
 

  

 
২০২১ 

DPSCD (ডিডিএসডসডি) 

িুনরায় চাল ুকরার িডরকল্পনা 
শরৎ ২০২১ 

 

ক োনও প্রশ্ন আছে? info.reopen@detroitk12.org-এ ক োগোছ োগ  রুন। 

 

 

 

সংস্করণ- আগস্ট ২০২১ 
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শশক্ষোর্থ ী ছের  উন্ন শি ।  আমোছের  সব োর  উন্নশি ।  

DPSCD (শিশিএসশসশি) কগোত্র, বণণ, জোশিগি িশরচয়, শিঙ্গ, অক্ষমিো এবং/অর্থবো ধছমণর শিশিছি ক োছনো ববষময  ছর নো 

আছরো িছর্থযর জনয  মপ্লোছয়ছের (সমন্বয়ছ র) সোছর্থ ক োগোছ োগ  রুন (৩১৩) ২৪০-৪৩৭৭ নম্বছর অর্থবো detroitk12.org/admin/compliance ঠি োনোয়। 

    

 
 
 
        DPSCD (ডিডিএসডসডি) িুনরায় চালু করার িডরকল্পনা 

 

 

 

সংডিপ্ত বর্ণনা 
DPSCD (কিট্রছয়ট িোবশি  সু্কিস  শমউশনটি শিশিক্ট) অনযোনয সু্কি শিশিক্ট, সংস্থো এবং বযবসোছয়র মছিো, ২০২১ সোছির শরছি 

ক োশিি-১৯ মহোমোরীর সছবণোচ্চ মোত্রো কর্থছ  কবশরছয় এছস আছরো স্বোিোশব   ো ণক্রম িুনরুদ্ধোর এবং িোছি শিছর  োওয়োর জনয প্রস্তুি 

আছে। শবগি সু্কি বষণ চিো োছি আমরো আমোছের শশক্ষোর্থীছের শশক্ষোেোছনর উিোয় উদ্ভোবন ও উন্নি  রোর সময় সুরক্ষো বজোয় রোখোর 

উছেছশয শিশিছক্টর সিি প্রছচষ্টোগুছিোয় শশক্ষোর্থী, িশরবোর,  মী, অংশীেোর ও  শমউশনটির সেসযরো অবেোন করছখছেন। এই শরছি, 

আমরো আমোছের  শমউশনটিছ  সুরশক্ষি রোখোর উছেছশয িশর শিি চিমোন সুরক্ষো প্রছটো ি ও সছবণোিম অনুশীিন প্রশমন 

বযবস্থোগুছিো কমছন চিোর িোশোিোশশ প্রছয়োজনীয় িশরসছর স্বশরীছর উিশস্থি হছয় শশক্ষোেোন ও শশখছন শিছর  োওয়োর অছিক্ষোয় আশে।  
 

িুনরোয় কখোিোর শবষছয় শিশিছক্টর শসদ্ধোন্ত করোগ শনয়ন্ত্রণ ক ন্দ্র, কিট্রছয়ট স্বোস্থয অশধেপ্তর এবং শমশশগোন স্বোস্থয ও মোনব কসবো 

অশধেপ্তরসহ স্থোনীয় ও জোিীয় স্বোস্থযছসবো কিশোেোরছের সুিোশরছশর শিশিছি  রো হছয়ছে,  োর সবগুছিো ইশঙ্গি শেছয়ছে ক  স্বশরীছর 

উিশস্থি হছয় শনছেণ শনোয় শিছর আসো ক বি শশক্ষোর্থীছের সছবণোিম স্বোছর্থণ নয়, বরং  র্থো র্থ সুরক্ষো প্রছটো ি বযবহোর  রো হছি শনরোিছে 

 রো ক ছি িোছর। শচশ ৎসো কিশোেোরছের সুিোশরশ েোড়োও, শিশিছক্টর িুনরোয় কখোিোর িশর িনো স্থোনীয় ও জোিীয় কনিোছের সোছর্থ 

সোমঞ্জসযিূণণ,  োর মছধয আছমশর োন কিিোছরশন অি টিচোসণ-এর কনিৃত্বও রছয়ছে,  োরো সবোই এ মি ক  শশক্ষোর্থীছের শনরোিছে সু্কছি 

শিশরছয় আনো অিযন্ত গুরুত্বিূণণ।  
 

িটভূডি 

২০২০ সোছির শরছি ক োশিি-১৯ মহোমোরীর সূচনোর িছি DPSCD এর শশক্ষোর্থীছের শ িোছব শশক্ষোেোন এবং িত্ত্বোবধোন  রছে িোর 

মছধয উছেখছ োগয ও িোৎক্ষশন  িশরবিণ ন ঘছট। মোত্র  ছয়  সপ্তোছহর বযবধোছন, DPSCD  োছনছক্টি শিউচোরস উছেযোছগর জনয 

২৩ শমশিয়ন মোশ ণ ন িিোর সংগ্রহ  রছি কবসর োশর  ছিণোছরশন, মোনবছসবো সংস্থোর সোছর্থ সমন্বয়  ছর,  োছি আমরো আমোছের 

প্রশিটি শশক্ষোর্থীর হোছি এ টি শিিোইস িুছি শেছি িোশর িো শনশিি হয়। শশক্ষোর্থীরো  োছি ঘছর বছসই িোছের শশক্ষো  ো ণক্রছম 

অযোছেস িোয় কসজনয িোঠ্যক্রম ও অনুশীিনগুছিো অনিোইন প্লোটিছমণ স্থোনোন্তর  রছি আমোছের টিমগুছিো অক্লোন্ত িশরশ্রম 

