
          

  

                

                 
               

          

                

              
                  

          
                

                 
   

                 
              

             
                   

    

           

             
          

  
          

�ু েড� সািভ� েসর অিফস টাউন হল িম�ং #2 আগ� 11, 2020 - �� ও উ�র (বাংলা সং�রণ) 

সাধারণ 

1. বাবা-মারা িক তােদর বা�ােদর জন� �ু েল িগেয় �াস বা িরেমাট লািন�ংেয়র িবক� �বেছ িনেত পাের। 

যিদ বা�া ি��ু ল �থেক 3 ��েডর িশ�াথ� হয় তাহেল বাবা-মা তােদর বা�ােদর জন� �ু েল িগেয় �াস বা িরেমাট লািন�ংেয়র 
িবক� �বেছ িনেত পাের। যিদ বা�া 4 ��ড �থেক 12 ��েডর মেধ� পেড় এবং যেথ� আলাদা ��িণকে� না থােক, তাহেল 
িশ�াথ� দরূবত� অব�ান �থেক �াস করেব ও পিরেষবা পােব। 

2. আমার িচ�া হে� �য, বাবা-মা/পিরচয�াকারীেদর �থেক মতামত না িনেয় পিরেষবার জন� সময়সূিচ �তির করা 

হেব ও জানােনা হেব।/4-12 ��েডর জন� �েয়াজন হেত পাের এমন িরেমাট সািভ� স কীভােব বাবা-মা/পিরচয�াকারীরা জানেত 
পারেব তা িক আপিন বলেত পারেবন? IEP �েমর পে� িক পিরবারেদর সে� অেনক আেগ �থেক �যাগােযাগ করা স�ব? 

�সে��র14-18, িশ�ািবদরা �িত� বাবা-মা/পিরচয�াকারী সে� ফ�ািমিল কনফাের� করেবন। অিভভাবকেদর কাছ �থেক 
�া� তথ�, তােদর স�ানেদর িরেমাট লািন�ং অ�াে�েসর দ�তা এবং জ�ির অব�ার সময় তােদর মানিসক ও সামািজক অব�া 
স�েক� অন�ান� পয� ু ল�িল পু ূ �েব�ণ � নরায় �খালা হেল তখন িশ�াথ�েদর চািহদা কীভােব পরণ করা যায় তা িনধারণ করার 
জন� �েয়াজনীয়। 

পিরবারেদর মতামত �দান এবং �ু ল বা িডি�� িশ�াথ�েদর �ােস বা িরেমাট লািনংেয়র ��ে� নতু ন �ু ল িশ�াবেষ� কীভােব 
বা�ােদর জন� িবেশষ িশ�া পিরেষবা �দয়ার পিরক�না করেছ তা পু ুির �বাঝার জন� ���পণ।�েরাপ ূ 

কনফােরে�র পের, বাবা-মারা �যভােব িবেশষ পিরেষবা �দান করা হে� �স�িলর মেধ� পাথ�ক� কী আেছ, কীভােব, �কাথায় 
এবং কখন িবেশষ পিরেষবা �দান করা হে� এবং িভ�ভােব �দ� পিরেষবা �কান তািরখ �থেক �দয়া �� হেব তার এক� 
িলিখত নিথ পােবন। 

3. �কন ি��ু ল �থেক তৃ তীয় ��েডর িশ�াথ�েদর �ু েল �াস �নয়া হেব? 

আমােদর �য সকল িশ�াথ�েদর �বিশ দরকার (PreK- 3, �িতব�ী িশ�াথ�েদর জন� পৃথক ব�ব�া এবং ইংেরজী ভাষার 
িশ�াথ�রা) তােদর জন� �ােস �াস করার িবষয়� অ�ািধকার �দয়া হে�। 

�ু েড� সািভ� েসর অিফস টাউন হল িম�ং #2 আগ� 11, 2020 - �� ও উ�র (বাংলা সং�রণ) 
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4. মানিসকভােব �িতব�কতার জন� IEP-এর মেধ� থাকা 4-12 ��েডর বা�ােদরও �ােস �াস করােনার িবষয়� িবেবচনা 
করা হেব? 

