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ি�য় OSS বাবা-মা/পিরচয�াকারী: 

আশা কির আপিন এবং আপনার পিরবার এই িবপেদর সমেয় িনরাপেদ ও ভােলা আেছন।  আপনার কােছ এই 

িচ�� �লখার আমার �কৃত উে�শ� হল এই �য, আপিন কীভােব এই পিরেষবা �দােনর জন� �ুেড� সািভ�েসস 

অিফস চালু রাখেবন এবং কীভােব িনেজেক সহায়তা করেবন �স স�েক� আপনােক এক� আপেডট �দওয়া।

বিধ�ত িশ�া-বষ�: �ুেড� সািভ�স িলডারিশপ �প অিফস এই মুহূেত� রাজ� এবং জন�া�� িবষয়ক 

িনেদ�শনাবলীর সে� সাম�স�পূণ� �ী�কালীন িশ�া পিরক�না িনেয় কাজ করেছ। 

আিল� �াট�: �ফডারাল এবং রাজ� িশ�া িডপাট�েমে�র িদকিনেদ�েশর িভি�েত �কি�জ পাবিলক �ুলস, 

পিরেষবা �দােনর এবং আিল� �ােট�র পিরবত�ন�িলেত সহায়তা �দােনর লে�� আিল� ই�ারেভনশেনর সে� 

তােদর অংশীদাির� অব�াহত রাখেব।

িডসট�া� লািন�ং অিভ�তা: ম�াসাচুেসটস–এর �াথিমক ও মাধ�িমক িশ�া িবভােগর নতুন িনেদ�িশকার 

িভি�েত �কি�জ পাবিলক �ুলস পরবত� ��ড বা �কােস�র ��ে� িশ�াথ�েদর সাফেল�র জন� �েয়াজনীয় 

িবষয়ব�র মান�িল �শখােনার উপর মেনািনেবশ করেব। �ুেড� সািভ�েসস অিফস পূব�শত� �শখার মানসহ 

বত�মান IEP ল���িলেত িনরবি�� �র� �দান করা বজায় রাখেব।

িশ�াথ�েদর িডসট�া� লািন�ং পিরক�না: সা�ািহক িরেমাট লািন�ং ��ানস বাবা-মা/পিরচয�াকারীেদর কীভােব 

ও কখন তােদর স�ােনর পিরেসবা সরবরাহ করা হেব, �সই িবষেয়র এক� িশিডউল বা সময়সূচী সরবরাহ 

কের। ম�াসাচুেসটস–এর �াথিমক ও মাধ�িমক িশ�া িবভােগর িনেদ�শাবলীেত বলা হেয়েছ �য িশ�াথ�েদর 

িডসট�া� পিরেসবা �হেণর জন� IEP পিরবত�ন করার দরকার �নই। পিরক�নার মেধ� রেয়েছ:

�াধীন িশ�ার জন� সহায়তা এবং িরেসাস��িল যােত আপনার স�ােনর �েয়াজনীয় 

িরেসাস��িল সহ অ�াকােডিমক সাম�ী এবং �হামওয়াক� প�ােকট ও ��ােজ�-িভি�ক িশ�ার 

সুেযাগ অ�ভু�� করেত পাের।

িনেদ�শ এবং পিরেসবা�িল, যা িপয়ার-�প এবং �ছাট �েপর �স�ং �সবা আলাদা কের 

িরেমাট-ভােব সরবরাহ করা �যেত পাের। অনলাইন ��া�াম, �টিলিভশন বা �টিলেফান 

ব�বহার কের িনেদ�শনা এবং পিরেসবা সরবরাহ করা �যেত পাের।

IEPপিরেষবা: ম�াসাচুেসটস–এর �াথিমক ও মাধ�িমক িশ�া িবভােগর িনেদ�শনায় বলা হেয়েছ �য িশ�াথ�েদর 

িরেমাট অব�ান �থেক িরেসাস� এবং সহায়তা ��রেণর মাধ�েম অেনক�িল িবেশষ িশ�ামূলক সুেযাগ এবং 

স�িক�ত পিরেষবা�িল কায�করভােব সরবরাহ করার জন� সংেশাধন করা �যেত পাের। FAPE কীভােব 

সরবরাহ করা হেব তার সংক�� অভূতপূব� জাতীয় জ�রীকালীন সমেয় আলাদা হেত পাের।



IEP িম�ংসমূহ: �কি�জ পাবিলক �ুলস যখনই স�ব সকল পিরবারেক িরেমাট (িভিডও এবং/অথবা 

অিডও কনফােরি�ং) িম�ং-এর সুেযাগ �দওয়ার িবষেয় �িত�িতব�। আমরা িনি�ত কেরিছ �য সম� 

পিরবার এই িবক��েত �া��� �বাধ করেব, যথাযথ িহসােব আগাম িরেপাট��িল �হণ করেব এবং 

�টিলেফােন বা কি�উটােরর মাধ�েম অংশ�হেণর জন� �েয়াজনীয় সর�ামািদ পােব। যথাযথ হেল আপনার 

