অযাপেয়ন্টেয়ন্ট পদ্ধিত

যােয়র পর্েয়াজন�িত ভা ুচর্োিত বা ফ ায়নর োধয্েয় পূরণ করা যাে না িােয়র জনয খচব সীেতি সংখযক
বযিতিগ অয্াপেয়ন্টেয়ন্ট পােওা যায়ব। েো কয়র 617.349.6551 নম�য়র িক কর�ন বা েআােয়র ইেয়ি কর�ন
এবং ফকানও স্টা েকী আপনার পর্েয়াজন�িত ফবাঝার জনয আপনার সেয় সহয়যাতিগা করয়বন এবং
পর্েয়াজয়ন অয্াপেয়ন্টেয়য়ন্টর েসেসূর্ী তনধ্ুারণ কয়র েফয়বন।
অযাপেয়ন্টেয়য়ন্টর িদন, আপনােয় অ�শয্ই এটা COVID-19 েহলথ েহেদলস্ট পূরণ েরেয় েয়ব।
যেত আপনার ফকানও পর্েয়র উত্তর "হযঁাা" েহ িয়ব েআােয়র অ্ত য়স আপনায়ক আসিয় েফেওা হয়ব না।
েআােয়র সেয় ফযাগায়যাগ কয়র জানান ফয আপতন অয্াপেয়ন্টেয়ন্ট করিয় পারয়বন না এবং আপতন
পচনরাে পর্স্তুি থাকিয় েআরা আবার েসেসূতর্ তনধ্ুারণ করিয় পারিয় খচিত হব।
দনরাপত্তা পদ্ধেদ
●

ছাতর্ তনবন্ধকরণ ফকেয়র (এসআরতস) সায়থ অয্াপেয়ন্টেয়ন্ট�িতর জনয আধ্ ঘন্টা েসে
তনধ্ুাতির েহ। আপতন যেত আপনার তনধ্ুাতির েসে� েতস কয়রন বা আপতন েফতর কয়রন িয়ব
আপনায়ক িঅ�যই পচনরাে েসেসূতর্ তনধ্ুারণ করিয় হয়ব। েে কয়র আেেয়র সায়থ ফযগায়যগ কর�ন
এবং েআরা আপনায়ক পরবি উিপভয েসে সরবরাহ করিয় পারিয় খচিত হব।

●

ভাষা পরী�ার অয্াপেয়ন্টেয়ন্ট�িতর জনয এক ঘন্টা েসে তনধ্ুাতির েহ। আপতন যেত আপনার
তনধ্ুাতির েসে� েতস কয়রন বা আপতন েফতর কয়রন িয়ব আপনায়ক িঅ�যই পচনরাে েসেসূতর্
তনধ্ুারণ করিয় হয়ব। ফসয়�য়তর্ েে কয়র আেেয়র সায়থ ফযগায়যগ কর�ন এবং েআরা আপনায়ক
পরবি উিপভয েসে সরবরাহ করিয় পারিয় আনিতি হব।

●

তনধ্ুাতির অয্াপেয়ন্টেয়য়ন্টর জনয এসআরতস-িফ ফগিয়, আপনায়ক েস্ক পরিয় হয়ব, 6 চ ট
সােতজক দূরত� বজাে রাখিয় হয়ব এবং তবতডং-এ পর্য়বিয়র েসে এবং বাইয়র ফবয়রায়নার েসে
েপর্ত্ত হযান্ড সযাতনটাইজার বযবহার করিয় হয়ব। এসআরতস কেরাও েস্ক পয়র থাকয়বন।

●

আিপন দরজায় হপ ৌঁে েহয়ল, িে েয়র 617.349.6551 নম�য়র েল ের�ন এবং েেয়ল হেনও স্টাফ
বযিদ আপনােয় ঢুেেয় িহয়বন। িরা আপনার অয্াপেয়ন্টেয়ন্ট রেয়য়ছ তকনা ি যর্াই করয়বন, আপনার
ফযগায়যয়গর িথয িগ করয়বন এবং আপনায়ক আপনার গন্তবযস্থিয় আপনায়ক ফপ াঁছবার তবষেয়
তনয়ে ি েফয়বন।

●

িে েয়র হজয়ন রাখুন েহ সােদেজ দূরেয়র পর্য়েজনীেের েরয়ণ, দনধৰ্াদের অয্াপেয়ন্টেয়য়ন্টর েসে
অ্দফয়স েহবলেতর্ েএজন পর্াপ্ত েবস্কেয়ই পর্য়বয়শর্ অ্নুেেদ িহওে েয়ব। যেয়র সেয়

অয্াপেয়ন্টেয়ন্ট রেয়য়ছ িেয়র বাচ্চা থাকিয় িেয়র তনরাপেয় অয্াপেয়ন্টেয়য়ন্ট ফযগ েফওে তনিতি
করার জনয বাচ্চােয়র তকংবা পতরবায়রর তবিয়ষ েসসয / পতরর্যকারীেয়র সায়থ তনেয় আসিয় হয়ব,
ফসয়�য়তর্ িেয়র এসআরতস -ফক এতবষেয় আয়গ ফথয়কই অ�তিহ করা উতর্ি যিয় যথাযথ
সােতজক দূরত� পািন করার উপযিচ বযবস্থা করা যে।