CPS-এর বত� মান মেডল�েত এমন সব সংেবদনশীল �িতব�ী িশ�াথ� রেয়েছ যারা �াকচাড ৃ� একােডিমক ��া�ােম (পথক 
�াস�ম) �ােস এেস �াস করার জন� িবেবিচত হেব। 

5. �ােস এেস �া এবং িরেমাট লািন� 

তা িকভােব িনি�ত হওয়া যােব। 

ং স�িক� ত উে�গ �মাকােবলায় িডি�� কী করেব? �েত�ক� িশ�াথ� চািহদা পূরণ হে� 

িডি�� িন�িলিখেতর মাধ�েম �িত� িশ�াথ�র চািহদা পূরণ হে� তা িনি�ত করেব: 

● বাবা-মােদর িনেয় কনফাের� (9/14-9/18): অিভভাবকেদর কাছ �থেক �া� তথ�, তােদর স�ানেদর িরেমাট লািন�ং 
অ�াে�েসর দ�তা এবং জ�ির অব�ার সময় তােদর মানিসক ও সামািজক অব�া স�েক� অন�ান� পয� ু ল�িল পুেব�ণ � নরায় 
�খালা হেল তখন িশ�াথ�েদর চািহদা কীভােব পূ �ারণ করার জন� �েয়াজনীয়রণ করা যায় তা িনধ 

● �ু ল িশ�াবেষর ��েত পিরচািলত সু �ািনক মল�ায়েনর তথ�।� �তার ি�নার এবং অন�ান� অনানু ূ 

6. িরেমাট লািন�ং মাধ�েম (4-12) �� কের স�ৃ� থাকেত পারেছ না এমন সব িশ�াথ�েদর জন� �ু ল�িল কত �ত পদে�প 
িনেত স�ম হেব আপিন মেন কেরন? 

7. 5ম িদেনর �ত�াশা কী? 

আস� �ু ল িশ�াবেষর জন� িডি�� আশা করেছ �য �িত� বা�ার জন� একজন কম� সা�ািহক িভি�েক খবরাখরব করেব� । 
এর ফেল, �কােনা িশ�াথ�র িরেমাট লািন� ু ুং মাধ�েম সংয� হেত সমস�া হে� ও এই সমস�া জানার পর উপয� �কৗশল অবল�ন 
কের সহায়তা �দান করা হে� িকনা তা িডি�� িনধ�ারণ করেত পারেছ িকনা তা িনি�ত হেব। 

িশ�াথ�রা সকােলর লাইভ/িভিডও িম�ংেয় অংশ �নেব অথবা প�ম িদেন িশ�াথ�র বািড়েত �ত� িশ�ার সময়সূিচ পযােলাচনা� 
করার পরামশ� �দয়া হেব। িশ�াথ� সারািদন তার �াশ�ম িশ�ক, সংি�� পিরেষবা �দানকারী এবং/অথবা িবেশষ�েদর �ারা 
বরা� �ত� িশ�ার অ�াি�িভ� বাসায় বেস স�ণূ � করেব। 

�ু েড� সািভ� েসর অিফস টাউন হল িম�ং #2 আগ� 11, 2020 - �� ও উ�র (বাংলা সং�রণ) 

8. �ােস �াস করার ��ে� কী “বাইের �াস করার িবক�” থাকেব? 

2 



              
         

   

                

                 
                  

              
     

                   

                 

             
    

      

                
   

    

                 

        

             

  
          

   

বাইের �াস করার িবকে�র সু �িবধা স�েক আমরা অবিহত। এই সমেয়, িডি��েক অবশ�ই ক�া�ােসর আকার এবং 
অন-সাইট �ােনর(�যমন, �খলার মাঠ), অফ-সাইট �ােনর (�যমন কিমউিন� পাক� ) উপলভ�তা এবং আবহাওয়া িবেবচনা 
করেত হেব। 

9. IEP-এর অ�গ�ত �য সকল িশ�াথ� িরেমাট লািন�ংেয়র সে� যু�, িনয়িমত �দানকারীরা িক তােদর সে� কাজ করেব? 

আমরা িশ�াথ�েদর িনয়িমত িশ�ািবদ বা �দানকারীরা যােত �াস �নন তার জন� সবিকছু করব, তেব আমরা তার িন�য়তা 
িদেত পারিছ না। আমােদর িকছু �কম�রা �ােস �াস করার পিরেষবা ও িশ�াদান করেবন। িরেমাট লািনং মাধ�েম �য সকল 
িশ�াথ� যু� তােদর জন� িভ� িশ�ািবদ/�দানকারী থাকেব। আমরা �সে��র মােস আপনার বা�ােদর িশ�ািবদ ও 
�দানকারীেদর নাম জািনেয় �দব। 

10. আমার �ছেল আজ আমােক তার কাউে�লর �ক হেব তা িজ�াসা করিছল। �স 10 এ উঠেব। কখন এই িস�া� �নয়া হেব? 

�িত� িশ�াথ� তােদর �ু েলর �থম িদেনর আেগ তােদর িশ�ক ও �দানকারী কারা �সই স�েক� তথ� পােবন। 

11. পৃথক �াস�েম পাঠরত িশ�াথ�রা িক সাধারণ িশ�ার �ােসর অ�াি�িভ�েত অংশ িনেত পারেব, অন�ভােব বলেল, 
িকভােব অ�ভু� ি� ও 

িবপরীত অ�ভু� ি� িকভােব কাজ করেব? 

