষিাোষী রনকয়ার্ েিা হয়। ইংকিজী
মািৃোষা নয় এমন ক্ষবরশ েংখযে পরিবাি োো স্কুলগুকলাকে োহাকেযি জনয (primary home language
other than English, PHLOTE) অরিরিক্ত োহাকেযি অনুকিাধ েিা ক্ষেকি পাকি।
প্রনাব: েরখতর খপাটত খস অংে খনয়া খেোথ্ীরা খক প্রখতখোখ তামূলক খিলা করখত পারখে?
উির: হযািঁ, রিরিট অকটাবকিি প্রেকম োরেঠটকে
ু
শিকিি ক্ষিাটু ে প্ররিকোরর্িামূলে ক্ষখলা শুরু েিাি
অনুমরি ক্ষিকব। ক্ষোরেি-19 ক্ষহলে ঠটম ক্ষখলাধূলা র্ারলকয় োওয়া হকব রেনা এবং িশেকিি
ু
প্রকবশ েিকি
ক্ষিয়া হকব রেনা ক্ষেই রবষকয় রেদ্ধান্ত রনকি িেয পেকবেণ
ু
েিকব।
প্রনাব: “সহায়ক খ াষ্ঠীর” সংজ্ঞা কী?
উির: েহায়ে ক্ষর্াষ্ঠীিা মারর্ু ং বযাকণ্ডি েকে েুক্ত। স্কুলগুকলাি িান্স ঠটম, ফ্ল্যার্ ক্রপ, ক্ষপপ ঠটম,
ক্ষমকজাকিটে, এবং চ্ছিল ঠটম আকি োিা ু টবল ক্ষর্কম অংশ ক্ষনয়।
প্রনাব: খেোথ্ীখদর খক নাটক, খেতকত সিা এেং নাি/খথ্খয়টার অনুেীলন করার অনুমখত আখি?
উির: পািযক্রকমি োেক্রম
ু
(েংবািপে, রমউচ্ছজেযা পাি িকমন্স, আটু ক্ষশা, মে ট্রায়াল, রবিেু
প্ররিকোরর্িা, র্রণি িল, বানান প্ররিকোরর্িা, রবজ্ঞান ক্ষমলা, ক্ষিাকবাঠটেে এবং ইচ্ছিরনয়ারিং িল এবং
প্ররিকোরর্িা) িখন আবাি র্ালু হকব েখন হাইরিি মকিকলি এে রিন বা িুই রিকনি পোয়
ু শুরু হকব।
রশোেীকিি ক্ষে রিন স্কুকল আেকি বলা হকয়কি ক্ষেরিন িািা স্কুকল একল অংশ রনকি পািকব। আমিা GHSA
িািা রনরষদ্ধ নয় এমন পািযক্রকমি োেক্রম
ু
ও পািযক্রম বরহুেূি োেক্রম
ু
(ক্লাব ক্ষিাটু ে অন্তেচক্ত
ু )
েিকি আমিা স্থ্ানীয় স্কুল প্রশােেকিি েকে েহকোর্ীিা েিা র্ারলকয় োচ্ছচ্ছ।
প্রনাব: পড মাখন কী?
উির: পিগুকলাকি েমগ্র পি অযারটরেঠটি জনয এে ধিকনি রশোেীকিি িাখা হয়। রিকিটি এবং
েমযান্ডাি এবং িাকিি েমীিা রশোেীকিিকে আকর্ ক্ষেকে পি গ্রুকপ রনকয়াজন েিকব। পি
অযাোইনকমি রিকনি পি রিন বিলাকনা োকব না। োউকে পি ক্ষেকে স্থ্ায়ীোকব অপোিণ েিা হকল,
পকি স্থ্ায়ীোকব োমিেযিা েিা ক্ষেকি পাকি। পি রিহাকেকলি
ু
েময় এমনোকব রস্থ্ি েিকি হকব োকি
প্রকবশ/বারহি পকে বাধাি েৃঠষ্ট না হয়, োকি েযারনটাইজ েিা োয় এবং েিিাম ক্ষিকখ ক্ষিয়া োয় ও বায়ু
র্লার্ল েিকি পাকি (20 রমরনট)।
প্রনাব: স্কুল খডখিক্ট কী পখরকারার করার খেখর্ প্রদান কখরখি?
উির: স্কুল ও অর ে রবচ্ছডং আকিা পরিষ্কাি ও জীবাণুমুক্ত িাখাি জনয পরিষ্কাি েিা রনকয় রনকিু রশো
প্রিান েকিকি। পরিষ্কাি েিাি রবরধকি ক্ষবরশ িশ েিা
ু
স্থ্ান ও বহুল বযবহৃি স্থ্ান েযারনটাইজ েিকি বলা
হকয়কি।
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প্রনাব: স্কুখলর ্নয খকাখিড-19 সংক্রান্ত কী কী সরঞ্জাম উপলিয রখয়খি?
