21 জুলাই 2020

ি য় OSS কিমউিন

এিগেয় চলার ভাবনা িনেয় যখন আমরা 2020-2021 ল বষেক দিখ, তখন আপনার িত আমােদর আ িরক কত তা
কাশ করেত চাই আপনােদর নমনীয়তা এবং মািনেয়-চলার

মতার জন , কারণ আমরা আপনােদর সহেযাগীতােতই

সহেজই দূরবতী িশ ােত চেল যেত পেরিছ মাচ মাস থেক COVID-19 অিতমারীর সময়। এই পিরবতেনর ফেল উ ত
আপনােদর ও আপনার পিরবারবেগর হতাশা ও সমস া িল আমরা বঝেত পারিছ, এবং এই সম চাড়াই-উৎরাইেয়
আপনােদর সময়মেতা জানােনার র

আমরা বুিঝ। সই কারেণ, আমার দল এবং আিম কাজ কের চেলিছ এই ীে

যােত আমােদর ি য়া িল ও আচরণ িলেক পুননিবকরণ করা যায় যােত আপনােদর স ানেদর আরও সহায়তা করা
যায়, সামনাসামিন, স

ূণ দূরবতীভােব অথবা উভেয়র সম েয় এই ফল-এ। এেত অ ভ

হেব আরও বিশ িনয়িমত

যাগােযাগ এবং আরও বিশ সুেযাগ, এই নতন িশ া পিরমণ্ডেল।
আমরা জািন এেত অেনক িল উ র না পাওয়া

আেছ, এবং আমরা তােদর সমাধান করব যখনই আমরা তমন স ম

হেয় উঠব। িনেচ আমােদর থেক সাPিতক আপেডট িল দওয়া হল:
1. িডপাটেম

অফ এিলেম াের অ া

সেক াির এডেকশন (DESE) িতব কতা সহ িশ াথীেদর জন ফল-এর

িনেদিশকা: থমত, যিদ সকল িশ াথীেদর জন পূণ সময় স ব না হয়, DESE িড
িশ াথীেদর সামনা-সামিন িশ েণর উপর জার িদেত, িবেশষ কের ি

েদর বেলেছ িতব কতাসহ

েলর বয়স যসব িশ াথীেদর এবং য সব

িশ াথীেদর উে খেযাগ ও জ ল েয়াজনীয়তা আেছ। যিদ পূণ সময় না স ব হয়, ল িড

িলেক বলা হে

তােদর

যথাস ব সামনা-সামিন পিরেসবা দান করেত আংিশক সময় িহসােব, সই কােরর িশ াথীেদর জন যােদর উে খেযাগ
ও জ ল েয়াজনীয়তা আেছ (অথাৎ সংি
কবলমা দূরবতী িবক

থরািপ িল, ABA এবং সাশাল ি লস

প িল)। যিদ কােনা পিরবার

ই বেছ থােকন, অথবা যিদ রাজ ব াপী বা ানীয় আেদশ হয় য কবলমা দূরবতী ভােব

িশ াথীেদর িশ া িনেত হেব, তাহেল ল িল ও িড

লেক তির হেত হেব যােত তারা “িনেদশ ও পিরেসবা” মােড

িশ া দান করেত পারেব যমন িশ াথীর IEP ব ণত আেছ।
2. OSS পিরবার জিরপ: আমরা এই স ােহ সামবাের এক
স ােনর দূরবতী িশ ার অিভ তা স

জিরপ পা েয়িছলাম যােত এই বসে আপনার ও আপনার

েক জানা যায়। আমরা জািন এই পিরবতন আপনােদর কােছ কতটা চ ােলি ং

িছল, এবং আপনার িফডব াক হল আমােদর ফল-এর পিরক না করার জন
িশ াথীেদর এক

দৃঢ় দূরবতী িশ া সুেযাগ িদেত পাির। অনু হ কের এই সংি

জুলাই-এর মেধ্য। যিদ আপিন সাহােয র

র পূণ অংশ, যােত আমরা সকল
জিরপ

স

ূণ কর ন সামবার, 27

েয়াজন হয়, অনু হ কের আমােদর সােথ যাগােযাগ কর ন cps@cpsd.us

কানায় অথবা 617.349.6494 নম্বের।
3. মািসক ভাচয়াল টাউন হল িল: আিম ভাচয়াল টাউন হেলর এক
30 শ জুলাই দপু
ু র 3:00টা। অনু হ কের য কােনা

মািসক িসিরজ হা করব যা

র হেব বহ

িতবার,

জমা িদন যা আপিন চাইেবন য আমরা আেলাচনা কির এখােন।

আমরা এই অনু ােনর অ াে স িলংেকর সােথ আরও িববরণ দান করব।

সহেযাগীতায়,
ডঃ অ ােলি স মগ ান
অ ািস া

সুপািরে ে

, অিফস অফ েড

সা ভেসস