হ�াঁ। সং�মেণর ঝঁু িক �াস করার সময় আমরা িনরাপেদ অ�ভ�ু ি�র সুেযাগ �দােনর জন� আমােদর জন�া�� িবেশষ�েদর সােথ 
কাজ করিছ। 

কম�রা িডি�� জু �েড় ��ড-ব�া� িনেদিশকা �মেন সা�ািহক িভি�েত �িত� িশ�াথ�র খবরাখবর রাখেবন। 

�ু েড� সািভ� েসর অিফস টাউন হল িম�ং #2 আগ� 11, 2020 - �� ও উ�র (বাংলা সং�রণ) 

অথ�পূণ� ি�মখুী সংেযাগ 

12. আমার দঢ়ৃ িব�াস �য উ� মােনর িরেমাট লািন�ংেয় িপয়ার �তির ও শি�শালী করার সুেযাগ থাকেব। 

এ�েক �ু েলর �িত সুপািরেশ যু� করা যােব? 

��শাল �াট� 
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13. যিদ কম�রা ডায়পার বদলায়, বাথ�েমর কােজ যু� থােক, হাত �ধায় তাহেল, আমরা তােদর কীভােব িনরাপদ রাখব? 

আমােদর অপােরশনস ও �ফিসিল�জ িবভাগ হাজার হাজার ন� কের �দয়া �যেত পাের এমন �াভ, গাউন, মা� এবং �ফস িশ� 
অড� ার িদেয়েছ। আমােদর ��শাল �াট ও পৃ ুর�া সর�াম উপলভ� থােক তাই আমােদর � থক �াস�েমর �যন অিতির� স 
অিফসও অপােরশনস �েমর সে� কাজ করেছ। এছাড়াও, িশ�াথ� ও কম�েদর িনরাপ�া বজায় রাখেত, িশ�াথ�েদর আবার �ু ল 
আসা �� হওয়ার আেগ িডি�� কম�েদর �িশ�ণ �দান করেব। 

�াস�ম�েলােক িক CPS-এর বায়ু চলাচল, �রাদ পাওয়া যায় এমন িনরাপদ, 

িবি�ংেয় 

14. ঝঁু
নতু ন 

িক কমােনার �েচ�া িহেসেব, ��শাল �াট�

করােনা �যেত পাের? 

অপােরশনস ও �ফিসিল�জ িবভাগ বত� মােন �িত� �ু েলর �িত� �াস মলূ�ায়ন করেছ িশ�াথ� ও কম�েদর জন� জায়গা 
উপযু �ারণ করেত। যিদ উ� �ান (??) িনধািরত প � � ূ� িকনা তা িনধ � ূবশত পরণ না কের, তাহেল �াস�ম সং�ার করা হেব বা 
িনরাপদ �ােন সরােনা হেব। 

পিরেষবা �দান 

15. এই নতু ন িশ�াবেষ� �কা-টট �াস�ম কীভােব পিরচালনা করা হেব? বসে�, িশ�কেদরেক সাধারণ িশ�ার �াস�েমর 

িশ�াথ�েদর �াস িনেত হেয়েছ ও িরেমাট লান�ারেদরও। 

আমরা জািন �য িশ�কেদর একািধক �ু েড� �েপর �াস িনেত হি�ল। এই সমস�ার জন�, ভিবষ�েত যােত এমন না হয় তা 
�িতেরাধ করার জন� িশ�াথ�েদর সময়সূ � ু ুিচ ি�র করেত িডপাটেম� �েড� �কসেলাড পরী�া করেছ এবং �ল িভি�ক 
�শাসকেদর সে� কাজ করেছ। 
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16. �য সকল িশ�াথ� �ােস এেস �াস করেব তােদরেক িলিখত IEP পিরেষবা কতটা �দয়া হেব বলেত পারেবন িক? িরেমাট 

লািন�ং মাধ�েমর িশ�াথ�েক িক পিরমাণ IEP পিরেষবা �দয়া হেব? 