স�ােনর �ম �চয়ারপাস�ন এই �বঠেকর সময়সূচী �তরী করার জন�, আপনার সােথ ফেলা-আপ করেব।

বাবা-মার জন� অিতির� িরেসাস�: আপিন যােত ঘের বেস আপনার স�ােনর সােথ কাজ করেত পােরন, 

তার জন� আপনােক সহায়তা করেত আমরা আমােদর দল�িলর সােথ আলাদা অনলাইন �িশ�ণ গেড় 

�তালার জন� কাজ করিছ। এই িবষেয় আপনার যিদ �কানও পরামশ� থােক তেব অনু�হ কের আমােদর 

SEPAC ফ�ািমিল িলয়াজঁ, Zuleka Queen-Postell-এর সােথ zqueen-postell@cpsd.us �কানায় 

�যাগােযাগ ক�ন। আরও তথ� শী�ই পাওয়া যােব। 

উি�তকরণ: (ডাঃ �সিলেমর 6ই �ম �থেক িডসট�া� লািন�ং এবং পিরবার�িলেত সহায়তা পিরক�নার 

আপেডট �থেক) রােজ�র িনেদ�শনায় সম� িশ�াথ�েদর শরৎকােল পরবত� ��েড উ�ীত করার পরামশ� 

�দওয়া হেয়েছ। CPS-এ, সকল JK-8 িশ�াথ�েদর পরবত� ��ড�ের উি�ত করা হেব, যিদ বে�র আেগ 

পিরবার/পিরচয�াকারীর সােথ অব�াহত রাখার িবষেয় কেথাপকথন �� করা না হয়। CRLS/HSEP 

িশ�াথ�েদর উি�ত করার িবষয়� উভয় �সিম�াের পাস করা �কাস� এবং পুেরা �ুল জুেড় একজন িশ�াথ� 

কত�িল ��িডট অজ�ন কেরেছ তার উপর িনভ�র করেব। 

বষ�-সমাি� এবং ��াজুেয়শন অনু�ান: (ডাঃ �সিলেমর 6ই �ম �থেক িডসট�া� লািন�ং এবং পিরবার�িলেত 

সহায়তা পিরক�নার আপেডট �থেক) বছেরর �শেষর িদেকর অনু�ান�িল জন�া�� িবষয়ক িনেদ�িশকা 

অনুযায়ী ভাচু�য়ািল পিরচািলত হেব। �ুল �প�িল এই ���পূণ� িদক িচি�তকারী অনু�ান�িলর পিরক�নার 

িবষেয় কেঠার পির�ম করেছ। শী�ই আরও তথ� পাওয়া যােব। 

MCAS: 10ই এি�ল পয�� জানা িগেয়েছ �য কিমশনার রাইিল এই বস�কালীন িসজেন 3-10 ��েডর 

িশ�াথ�েদর জন� ��ড-�লেভল MCAS পরী�ার িনয়িমত �হণ বািতল কেরেছন। এরই বািতলকরেণ 

MCAS-Alt–ও অ�ভু�� রেয়েছ।

OSS একাদশ মাস কম�সূচী: আমােদর 10 মােসর ��া�ােমর িশ�াথ�রা িডসট�া� িনেদ�শনা �হণ করা 

চািলেয় যােব। িনেদ�শ এবং পিরেষবা সরবরােহর তথ� সরবরাহ করার জন� আপনার স�ােনর �কস 

ম�ােনজার সা�ািহক িডসট�া� লািন�ং ��ান ব�বহার করেবন।

আমরা এইসমেয় আপনার সহেযািগতার জন� কৃত�। আমরা �ী�কালীন ও শরৎকালীন িশ�া পিরক�না করার 

পাশাপািশ িশ�াথ�েদর জন� এক �কার সুসমৃ� এবং আকষ�ক িশ�ণ অিভ�তা �দােনর জন� িবেশষ িশ�া 

অিভভাবক উপেদ�া কিম� (SEPAC) এবং স�দােয়র সে� কাজ করার অেপ�ায় রেয়িছ। এই তথ��িল স�েক� 



আপনার যিদ �কানও �� �থেক থােক তেব অনু�হ কের আপনার স�ােনর �কস ম�ােনজােরর সােথ িকংবা 

cps@cpsd.us �কানায় আমােদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

�েভ�াে� ইিত, 

Alexis Morgan

�ডপু� সুপািরে�নেড�, �ুেড� সািভ�েসস অিফস 