উির: বযবোরয়ে পরিকষবা রবোর্ স্কুল পুনিায় ক্ষখালাি ক্ষেকে িিোরি ক্ষোরেি-19 েংক্রান্ত েিিাম
প্রিান েকিকি। এগুকলা হল হযান্ড েযারনটাইজাি, পরিষ্কাি ও জীবাণু নাশ েিাি েিিাম, মাস্ক, গ্লােে
এবং েুিো ও পরিষ্কাি েিাি অনযনয েিিাম। বযবোরয়ে পরিকষবা রবোর্ স্কুল ও ক্ষেেেমূকহি জনয
প্রকয়াজনীয় অরিরিক্ত ক্ষোরেি-19 েংক্রান্ত েিিাম প্রস্তুি েিকি।
প্রনাব: স্কুল ও অখ স খেজডংগুখলাখত খিখিখলেখনর েযেস্থা করখত কী কী েযেস্থা করা হখয়খি?
উির: পরিষ্কাি েিা ও র ল্টাি বিলাকনা েহ েমস্ত HVAC ইউরনট েমীিা প্ররি রিন মাে অন্তি
িেণাকবেণ েকিন। এিাড়াও, ক্ষিার্ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররিকিাধ ক্ষেে ও রশল্পখাকিি েুপারিশ অনুোকি
ক্ষেরিকলশন বাড়াকনাি জনয HVAC ইউরনট োমিেয েিা হকয়কি।
প্রনাব: স্কুল ও কমখেত্র
ত
আোর খিালার খেখত্র খনরাপদ পখরখেে ে্ায় রািখত কী কী
সতকততামূলক েযেস্থা খনয়া হখয়খি?
উির: রিকেপশন ক্ষিস্ক ও জন েংকোর্মূলে োজ হয় এমন স্থ্াকন ক্ষপচ্ছিগ্লাে পাঠটু শন লার্াকনা হকয়কি।
ক্ষবরশ জন েমার্ম হয় এমন স্থ্াকন হযান্ড েযারনটাইজাি রিকিনোি বোকনা হকয়কি। স্বাস্থ্যরবরধ ক্ষমনা র্লা
েব েময় মরন েরিকয় রিকয় োিা স্কুল ও েবন জুকড় জনস্বাস্থ্য েংক্রান্ত রর্হ্ন বোকনা হকয়কি।
প্রনাব: স্কুল োখস কখর খে সকল খেোথ্ীরা আসখে তাখদর ্নয কী খনরাপিাখেখর্ খনয়া হখয়খি?
উির: রশোেীকিিকে মাস্ক পিকি হকব এবং বাকে হযান্ড েযারনটাইজাি পাওয়া োকব। বাে র্ালে ও
মরনটিকিি মাস্ক পিকি হকব এবং ক্ষ ে রশড ক্ষিয়া হকব।
প্রনাব: খো য খেোথ্ীখদর ্নয স্কুল োওয়া ও আসার ্নয খক োখসর েযেস্থা করা হখে?
উির: বাে রুট স্বাোরবে োকবই র্লকব। হাইরিি মকিকলি োিকণ োেী েংখযা েমকব এবং বাকেও
োমাচ্ছজে িূিত্ব বজায় িাখা োকব।
প্রনাব: স্কুখল আমার োচ্চা কী তার খনখ্র খডিাজস েযেহার করখত পারখে?
উির: DCSD অ-DCSD রিোইকেি জনয ক্ষর্স্ট ক্ষনটওয়াকেুি েুরবধা প্রিান েিকব। স্কুল রিরিকটি
ক্ষনটওয়ােু ক্ষে েব রিোইে েংেুক্ত হকি পািকব বাবা-মা ও রশোেীকিিকে িাি এেঠট িারলো ক্ষিয়া হকব।
অনুগ্রহ েকি মকন িাখকবন ক্ষে, রিরিট বযচ্ছক্তর্ি রিোইে ক্ষমিামি বা োহােয েিকব না।
প্রনাব: খরখমাট লাখনংখয়র
ত
সময় আমরা প্রতযািযান কখর থ্াকখলও খক আমার োচ্চা খডিাজখসর
অযাখেস পাখে?
উির: হযািঁ। ক্ষে েেল রশোেীি রিোইে িিোি রিরিট িাকিি প্রকিযেকে রিোইে রিকি
প্ররিশ্রুরিবদ্ধ। বাবা-মা স্কুলকে অনুকিাধ েিকব এবং রিোইে বযবহািোিী র্চচ্ছক্তকি েই েিকব। িখন
রশোেীকে এেঠট রিোইে ক্ষিয়া হকব।
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প্রনাব: স্কুখল থ্াকার সময় আমার োচ্চার খডিাজস নষ্ট হখয় খ খল কী হখে?
