
প্রিয় OSS পপ্রিবাি,  

আমিা যপ্রিও গত সপ্তাহে এটি জাপ্রিহয় প্রিহয়প্রি, তহব আপপ্রি যপ্রি ক াহিাভাহব এটি প্রমস  হি থাহ ি তােহে আগামী সপ্তাহে আপিাি সন্তাি বযপ্রিগত ভাহব প্রিক্ষা োহভি জিয প্রিহি 

এহে আপপ্রি আগামী সপ্তাহে এগুপ্রে িতযািা  িহত পাহিি। 

ব্যক্তিগত ভাবব্ ক্তিক্ষা প্রদানকারী গগাষ্ঠী  

আমিা পূহবেি পাপ্রিবাপ্রি  কযাগাহযাহগি আপহেহে উহেখ  হিপ্রিোম কয, আপিাি সন্তাহিি ইি-পাসেি প্রবহিষ প্রিক্ষা প্রবষয়  প্রিক্ষ , সাধািণ প্রিক্ষা প্রবষয়  প্রিক্ষ  এবং এই সম্পপ্র ে ত 

পপ্রিহষবা সিবিাে ািী আপিাি সন্তাহিি দূিবতী প্রিক্ষা প্রবষয়  প্রিক্ষ  এবং সিবিাে ািীহিি কথহ  পৃথ  েহত পাহি। বযপ্রিগতভাহব প্রিক্ষাি সময় স্টাপ্রিং বিে েহত পাহি,  ািণ 

ক্রমবধেমাি সাম্প্রপ্রত  পপ্রিপ্রিপ্রতি িহে  মী সিসযহিি অিুপপ্রিপ্রতি িুটি প্রিহত েহত পাহি বা তাহিি দূিবতী প্রিক্ষা িিাহিি জিয িািান্তপ্রিত  িা েহত পাহি। আমাহিি প্রেসট্রিক্ট আপিাহ  

বযপ্রিগতভাহব প্রিক্ষা োভ শুরুি আহগ আপিাি সন্তািহ  বযপ্রিগত প্রিক্ষণ িে সিবিাে  িাি যথাসাধয কেষ্টা  িহি। 

পুি-ইন/পুল-আউট (মযাসােুহসেস িাথপ্রম  ও মাধযপ্রম  প্রিক্ষা অপ্রধিপ্তি কথহ , ৯ই জুোই কমহমা: িিৎ াে ২০২০ প্রবহিষ প্রিক্ষা পপ্রিহষবা সম্পপ্র ে ত প্রিহিে প্রি া 

ক ািও কেণী হক্ষ প্রিক্ষাথী এবং িাপ্তবয়স্কহিি িািীপ্রি  দূিহেি িহয়াজিীয়তাি জিয পপ্রি ল্পিা  িাি সময়, সু্কে এবং প্রেসট্রিক্টগুপ্রেি অপ্রতপ্রিি প্রবহিষ প্রিক্ষ  এবং সংপ্রিষ্ট পপ্রিহষবা 

সিবিাে ািীহিি  থা প্রবোি  িা উপ্রেত যাহিি প্রবিযােহয় সমগ্র প্রিি জুহ়ে িূযিতম প্রবপ্রধপ্রিহষধযুি পপ্রিহবহি িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষাথীহিি পপ্রিহষবা িিাহিি জিয কেপ্রণ হক্ষ িহবি  িহত েহব। 

কযমি, CPS প্রিম্নপ্রেপ্রখতগুপ্রে পােি  িহব:  

● িপ্রতবন্ধী প্রিক্ষাথীহিি জিয ক্লাসরুহমি অযাসাইিহমন্ট এবং পপ্রিহষবা প্রবতিহণি সময়সূেী ততপ্রি  িা যাহত তািা এই মুেূহতে ি স্বািয এবং সুিক্ষা সম্পপ্র ে ত যাবতীয় কিাহো ে 

বজায় িাখাি সহে সহে, িূযিতম প্রবপ্রধপ্রিহষধযুি পপ্রিহবহি তাহিি IEP-গুপ্রেি সহে সামঞ্জসযপূণে পপ্রিহষবাগুপ্রে গ্রেণ  হি। এি অথে েে কয ক ািও প্রবহিষ প্রিক্ষা প্রবষয়  