           
           

             
                

   

             
    

                 
    

              

                

               

             
            

               
           

  
          

   

               

                
   

              

(DESE “2020 শরেতর িবেশষ িশ�া পিরেষবার িনেদ� িশকা, 2020) িশ�াথ�রা �ােস এেস, িরেমাট লািনং মাধ�েম ও উভয়� 
সংিম�ণ মাধ�েম তােদর IEP-�ত নিথব� পিরেষবা অবশ�ই পােব। �াস, হ�ে�প, পিরেষবা এবং �থরািপর িনয়িমত 
সময়সূ �িচেত অবশ�ই িনয়িমতভােব িশ�ক এবং স�িকত পিরেষবা �দানকারীেদর সােথ সরাসির ই�াের� করার সমেয়র 
পাশাপািশ উপযু ু �ত� কােজর সময় এবং সহপা�েদর সােথ আলাপচািরতার সু � ু� িহসােব িকছ েযাগ অ�ভ� থাকেত হেব। 

"

ব�ি� পিরেষবা 

17. আমার �মেয়র 504 আেছ, 2য় ��েড উঠল, তািলকাভু � িবভােগর মেধ� এক�েতও �ােস িগেয় �াস করার িবষেয় িনি�ত
কের বলা না

থাকেলও িকছু সুিবধা আেছ। 2য়-3য় ��েডর িশ�াথ�েদর জন� �ােস িগেয় �াস করার ��ে� আসন িকভােব বরা� হয় ও
িডি�ে�র মাপদে�র" িবষেয় জানােবন? 

িডি�� ও �ুল িলডাররা িডি�ে�র মাপদ� চূড়া� কেরন। সপািরনেটনেড� শী�ই এই তথ�� জানােবনু । 

18. আিম �াইেড �দেখিছ �য িকছু �িতব�ী িশ�াথ�র সশরীেরর অ�াপেয়�েমে�র স�াবনা আেছ। এর মােন কী এবং 

আপিন �যমন বেলেছন �সই িহেসেব িক �সে��েরর �থম িদেক জানেত পারব আমরা �যাগ� িকনা? 

যিদ িডি�� স�ূ � ূ ু �ণভােব দরবত� অব�ান �থেক কাজ কের, তাহেল, �েড� সািভেসস অিফস উে�খেযাগ� ও জ�ল 
চািহদাস�� িশ�াথ�েদরেক সীিমত ব�ি� পিরেষবা (�যমন, সংি�� পিরেষবা) �দান করার সু ু ঁেযাগ খজেব। এ� তখনই হেব 
যিদ সম� িডি�� স�ণূ � রবত� অব�ান �থেক কাজ কের। এই সমেয়, িডি�� স�ূণভােব দূ � সশরীেরর পিরেষবার জন� 
উে�খেযাগ� ও জ�ল চািহদাস�� িশ�াথ�েদর জন� পথক �াস�েমর ব�ব�া করেছৃ । 
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হাই �ু ল 

19. CRLS-এ হাই �ু েলর িশ�াথ�েদর �কা-টট �াস�েমর ��ে� সম� পঠন-পাঠন িরেমাট লািন�ং মাধ�েম হেব অথবা 

এই �াস�েম IEP থাকা বা�ােদর সহায়তার জন� িক �ছাট �েপ ভাগ করা হেব? (অথবা দরূবত� মাধ�েম িবেশষ িশ�ািবদ 
সাহায� করেবন?) 

CRLS-এর �কা-টট �াস�েমর IEP থাকা িশ�াথ�েদরেক, িরেমাট লািন� থক �াস �েমরৃং মাধ�েম সম� পাঠদান করা হেব। প 



          

              

        

               
            

    

              
       

  

                
     

         

           

  
          

  

             
                

              
   

               
        

ব�ব�া থাকা িশ�াথ�রা ছাড়া সম� CRLS িশ�াথ� ভাচ� ু য়াল মাধ�েম �াস করেব। 

20. এই বছর 9 এ উঠেব। ��ভােব জানেত চাই �য, গত স�ােহ সুপািরনেটনেডে�র ইেমইল করা ��াব অনসুাের, 

গত বছেরর তু লনায় এই বছের কী থাকেব? 

িশ�াথ�রা �িতিদন �ু েল এেস �য িশ�া পায়, �তমনই অথপ� ূণ� িশ�ণ অিভ�তা লাভ করেব। িশ�াথ�েদরেক সম� �প, �ছাট 
�েপ পড়ার, সামািজক-মানিসক িশ�েণর সুেযাগ এবং িডি�� জেড় ��ড-ব�া� িনধািরত িনেদিশকা অনসাের ইনিডেপেড� ু � � ু 
অ�াি�িভ�র অ�াে�স পােব। 

িশ�ািবদরা �সামবার সকােলর আেগস িশ�াথ� ও পিরচয� ূাকারীেক স�ােহর ��ান এবং িশ�াথ�র সময়সিচ ও অ�াসাইনেমে�র 
জন� �ক�ীয় অব�ান স�িক� ত তথ� পাঠােব। 

িবেশষ 

21. িকছু িবেশষ চািহদাস�� িশ�াথ� তােদর শি�শালী িদক জানার জন� নন-একােডিমক �ােসর উপর িনভ� র কের। আট� ও 
িমউিজেকর এমন �কােনা �াস 

�নয়া হয় িক যা িরেমাট ��ােন থাকেব না? 

