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গ্রীষ্মকালীন কার্থক্রম  
 

বশধথত শিক্ষা বেথ (ESY)  
সুশবসৃ্তত কার্থক্রম  
দূিবতথী অবস্থান থর্ষক না সিিীষি উপশস্থত হষে? উভে বযবস্থাি মাধযষম 
চাি ঘন্টা সমেবযাপী ধষি চলা উভে কমথসূচীি মষধয থসই পশিষেবাগুশল অন্তভুথক্ত হষত 
পাষি থর্গুশল IEP-থত সশিকভাষব বর্থনা কিা হষেষে, থর্মন শিক্ষাসংক্রান্ত পড়াি কাজ, 
কর্া ও ভাো থর্িাশপ, িািীশিক থর্িাশপ এবং/বা অকুষপিনাল থর্িাশপ।  
তাশিখ/সমে: জুলাই ৬ - আগস্ট ৯, ২০২১ | সকাল ৮:৩০ –দুপুি ১২:৩০ (জুলাই ১, 
২০২১ কমথচািী শদবস) 
স্থান: পষি শনর্দ্থাশিত হষব 
কািা অংিগ্রহর্ কিষত পাষি: থর্ সমস্ত শিক্ষার্থীষদি IEP-থত বলা আষে থর্ এই 
শিক্ষার্থীিা বশধথত শিক্ষা বষেথি জষনয থর্াগযতা অজথন কষিষে 
সািাশদষনি কমথসূচী জানষত চান? পষি শনর্দ্থাশিত হষব; সিিীষি সািা শদষনি শিশবষি 
উপশস্থত হষে শক কমথসূচী গ্রহর্ কিা হষব থসটা এই মুহুষতথ জানা থনই। 
মন্তবয: পশিবহষনি সুশবধা র্াকষব 

শবষিে বশধথত শিক্ষা বেথ (ESY) 
শিক্ষাসংক্রান্ত পশিষেবাসমূহ 
দূিবতথী স্থান থর্ষক না সিিীষি উপশস্থত হষে? উভে বযবস্থাি মাধযষম   
থর্ সমস্ত শিক্ষার্থীষদি IEP-থত বলা হষেষে থর্ তাাঁিা বশধথত শিক্ষাবষেথ শিক্ষাসংক্রান্ত 
পশিষেবাি জষনয থর্াগযতা অজথন কষিষে তাাঁষদি জষনয  
তাশিখ/সমে: শপতামাতা/অশভভাবকষদি সষে প্রধান দাশেত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক মহািে পিামিথ 
কিাি সমষে এটা শনধথাশিত হষব;  

১১-মাসবযাপী কার্থক্রম 
 Special Start (শবষিে সূচনা)                       
কািা অংিগ্রহর্ কিষত পাষি: থর্ সমস্ত শিক্ষার্থীিা শনশবড় সুসংহত বা সমূ্পর্থরূষপ 
আলাদা শবষিে সূচনা কার্থক্রষম তাশলকাভুক্ত হষেষে 
তাশিখ/সমে:: জুলাই ৬ -  আগস্ট ৪, ২০২১ | সকাল ৮:৩০ – দুপুি ২:৩০ 
(জুলাই ১, ২০২১ কমথচািী শদবস) 
স্থান: পষি শনর্দ্থাশিত হষব

অশধষবিন সকাল ৮.৩০ থর্ষক দুপুি ২.৩০ পর্থন্ত চলষব, জুলাই ৬ – আগস্ট ৯, ২০২১ 
(জুলাই ১, ২০২১ কমথচািী শদবস) 
স্থান: পষি শনর্দ্থাশিত হষব 
কািা অংিগ্রহর্ কিষত পাষি: থর্ সমস্ত শিক্ষার্থীষদি IEP-থত বলা আষে থর্ এই 
শিক্ষার্থীিা বশধথত শিক্ষা বষেথি জষনয থর্াগযতা অজথন কষিষে 
মন্তবয: পশিবহষনি সুশবধা পাওো র্াষব না 

শিক্ষাসংক্রান্ত অক্ষমতা কমথসূচী (LD) 
দূিবতথী অবস্থান থর্ষক না সিিীষি 
উপশস্থত থর্ষক? উভে বযবস্থাি মাধযষম শিক্ষাসংক্রান্ত অক্ষমতাি (LD) গ্রীষ্মকালীন 
কমথসূচী এই প্রস্তাব কিষে থর্ শবষিে শিক্ষাি শিক্ষক মহািে প্রশতশদন শনেমানুগ, সুস্পষ্ট, 
বহুপ্রকাষিি থদষখ পড়াি সিাসশি শনষদথি প্রদান কিষবন। এোড়াও এই কমথসূচীি মষধয 
শলশখত ভাো পিীক্ষা ও গশর্ষতি থক্ষষে শবষিেভাষব নকিাকৃত শনষদথি অন্তভুথক্ত র্াকষব।  
তাশিখ/সমে: : জুলাই ৬ - আগস্ট ৯, ২০২১ | সকাল ৮:৩০- সকাল ১১:৩০ পর্থন্ত (জুলাই ১, 
২০২১ কমথচািী শদবস ) 
স্থান: পষি শনর্দ্থাশিত হষব 
কািা কািা অংিগ্রহর্ কিষত পাষি?: থর্ সমস্ত শিক্ষার্থী সমূ্পর্থভাষব 
পৃর্ক থের্ীকষক্ষ Graham & Parks-এ শিক্ষাসংক্রান্ত অক্ষমতা শবেষে জানাি 
জষনয তাশলকাভুক্ত হষেষে 
মন্তবয: পশিবহষনি সুশবধা র্াকষব  
 

 
 
 

অশটজম থেকট্রাম শিসঅিথাি কমথসূচী       
কািা অংিগ্রহর্ কিষত পাষি: শিক্ষার্থীিা অশটজম থেকট্রাম        
ববকলয কার্থক্রষম তাশলকাভুক্ত হষেষে 
তাশিখ/সমে::  জুলাই ৬ -  আগস্ট ৪, ২০২১ | সকাল ৮ – দুপুি ২ 
ঘশটকা পর্থন্ত  
(জুলাই ১, ২০২১ কমথচািী শদবস) 
স্থান: পষি শনর্দ্থাশিত হষব 

র্শদ আপনাি থকাষনা প্রশ্ন র্াষক, অনুগ্রহ কষি থর্াগাষর্াগ করুন Desiree Campbell: decampbell@cpsd.us  
 

 

শিক্ষার্থী পশিষেবাি দপ্তি 

                                                                                                                 Cambridge Public Schools 
135 Berkshire Street | Cambridge, MA 02141 

www.cpsd.us | 617.349.6500 

 

mailto:decampbell@cpsd.us
http://www.cpsd.us/