প্রিক্ষ  বা সংপ্রিষ্ট পপ্রিহষবা সিবিাে ািী কেণী হক্ষ পপ্রিহষবা িিাহিি জিয কেণী হক্ষ িা এহস প্রভপ্রেও  িিাহিহেি মাধযহম প্রবপ্রডংহয়ি মহধয কথহ ই দূিবতীভাহব 

পপ্রিহষবা সিবিাে  িহত পাহিি। এটি অযাহেস িিাহিি সময় এবং বাইহি ও প্রভতহি কবপ্রি মািুহষি আিাহগািা হ্রাস  িহত সোয়তা  িহব (পৃৃঃ ৭)।  

● িাত্রিাত্রীিা যপ্রি ক াি  ািণবিতৃঃ প্রভপ্রেও  িিাহিহেি মাধযহম দূি কথহ  পপ্রিহষবাগুপ্রে গ্রেণ  িহত সক্ষম িা েয়  িাি তহব অিযািয প্রব ল্পগুপ্রে প্রবহবেিা  িা িহয়াজি। 

কেপ্রণ হক্ষি বযবিাটি প্রিধোিণ  িাি সময়, িািীপ্রি  দূিহেি িহয়াজিীয়তাগুপ্রে পােি  িাি জিয সু্কে এবং কজোগুপ্রেহ  অপ্রতপ্রিি প্রবহিষ প্রিক্ষাপ্রবি এবং সংপ্রিষ্ট 

পপ্রিহষবা সিবিাে ািীহিি উপি গুরুে িিাি  িা উপ্রেত যাহিি িূযিতম প্রবপ্রধপ্রিহষধযুি পপ্রিহবহি িপ্রতবন্ধী প্রিশুহিি পপ্রিহষবা িিাহিি জিয কেপ্রণ হক্ষ িহবি  িহত 

েহব। িাথপ্রম  স্তহিি প্রিক্ষাথীিা প্রিহিি কবপ্রিিভাগ সময় এ  কেপ্রণ হক্ষই থা হত েহব বহে প্রবভাহগি প্রিহিে প্রি াি আহোহ , প্রেসট্রিক্টগুপ্রে স্বািয ও সুিক্ষা প্রিহিে প্রি া 

অিুসাহি পুে-আউে পপ্রিহষবাপ্রি কিওয়া কযহত পাহি প্র  িা বা তাি পপ্রিবহতে  পপ্রিহষবাগুপ্রেহ  কেণী হক্ষই িিাি  িা উপ্রেত েহব প্র  িা তা প্রবহবেিা  িহত পাহি (পৃষ্ঠা 

১২)।  

মাস্ক পক্তরধান  

পাবপ্রে  কেহস থা া ােীি সংক্রমণ িপ্র়েহয় প়ো কিাধ  িাি জিয মাস্ক পিাো অতযন্ত গুরুেপূণে। তহব, আমিা জাপ্রি কয প্র িু প্রিক্ষাথীি পহক্ষ, পূবেবতী প্রবহিষ প্র িু পপ্রিপ্রিপ্রতি  ািহণ বা 

সন্তাহিি অক্ষমতাি িহে মুহখাি পিা সম্ভব েয় িা। যপ্রি এি ম প্র িু েয় তহব আগামী বুধবাহিি মহধয আপিাি সন্তাহিি ক স মযাহিজািহ  প্রবষয়টি সম্পহ ে  অবপ্রেত  রুি। যপ্রি ক ািও 

প্রিশু মাস্ক পিহত িা পাহি তহব এ টি কিস প্রিড পিাবাি কেষ্টা  িা েহব। দযা কবর মাবস্কর জনয প্রবযাজনীয ক্তব্ষয এব্ং টিপস সম্পক্তকি ত নক্তিটি গদখুন যা সংযুি করা হবযবে 

অিব্া এই ক্তলঙ্কটি ব্যব্হার করুন এখাহি।  

আপিাি প্রিশুহ  মাস্ক পিাি প্রবষহয় উত্সাপ্রেত  িাি জিয, আমিা আমাহিি আেিণগত প্রবহিষজ্ঞহিি এ জি,  যােপ্রেি বািহো দ্বািা গঠিত প্রিম্নপ্রেপ্রখত সংিািগুপ্রে সিবিাে  হিপ্রি: 

 ীভাহব আপিাি প্রিশুহ  মাস্ক পহি থা া সেয  িাহবি (গুগে স্লাইেস) প্রভপ্রেওটি কিখুি  

ক্তিক্ষািীবদর সকবলর সবে ব্যব্হার করা উপকরণ (গখলনা, ব্ই, সরঞ্জাম)  