হাইি�ড বা িরেমাট মেডেল থাকা িশ�াথ�রা িবেশষ পিরেষবার (�যমন আট� , িমউিজক, িজম) অ�াে�স পােব। 
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কম� 

22. অেনক cps সাব আেছন যারা অিভ� এবং �ত�� উপােয় সহায়তা করেত পাের, �যমন দরূবত� এবং ব�ি�গত 
পঠন-পাঠন। গত বসে� আমরা সাইডলাইন িছলাম। আমরা কিমউিন�র অংশ। আমােদর �কউ �কউ আমােদর বা�ােদর জন� 
���পূণ� ও পিরিচত �া�বয়�। িশ�াদােনর সাহােয�র জন� বাইেরর এেজি�র কােছ যাওয়ার আেগ, অন�ুহ কের আমােদর 
িবেবচনা ক�ন। 

CPS আমােদর ইন-পাস� �ং মেডেলর সাহােয�র জন� বতমান কম�েদর িনযু� করা সহজ করেত ইউিনয়েনর ন ও িরেমাট লািন � 
সে� কাজ করেছ। আেরা তথ� শী�ই পােবন। 



23. কম�েদর কীভােব ইন-পাস�ন ও িরেমাট লািন�ং মেডেলর দািয়� বরা� করা হয়? িবেশষ িশ�ািবদ ও �থরািপ� উভয়ই  
স�ােহর একই বা িভ� িদেন ইন-পাস�ন ও িরেমাট IEP পিরেষবা �দান করেব?  

যখন HR �কান কম� ইন-পাসন� িশ�াদােন অ�ম জানেত পারেব, তখন িবভাগ ও �ু ল�িল �কান কম� িরেমাট বা ইন-পাসন�  
িশ�াদান করেত পারেব তা িনধ�ারণ করেত স�ম হেব। ি�তীয় �� ও কম�েদর টাউন হল িম�ং অনসাের, “না”।ু 
সু �পািরনেটে�� জািনেয়েছন �য িবেশষ িশ�ািবদ ও �থরািপ�রা ইন-পাসন ও িরেমাট IEP পিরেষবার �কােনাটাই �দান করেব 
না।  

24. সংি�� পিরেষবা �দানকারীরা িনধ�ািরত �ু েল সম� িশ�াথ�েদর জন� পিরেষবা (OT, ি�চ, PT) �দান কের। �সইসব 
�দানকারীেদর  

পে� কীভােব �কবল 1-2 �াস�েমর জন� কাজ করা স�ব যখন তােদর �িত� ��ড �লেভেলর জন� �কসেলাড থাকেত পাের।  

যখন আমরা জানেত পারব �কান কম� ইন-পাস�ন �াস �নেবন তখন, �ু ে�� সািভ� েসস অিফস �কসেলাড পরী�া ও �েয়াজেন 
সাম�স� করেত সংি�� পিরেষবার সুপারভাইজার Margie Carlman-এর সে� কাজ করেব।  

25. আেগ আপনারা জািনেয়েছন �য িবেশষ িশ�ািবদরা �ােস ও িরেমাট লািন�ংেয় উভয় ��ে� �াস �নেব না। এ� িক �সইসব 
িশ�কেদর ��ে�  

�েযাজ� যারা পৃথক �াস�েম �াস িনে�ন, ও যােদর িবেশষ দ�তা আেছ?  

হ�াঁ। যারা পৃথক �াস�েম �াস িনে� তােদর ��ে�ও �েযাজ�।  
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26. যিদ দূ ূ � ূরবত� অব�ান �থেক IEP �েয়াজনীয়তা পরেণর জন� পযা� কম� না থােক, তাহেল এই �ন��ান পরেণর জন� িক 
�বসরকাির �দানকারী বা অন�ান� সমাধােনর  

ব�ব�া করা হেব?  

যিদ CPS-এ িবেশষ িশ�ািবদ বা �থরািপ� না থােক, তাহেল CPS অিতির� CPS কম� িনযু� করেব বা পিরেষবা �দান 
করার জন� বিহরাগত এেজি�র সে� যু� হেব।  

27. �য সকল কম�েদর বাসায় বা�া আেছ তারা যােত িশ�াথ�েদর সাহায� কের তােদর কম            �   -জীবেনর ভারসাম� রাখেত পাের, 
তাই তােদর িকভােব সহায়তা করেবন? আমরা �ু েল এেস কাজ করিছ না বাসা �থেক কাজ করিছ তা িনিব�েশেষ, কম�েদর  



         

                   
                 

