
ি�য় OSS পিরবারবগ�,  

আমরা এই নতুন িশ�াবষ� এমনভােব �� করেত চেলিছ যা গত ছয় মােস আমরা �কউ ক�না কিরিন। সম� সমস�া সমাধান 
ও লিজি�ক সং�া� পিরবত� েনর মেধ�, আমরা আেরা শি�শালী �েপ স�সািরত হি�। আমরা িব�াস কির �য, এই বছর 
পাঠদান ও িশ�েণর ��ে� নিজরিবহীন বিৃ�, সৃজনশীলতা এবং নতুন�েক সে� িনেয় এিগেয়  �যেত হেব। আমরা আপনােক 
�িত�িত িদি� �য, পিরি�িত যাই �হাক না �কন (িরেমাট বা �ুেল আসা) আপনার বা�ার িশ�া চািলেয় �যেত আমরা 
আপনার সহেযাগী হেয় কাজ চািলেয় যাব।  

নতুন �ুল িশ�াবেষ�র �থম ধাপ িহেসেব, আপিন যােত ভাচু� য়াল মাধ�েম এ�িল করেত পােরন তাই সময় ি�র করার জন� 
আপনার বা�ার �কস ম�ােনজার আপনার সে� �যাগােযাগ করেবন:  

● বসে� ও �ীে� আপনার বা�ার িরেমাট লািন�ং অিভ�তা �শয়ার।  

● িরেমাট লািন�ংেয়র খসড়া পিরক�নায় মতামত �দান।  

● িরেমাট লািন�ং পিরেবেশ �কমন কের িবেশষ িশ�া পিরেষবা �দান করা হেব তা স�ূণ� বঝুেত �পেরেছন িকনা 
জানােনা।  

সামেনর স�ােহ আেরা িক িক করা হে� তার িবশদ িববরণ নীেচ রেয়েছ:  

পািরবািরক সে�লন  

�সে��র 2-9:  ভাচু� য়াল মাধ�েম সা�ােতর জন� সময় ি�র করেত আপনার বা�ার �কস ম�ােনজার আপনােক 
ইেমল করেব।  

�সে��র 10-15:  বাবা-মা/পিরচয�াকারীরা তােদর বা�ােদর �কস ম�ােনজােরর সে� ভাচু� য়াল মাধ�েম (Google Meet বা 
Zoom) সা�াত করেবন। �েয়াজেন �দাভাষী পিরেষবা ও িলিখত নিথর অনবুাদ �দান করা হেব।  

�সে��র 16-18:  সম� িশ�াথ�র জন� িরেমাট লািন�ংেয়র �থম িদন। এ� হেব �ুেলর �তির িবেশষ সময়সূিচর অেধ�ক 
িদন। (অন�ুহ কের মেন রাখেবন:  এই সমেয় পিরবােরর সে� সা�ােতরও সময় ি�র করা হেত পাের) ।  

�সে��র 18 : বাবা-মা/পিরচয�াকারীরা তােদর বা�ার িরেমাট লািন�ং পিরক�নার চূড়া� খসড়া পােবন।  

�সে��র 21 : পুেরা িদন ও িরেমাট লািন�ং চলেব ও িবেশষ পিরেষবা �� হেব।  

পািরবািরক সে�লেনর পর, আপিন িলিখত িব�ি� পােবন। িরেমাট লািন�ং পিরক�না বা�বািয়ত করার জন� বাবা-মােয়র 
স�িতর �েয়াজন �নই। িলিখত িব�ি�েত যা থাকেব:  

● বাবা-মা/পিরচয�াকারীরা িম�ংেয় িক বেলেছন তা স�েক�  সাধারণ িববিৃত।  

● ভাচু� য়াল মাধ�েম িম�ংেয় িশ�াথ�র িরেমাট লািন�ং পিরক�নায় আপিন যা �চেয়েছন তা অ�ভু� � আেছ িকনা তা 
স�েক�  আপিন যা বেলেছন। না হেল, �কস ম�ােনজার তার কারণ জানােবন।  
● 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।  



িডি�ে�র বাইের  

যিদ আপনার বা�া িডি�ে�র বাইেরর �কােনা িদবাকালীন বা আবািসক �ুেল ভিত�  হয়, তাহেলও আপনার বা�ার �কস 
ম�ােনজার িন�িলিখত আেলাচনা করেত আপনার সে� (উপেরর সময় অনসুাের ) �যাগােযাগ করেবন:  

● বসে� আপনার বা�ার িরেমাট লািন�ং অিভ�তা �কমন।  

● শরেতর িশ�াথ�র চািহদা বঝুেত।  
● আপনার বা�ার IEP-এর �থেক িভ� হেল কীভােব িদবাকালীন/আবািসক �ুেল িশ�া �দয়া হেব �সই 
স�িক� ত তথ�।  

● আপনার বা�া �কমন পড়ােশানা করেছ তা জানেত সা�ািহক �চক-ইন সময়।  

�য সব মলূ তথ� �নাট করেত হেব:  

● �ােস আসার জন� �যাগ� িশ�াথ�রা:  আপনার বা�ার িরেমাট লািন�ং পাঠদান দল তার �ােস পাঠদােন দল একই নাও 
হেত পাের। এ� এমন কম�েদর কারেণ যারা কম ��ে�র পিরি�িতর কারেণ ব�ি�গতভােব কাজ করেত অ�ম। 
উদাহরণ��প, আপনার বা�া িবেশষ িশ�ািবদ ও ি�চ - ল�া�েুয়জ প�াথলিজে�র �থেক �সে��র 21 �থেক অে�াবর 
9 পয�� পিরেষবা পােব। অে�াবর 13 এ, যিদ আপনার বা�া �ােস এেস কাজ করার জন� �যাগ� হয়, তাহেল �স  িভ� 
িবেশষ িশ�ািবদ ও ি�চ - ল�া�েুয়জ প�াথলিজে�র �থেক িশ�া �নেব।  

যিদ 9/10 এর মেধ� আপনার �কস ম�ােনজার আপনার সে� �যাগােযাগ না কেরন তাহেল, অন�ুহ কের Desiree 
Campbell-�ক  decampbell@cpsd.us এেত ইেমল ক�ন।  ধন�বাদ।  

In Partnership, 
Alexis Morgan  