কয প্রিক্ষাথীিা এ ই ক্লাসরুহম বা িেবদ্ধ ভাহব থাহ  তািা উপ িণ বযবোহিি আহগ এবং পহি যতক্ষণ িা োত ধুহয় কিওয়া যায় ততক্ষণ এ  কসে উপ িণ ভাগ  হি প্রিহত পাহি। 

ক ািও প্রিক্ষাথী যপ্রি কখেিা, বই বা কেপ্রণ হক্ষি স হেি সহে ভাগ  হি কিওয়া অিযািয উপ িণগুপ্রে মুহখ প্রিহয় কিহে বা োাঁ প্রে কিয় তহব ক ািও  মী সিসয প্রেসট্রিহক্টি অপ্রধগ্রেণ ৃত 

EPA অিুহমাপ্রিত জীবাণুিাি  প্রক্লিাি বযবোি  হি উপ িণটিহ  জীবাণুমুি  িহব। অিয প্রিক্ষাথীহ  কসটি পুিিায় বযবোহিি অিুমপ্রত কিওয়াি আহগ ঐ  মী সিসয ২৪-৪৮ ঘন্টাি জিয 

উপ িণটি আোিা  হি িাখহব। এি িহে জীবািুিািহ ি ক াি প্রেহ্ন আি তাহত থা হব িা। প্রিক্ষাথী এবং  মী সিসয উভহয়িই অপ্রবেহে োত ধুহয় কিো বা েযান্ড সযাপ্রিোইজাি 

বযবোহিি  িা উপ্রেত।  

খাব্ার 



সু্কেগুপ্রে খাবাি খাওয়াি সময়সূেী ততপ্রি  িহব যাহত প্রিক্ষাথীহিি কেণী হক্ষি বাইহি বা তাহিি কেপ্রণ হক্ষি প্রভতহি বহস খািয গ্রেণ  িাি অিুমপ্রত কিহব।  

অপ্রতপ্রিি পদ্ধপ্রতগুপ্রে অিুসিণ  িা েহব:  

● প্রিক্ষাথীিা সু্কে ভবহি িহবহিি সাহথ এ টি "গ্রযাব অযান্ড কগা" িমেযাহে িাতৃঃিাি পাওয়া যাহব এবং কসটি ক্লাসরুহম প্রিহয় যাওয়া কযহত পাহি। 

● মধযাহ্নহভাজহিি জিয, উপপ্রিপ্রত গ্রেহণি িপ্রক্রয়া েো ােীি িেুি পপ্রিমাহণ খাবাি অেে াি  িা েহব। িপ্রতটি সু্কহেি মহধয প্রেপ্রহ্নত  মীহিি সিসযিা কেপ্রণ হক্ষ মধযাহ্নহভাজি 

কপ াঁহি কিহবি। 

● প্রিক্ষাথীিা  মপহক্ষ ৬ িুে সামাপ্রজ  দূিে বজায় কিহখ বাইহি বা তাহিি কেপ্রণ হক্ষি প্রভতহি কখহত পািহব। প্রিক্ষাথীিা যখি খাওয়া কিষ  হি তাহিি সীহে বহস  াজ  িাি 

জিয এ টি িীিব প্রক্রয়া োপ  িহত কিওয়া েহব, যাহত তািা মাস্ক সমূ্পণে বা আংপ্রি  ভাহব খুহে থা া অবিায় অপি প্রিক্ষাথীহিি সহে  থাবাতে া িা বহে, প্রেৎ াি 

কোঁ োহমপ্রে িা  হি প্র ংবা এপ্রি -ওপ্রি  ঘুহি িা কব়োয়।  

● প্রবভ্রাপ্রন্ত এ়োহত পাি  িাি জহেি কিায়ািা বন্ধ  িা েহব, তহব প্রবপ্রডংগুপ্রেহত কবাতে প্রিোি িহয়হি এবং কসখাহি  াপ সিবিাে  িা েহব। কবাতে প্রিোিগুপ্রেহত প্রভ়ে 

এ়োহত প্রিক্ষাথীিা এবং  মীহিি িপ্রতপ্রিি তাহিি প্রিজস্ব কবাতহে জে ভহি আিহত বো েহব। 