              
   

             
       

           
                

              
              

                
              

           
              

                  

  
          

                  

         
                   
                 

             
         

                   

     
  

                

বা�ােদরও য� করেত এবং িশি�ত কের তু লেত হেব। 

আমােদর অিফস জােন অেনক কম�রই বা�া আেছ বা বাসায় বয়� মানষু আেছন যােদর য� িনেত হয়। িডি�� এখন সহায়তা 
বা নমনীয়তা �েয়াজন এমন কম�েদর সে� কথা বলেত ইউিনয়েনর সে� কাজ করেছ। আেরা তথ� শী�ই পােবন। 

28. অেনক সংি�� পিরেষবা �দানকারীরা একািধক �ু েল িশ�াথ�েদর সে� কাজ করেছ। এইরকম িক চলেতই থাকেব? �যখােন 
আ�া� হবার 

একািধক পিরি�িত রেয়েছ, �সখােন কম� ও িশ�াথ�েদর িকভােব আমরা িনরাপদ রাখব? ��ড K-3 এর �য সকল িশ�াথ�েদর 
জন� িবেশষ িশ�ািবদেদর িনেয় অব�ান কী? 

(DESE “2020 শরেতর িবেশষ িশ�া পিরেষবার িনেদ� িশকা, 2020)। িডি�� �িতব�ী িশ�াথ�েদর জন� �াস�েমর 
অ�াসাইনেম� এবং িশ�াদােনর সময়সূ � ুিচ� য� সহকাের �তির করেছ যােত তারা বতমােনর �া�� ও সর�া ��ােটাকল বজায় 
রাখার পাশাপািশ 603 CMR 28.02(12) এর সং�ািয়ত িহেসেব খুব কম সীমাব� পিরেবেশ তােদর IEP-�িলর সােথ 
সাম�স�পূণভােব পিরেষবা �দান কের� । �াথিমক �েরর িশ�াথ�রা িদেনর �বিশরভাগ সময় একই �াস�েম থাকেব িডি�ে�র 
এমন িনেদ� িশকার ��ে�, পুল-আউট পিরেষবা �া�� ও িনরাপ�া িনেদ� িশকা �মেন �নয়া �যেত পাের িকনা অথবা �াস�েম �সই 
পিরেষবা সরােনা যােব িকনা তা িবেবচনা করেত পাের। উদাহরণ��প, িবেশষ িশ�ার িশ�করা এবং সংি�� পিরেষবা 
�দানকারীরা (ি�চ ল�া�ু ুেয়জ প�াথলিজ�, অ�েপশনাল �থরািপ� ইত�ািদ) �াস�েম এেস পিরেষবা �দান করার বদেল �ল 
িবি�ংেয় িভিডও কনফােরে�র মাধ�েম সাধারণ িশ�া পিরেষবায় (“িব ি�ড ”) িবেশষ িশ�া পিরেষবা �দান করেত পাের। এর 
ফেল �াস�ম �থেক কম �বর হেত হেব এবং এর সে� �িতব�ী িশ�াথ�েদর অ�ভ�ু ি� সহায়তাও �দান করা যােব। 
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29. িডি�� ও � ু েল এেস �াস করার জন� করেছ না িরেমাট লািন�ংেয়র জন�?েলর �শাসকরা িক িশ�াবেষ�র জন� �ু 

আমােদর িশ�কেদর মেতাই, �শাসকেদরেক �িত�ল পিরি�িতেত  (�যমন, আেগর অসু ূ�তা) দরবত� অব�ান �থেক কাজ 
করেত হেব। �য সকল �শাসক এেস কাজ করেত পারেবন তারা �ু ল, কম� ও িশ�াথ�েদর সে� �দখা কের কাজ করা চািলেয় 
যােবন। অধ�� এবং কম�েদর িভিজেটর তািরখ, সময়কাল এবং কারণ জানােনা হেব ও সুর�ািবিধ �মেন তা করা হেব। এ� 
মেন রাখা ���পূ � ু ূণ �য, �ােস এেস �শখা িনরাপদ রাখেত, িবি�ংেয় সীিমত সংখ�ক মানষেক (সামািজক দর�) �েবশ করেত 
িদেত হেব ও িনরাপ�া ব�ব�া অনসুরণ করেত হেব। 

IEPs 30) গত মােচ� আমার �ছেলর (এই শরেত 8 ��েড উঠেব) IEP-এর জন� পয�ােলাচনা হওয়ার কথা িছল। িক� হয়িন। 

এর জন� কী পিরক�না 

রেয়েছ? 