উির: বযচ্ছক্তর্ি রিোইকেি িারয়ত্ব রশোেীকিি রনকজকিি। স্কুকল োোোলীন রিোইকেি েরি হওয়াি
র্টনা র্টকল িাি অনুেন্ধান হকব এবং স্কুল প্রশােন ক্ষেঠট ক্ষিখোল েিকবন। েরি রশোেী রিরিকটি
রিোইে না ক্ষপকয় োকে, িাহকল িািা রশোেীি বযবহাকিি জনয রিোইে রনকয়াচ্ছজি েিকি পাকি।
প্রনাব: স্কুখল থ্াকার সময় আমার োচ্চার খক জিারখনট সংখো কারী খডিাজস (হটপট)
দরকার?
উির: স্কুল রিরিট েমস্ত স্কুল ও ক্ষেকে ওয়যািকলে ইিািকনট েংকোর্ প্রিান েকি। েংেুক্ত হওয়াি
জনয রশোেীকিি অরিরিক্ত রিোইকেি প্রকয়াজন ক্ষনই।
প্রনাব: স্কুখল আমার োচ্চা খে সে সরঞ্জাখমর অযাখেস পায়, োসা খথ্খকও খক খসজ একজ
িািু ত য়াল সরঞ্জাখমর অযাখেস পাখে?
উির: োর্চুয়াল লারনংু পরিকবশ ক্লাউি রেরত্তে অযাপ রিকয় বিরি। িাই ক্ষে ক্ষোকনা স্থ্ান ক্ষেকে ক্ষে ক্ষোকনা
েমকয় বযবহাি েিা োয়। এইেব অযাকপি অযাকিে রবরিি হকব না।
খকাখিড-19 খমখডকযাল অযাডিাজসখর কখমঠট খমঠটং
এই েপ্তাকহ ক্ষমরিেযাল অযািোইেরি টাস্ক ক্ষ াে োর্
ু চ ু য়াল মাধযকম আমাকিি েকে োোি েকিকি, এি
জনয িাকিি ধনযবাি। এই েরমঠট এেঠট উপকিষ্টা েমিাি রেরত্তকি োজ েকি এবং একে স্কুকল ক্লাে শুরু
েিাি েময় ও শিু এবং েমস্ত রশোেী, বাবা-মা, রশেে এবং অনযানয রিরিট েমীকিি প্রকয়াজকনি
োকে েবকর্কয় উপেুক্ত মিামি ক্ষিয়াি িারয়ত্ব ক্ষিওয়া হকয়কি। ক্ষোরেি-19 অরিমািীোকল আমাকিি
স্কুলগুকলা রনিাপকি পরির্ালনাি জনয েকবাত্তম
ু
রবরধ রনকয় আকলার্না েিকি েরমঠট মাকে এে র্িাি
জনয িুইবাি (2) েোি আহ্বান েিকব।
েযারবকনকটি েিেযিা এই েপ্তাকহি অবেকি "I AM " েরবিা ক্ষশয়াি েিকিন। ক্ষেইেব েরবিা ক্ষেকে
এখাকন রেিচ অনুকপ্রিণামূলে পংচ্ছক্ত ক্ষিয়া হকয়কি।
কযাখেখনট খরঠিট
অবকশকষ, এই েপ্তাকহ আরম োর্চুয়াল েযারবকনট রিঠট্রকটি আকয়াজন েকিরিলাম। DCSD-এি ববরর্েয
এবং অন্তেচচ্ছু ক্ত এবং েমস্ত রশরেিকিি জনয েীোকব োমযিা এবং অযাকিে বজায় িাখা োয় িা রনকয়
আকলার্না েিাি জনয এঠট িুিুান্ত েুকোর্ রিল। জারির্ি পেপাি েীোকব এেজন রশোেীি পড়াকশানা
জীবন এবং আজীবন ো কলযি উপি প্রোব ক্ষ লকি পাকি িা আকিা োলোকব বুঝকি অকনে েিেয
েমাকলার্না হকব এমন প্রশ্ন চ্ছজজ্ঞাো েকিরিকলন। আরম প্রেম ক্ষেকেই জারন ক্ষে জারি এবং নযায়রবর্াকিি
রবষকয় েকোপেেন আমাকিি েেকলি পকে েঠিন হকি পাকি। িকব, রিরিট েেল রশোেীি জনয
রশোি েমমোিা
ু বজায় িাখকি প্ররিশ্রুরিবদ্ধ।
আরম আশা েরি েবাি োপ্তারহে িচঠট োকলা োটকব। আমিা েীোকব রনিাপকি এরর্কয় ক্ষেকি পািব ক্ষেই
েম্পকেু মিামি জারনকয়কিন এমন অকনে পরিবািকে ধনযবাি জানাই, এবং আমাকিি রশোেীকিি
ধনযবাি জানাই, োিা প্ররিরিন রিকমাট লারনংকয়ি
ু
েহকোর্ীিায় এরর্কয় একেকি।
আপনাি 1 নম্বি রর্য়ািরলিাি
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