ড্র-অফ/ ক্তপক-আপ 

প্রিক্ষাথীহিি ড্রপ-অি এবং প্রপ -আপ সম্পপ্র ে ত তহথযি জিয, িয়া  হি সু্কহেি প্রিধোপ্রিত পদ্ধপ্রতগুপ্রে কিখুি। 

পক্তরব্হন 

● বাহসি োে  এবং প্রিক্ষাথী- উভহয়ি সুিক্ষাি জিয, প্রিক্ষাথীহিি বাহস ে়োি সময় মাস্ক বা মুহখি আচ্ছািি পহি থা াো অতযন্ত গুরুেপূণে। সংহবিিিীেতা বা অিয 

কযহ াহিা  ািণবিতৃঃ মাস্ক পিা অসম্ভব েহে এ টি ভাইিাস প্রিড বা ধাি বিাবি প্রিড বসাহিা এ টি েুপ্রপ িাত্রিাত্রীহিি পহক্ষ আহিা কবপ্রি স্বাচ্ছহযযি েহত পাহি। 

● ১. বাসটি যখি ক ািও স্টহপ এহস কপ াঁিহব, মপ্রিেি কবাপ্রেে ং তিািপ্র ি জিয বাস কথহ  িামহব। 

● ২. িহতয  প্রিক্ষাথী কয মাস্ক পহিহি তা প্রিপ্রিত  িাি পহি (িহয়াজহি বযা -আপ মাস্ক সিবিাে  িা), গাপ্র়েহত ওঠাি সহে সহে মপ্রিেি প্রিক্ষাথীহিি োহত েযান্ড 

সযাপ্রিোইজাি কে  িহব। ৩. স্টযান্ডােে -আ াহিি বাসগুপ্রেহত, প্রিধোপ্রিত পযাোহিে এ  এ টি সীহে এ  এ জি  হি প্রিক্ষাথীি বসাি  থা মহি  প্রিহয় কিওয়াি েহক্ষয 

সীেগুপ্রেহত কেপ োপ্রগহয় িাখা েহবত। 

৪. বাহস ওঠাি সময় প্রিক্ষাথীহিি অবিযই বাহসি প্রপিহিি প্রিহ  েহে কযহত েহব এবং সবহেহয় কিহষ কয সীেটি খাপ্রে থা হত তাহতই বসহত েহব। সু্কহে বা বাপ্র়েহত 

কপ াঁিাবাি সময়, প্রিক্ষাথীহিি বাহস ওঠাি পাো িা আসা পযেন্ত তাহিি সীহে বহস থা াি প্রিহিে ি কিওয়া েহব। 

● যক্তদ আপনার মবন হয গয আপনার ক্তিশু এই প্রবযাজনীযতাটি পূরণ করবত অক্ষম হবত পাবর আর তাই আমাবদর পক্তরব্হণ সরব্রাহকারীরা চালকবদর যতটা 

সম্ভব্ ক্তনরাপদ রাখার পক্তরকল্পনা করবত পাবর তাহবল দযা কবর োত্র পক্তরবষব্া কাযি ালবযর সাবি কিা ব্লুন। োে িা প্রিক্ষাথীহিি মাস্ক িা়োই ভযাি বা বাহস উঠহত 

অিুমপ্রত গদবব্ন, তহব সমসযাটিি আগাম কিাটিি প্রিহয় তাহিি প্রিিাপত্তাি িপ্রত সম্মাি জািাহিা জরুিী যাহত তাহিি মহধয সবোপ্রধ  িািীপ্রি  দূিে িাপি  িা যায়। 

● IEP সে ক ািও প্রিক্ষাথীি ক য়ািপ্রগভািিা যপ্রি তাহিি িাত্রিাত্রীহিি সু্কহে (ক মপ্রিহজ বা প্রেসট্রিক্ট-বপ্রেভূে ত িাহি) প্রিহয় কযহত পিয  হিি তহব তাহিি 

মাইহেজ পপ্রিহিাধ  িা েহব। 

আপিাি যপ্রি অিয ক ািও িশ্ন বা উহদ্বগ কথহ  থাহ  তহব আপিাি সন্তাহিি ক স মযাহিজাি বা প্রবপ্রডং অধযহক্ষি সাহথ কযাগাহযাগ  রুি। 

অংিীিাপ্রিহে,  

প্রিক্ষাথী পপ্রিহষবাপ্রিি  াযোেয় 