বস� �থেক IEP িম�ং িপিছেয় �দয়ার জন� আমরা বত� মােন কম�েদর সে� কাজ করিছ। আমরা আপনার বা�ার িনধািরত� 



                
             

               
      

               

               
             

            
   

  
          

               
  

            

         

               
              

                
                

                
     

   

                 
       

   

               

IEP িম�ং িনেয় �সে��র আেরা তথ� �দান করব। যিদ আপনার বা�ােক মলূ�ায়ন করার দরকার হয়, তাহেল আমােদর 
অিফস IEP দল�িলেক �ত সমেবত করার জন� সম� মূ ু ূ ুল�ায়ন (�াথিমক ও পনঃমল�ায়ন) পিরচালনা করেত �েলর মেনািবদ, 
িশ�ািবদ এবং সংি�� পিরেষবা �দানকারীেদর িনেয় “আেরাগ� দল” �তির করেব। এই দল� িনযু� হেয় �গেল �সে��র মােস 
আমােদর অিফস আেরা তথ� জানােব। 

31. কত�েলা আেগর IEP িম�ং বািক আেছ এবং সময়সূিচ ধের রাখার জন� িক পিরক�না �নয়া হে�? 

2020 এর বস� �থেক িবশাল সংখ�ক IEP িম�ং করেত হেব। আমােদর পিরক�না হল মলূ�ায়ন�িল পিরচালনা করেত এবং 
িবলি�ত বািষ�ক ও পনঃমূ ুু ল�ায়েনর িম�ংেয়র মাধ�েম আমােদর �ল িভি�ক দল�িলেক সাহায� করেত 8 িবেশষে�র আেরাগ� 
দল িনযু ূ � ু েড� সািভ� েসস অিফেসর পিরচালক Jean Spera-এর� করা। এইসব দল, িম�ং এবং মল�ায়ন পযেব�ণ � 
আওতায় থাকেব। 
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32. িশ�াথ�েদর পরী�া িকভােব �নয়া হেব? িবেশষ কের তােদর যােদর িতন বছেরর পুনঃমলূ�ায়ন গত �ু ল িশ�াবেষ� স�ূণ� 
হয়িন। 

তারা দরূবত� অব�ােন থাকেল িক হেব? �বধ IEP ছাড়া তােদর বছর �� িদেয়েছ। 

�থমত, IEP-� একই IEP ও �বধ এবং উ� IEP-�ত কাজ করেব। 

িতন বছেরর মূ ুল�ায়েনর ��ে�, িকছ িবক� বাবা-মােয়র সে� আেলাচনা কের িস�া� িনেত হেব। িশ�াথ�র সােথ ইিতহাস, 
পয� ূ �েব�ণ এবং একািধক ফরম যা িডিজটালভােব পরণ করা যায় তা (�যমন, আচরেণর ফম, ভাষা উ�য়েনর ফরম ইত�ািদ) 
ব�বহার করার কারেণ আমােদর কােছ �রকড� �পযােলাচনা করার িবক� রেয়েছ। যখন আমরা �িমত পরী�া ব�বহার কির, 
তখন আমােদরেক অেনক িকছু ু ূিবেবচনা করেত হয়। আমরা �যেহত দরবত� অব�ান �থেক পরী�ার িবষয়� িবেবচনা করিছ 
তাই িশ�াথ�র �েয়াজনীয়তা ও কম�েদর �পশাদারী িস�া� অনু �সাের িস�া� িনেত হয়। আমােদর িস�া� �বধ ও িনভরেযাগ� 
তেথ�র িভি�েত �নয়া হয়। 

অিভভাবকীয় সহায়তা 

33. আিম জানেত চাই �য, �য সকল বাবা-মার অে�র �ান কম তােদরেক �িশি�ত করার জন� �কােনা �ু ল ��া�াম আেছ 
িকনা যা তােদরেক বা�ােক সাহায� করেত 

সহয়তা করেব? 

বাবা-মা এর জন� �িশ�ণ/ওেয়িবনার স�েক� আেরা তেথ�র জন� অনু ু েলর ফ�ািমিল িলয়ােজার সে� �হ কের আপনার � ঁ 



              
     

                 
  

                
            

   

  
          

              
      

              
       

              
       

            

                
               

        

            

�যাগােযাগ ক�ন। বাসায় আপনার বা�ােক সাহায� করার অিতির� সং�ােনর জন� আপিন CPS-এর গিণত িবভােগর 
ওেয়বসাইটও �দখেত পােরন। 

34. এই পিরক�না� জানােনার ও সহজ ইংেরজীেত ও অন�ান� ভাষায় �ে�র উ�র �দয়ার ��ে� আপনার িক িক পিরক�না 
রেয়েছ? 

আপিন এখােন িডি�ে�র পু ু ল �খালার পিরক�না �দখেত পােরন। এই টাউন হেলর ��ে�, আমােদর অিফস একািধক নরায় � 
ভাষায় এই নিথ� অনবুাদ কের িবভাগীয় ওেয়বসাইেট তা িদেয় �দেব। 

আ�সুর�া সর�াম 
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35. �ছাট বা�ােদর (অথ�
পরােনার িস�া� িনেল কী হেব? 

�াত 5 বছর বয়স) ��ে�� মা� বাধ�তামলূক নয় মেন হে�। যিদ �কােনা বাবা-মা বা�ােক মা� না 

অ�মতা/অসু ূ�তার কারেণ মা� পরেত সমস�া থাকা িশ�াথ� ব�তীত, সকল িশ�াথ�র জন� মা� পরা বাধ�তামলক করেত 
িডি�� �ু ল কিম�র সে� কাজ করেছ। 

36. MIT �যমন তােদর িশ�াথ� ও কম�েদর জন� স�ােহ একবার �কািভড-19 পরী�া করাে�, এখােনও িক �তমন িকছু করা 
হেব? নাহেল �কােনা ব�ি� সং�িমত হল িক� 

�কােনা উপসগ� �নই এমন ��ে� আমােদর বা�ােদর সুর�া িকভােব পিরচালনা করেবন? 

িবি�ং ও কিমউিন�েত �েবশকারী �িত� কম�র জন� নজরদাির পরী�া করা হে� এবং এ� িবনামূ ুেল�র ও সিবধাজনক। 
বাবা-মা স�িত িদেল উপসগ� ূ�দখা িদেয়েছ এমন িশ�াথ�েদর �কািভড-19 পরী�া করা হেব। এ� বাধ�তামলক নয়। 

িশ�াথ�েদর জন� মা� আবশ�ক। এইরকম ঘটেল িডি�� ও �ু ল ব�ব�া �নেব। 

37. িশ�াথ� মা� পরেত না চাইেল, তখন িক হেব? 



  

         

            

               
   

    

                
     

  
          

  

              
                  
              

               
            

            

              
     

  
     

      

�যুি� 

38. �িত� িশ�াথ�র জন� িক এক� কের িডভাইস থাকেব? 

হ�াঁ। ি��ু ল �থেক �াতেকা�র ASD ��া�ােমর সম� িশ�াথ�েক এক� কের িডভাইস �দয়া হেব। 

39. িশ�াথ�রা যােত সাহায� পায়, তাই িডভাইস পাঠােনার আেগ �স�েত অন�ুহ কের �েয়াজনীয় অ�াপ ও ��ল �ম 
এ�েটনশন িক 

ইন�ল কের �দেবন? 

িডি�ে�র তথ� ও �যুি� িবভাগ িশ�াথ�েদর জন� �েয়াজনীয় অ�াপ ও ��ল �ম এ�েটনশন�েলা িডভাইেস �লাড করার 
��িতর জন� কাজ করেছ। 
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�যাগােযাগ 

40. ��শাল এডু েকশন �েমর সে� �যাগােযােগর উপায়� িক �� কের জানােবন? আস� IEP িম�ংেয়র জন� আমােক কার 
সে� কথা বলেত হেব তার পাশাপািশ িকভােব িনেজর সমস�া জানাব বা অিতির� সহায়তার জন� �কাথায় সাহায� পাব এই 
িনেয় আিম কার সে� কথা বলব �সই িবষেয় �কােনা সরাসির উ�র পাি� না। 

আপনােক �থম যার সে� �যাগােযাগ করেত হেব, িতিন হেলন আপনার বা�ার �কস ম�ােনজার। যিদ আপনার অিতির� 
সাহােয�র দরকার হয়, তাহেল অনু ু ল �শাসকেক (�যমন, উপাধ�� বা অধ��) ইেমইল ক�ন। এছাড়াও আপিন �হ কের � 
�ু � � � ুেড� সািভস অিফেসর সািভস �কা-অিডেনটেরর (সপারভাইজার) সে� �যাগােযাগ করেত পােরন। আেরা তেথ�র জন� নীেচর 

তথ� �দখুন: ● আপার ও হাই �ুল: Desiree Phillips (dphillips@cpsd.us) 
● FMA, G&P, Haggerty, King Open, Amigos এবং King: Dr. Karyn Grace (kgrace@cpsd.us) 

● Special Start, Baldwin, Peabody, Tobin, Cambridgeport, Kennedy-Longfellow, Morse: Shelagh 
Walker (swalker@cpsd.us) 

● িডি�ে�র বাইের: Joyce Costello (jcostello@cpsd.us) 

mailto:jcostello@cpsd.us
mailto:swalker@cpsd.us
mailto:kgrace@cpsd.us
mailto:dphillips@cpsd.us
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