 ছরছে, এবং আমোছের িশরবোশর  ও  শমউশনটি সমৃ্পক্তিো টিম এিো ো ও বোশড়-বোশড় শগছয় িশরবোরগুছিোর সোছর্থ সোক্ষোৎ, সহয়িো 

ও প্রশশক্ষণ প্রেোন, এবং মহোমোরী সংক্রোন্ত গুরুত্বিূণণ ির্থয জোনোছনোর উছেছশয িোৎক্ষশন  ও ধোরোবোশহ   যোছম্পইন িশরচোিনো 

 ছরছে। সু্কি শনউট্রিশন অশিস DPSCD িশরবোরগুছিোর িোশোিোশশ আমোছের  শমউশনটির ক সব মোনুছষর সহোয়িোর প্রছয়োজন শেি 

িোছের জনয শহর জুছড় খোেয বন্টন ক ন্দ্র স্থোিন  ছরছে। এ  র্থোয়, আমোছের শিশিক্ট সমোধোছনর মোধযছম প্রশিটি চযোছিঞ্জ 

কমো োছবিোর জনয অক্লোন্ত িশরশ্রম  ছরছে। 
 

২০২০ সোছির শরছি শশক্ষোর্থীরো  খন সু্কছি শিছর আছস, িখন DPSCD, বোশ  শহর, রোষ্ট্র ও কেছশর মছিোই,  শমউশনটিছি ক োশিি-

১৯ সংক্রমছণর চড়োই-উৎরোই কমো োছবিো  রোর িোশোিোশশ শশক্ষোর্থীছের শশক্ষোেোন এবং  মী শনছয়োগ অবযোহি রোখোর প্রছয়োজছনর 

সোছর্থ িড়োই  ছরছে। প্রছয়োজন অনুসোছর, শিশিক্ট প্রশিটি সু্কি সোইছট স্বশরীছর উিশস্থি হছয় শনছেণ শনো শবরশি শেছয়ছে ক খোছন 

সংক্রমণ হছয়ছে এবং সোইট জুছড়  শমউশনটি সংক্রমণ হোর এবং টি োেোন  িোছরছজর ঘোটশি স্বশরীছর উিশস্থি হছয়  ো ণক্রছমর 

ঝুুঁ শ  অিযন্ত বৃশদ্ধ  ছরছে। িুছরো বেছর অনিোইন িোশনণং কজোরেোর  রছি, শিশিক্ট শহর জুছড় এ  িজছনরও কবশশ প্র ুশক্ত 

সহোয়িো হোব শুরু  ছরছে ক খোছন িশরবোরগুছিো প্রছয়োজন হছিই, অনিোইন িোশনণং সোছিোটণ , কট ছনোিশজ হোিণ ওয়যোর কমরোমি বো 

শিিোইস ধোর কিছি িোছর। প্রোয় িুছরো বের জুছড় স্বশরীছর উিশস্থি হছয় শনছেণ শনোর  ছয় টি ধরছনর মোধযছম িশরচোিনো  রোর 

িরও, শিশিক্ট শনশিি ''প্রোদুিণ োব'' (এ ই সু্কি িবছন দু'জন বযশক্তর মছধয সংক্রমছণর প্রমোণ) এর মোত্র ২০টি উেোহরণ কেছখছে।  
 

 মী ইউশনয়নগুছিোর সোছর্থ ধোরোবোশহ  আছিোচনো ও সহছ োশগিোর মোধযছম, শিশিক্ট  ো ণক্রম িশরচোিনো অবযোহি রোখছি অশিশরক্ত 

ঝুুঁ শ  িোিো প্রেোন, ক স ি  মী ক োশিি-১৯ এর প্রিোব কিোগ  ছরছেন িোছের জনয অশিশরক্ত েুটির সুশবধো, এবং শনছয়োগ বজোয় 

রোখছি বন্টন ও েোশয়ছত্ব সোমশয়  সমন্বছয়র উছেছশয কবশ  ছয় টি চুশক্ত সম্পন্ন  ছরছে। অছন  সংস্থো ও শিশিক্ট  মী সংখযো হ্রোস 

বো  মী েোুঁ টোই  রছি বোধয হছিও, শিশিক্ট িোর স ি  মীর জনয শনরবশিন্ন শনছয়োগ বজোয় করছখছে এবং শশক্ষোর্থী ও 

িশরবোরগুছিোছ  সহোয়িো প্রেোন অবযোহি রোখোর সমছয় িোছের ক্ষশিিূরণ কেওয়োর প্রশিশ্রুশি শেছয়ছে।   

http://detroitk12.org/admin/compliance


শশক্ষোর্থ ী ছের  উন্ন শি ।  আমোছের  সব োর  উন্নশি ।  

DPSCD (শিশিএসশসশি) কগোত্র, বণণ, জোশিগি িশরচয়, শিঙ্গ, অক্ষমিো এবং/অর্থবো ধছমণর শিশিছি ক োছনো ববষময  ছর নো 

আছরো িছর্থযর জনয  মপ্লোছয়ছের (সমন্বয়ছ র) সোছর্থ ক োগোছ োগ  রুন (৩১৩) ২৪০-৪৩৭৭ নম্বছর অর্থবো detroitk12.org/admin/compliance ঠি োনোয়। 

    

  
 

 

 

 

কডিউডনটিকক িুনরায় চালু করার সাকে সমৃ্পক্ত করা 

গি কেড় বের ধছর, শিশিক্ট শশক্ষোর্থী, িশরবোর,  শমউশনটি সেসয, এবং  মীছের সোছর্থ সমৃ্পক্তিো এবং ক োগোছ োগ বজোয় করছখছে 

 োছি আমোছের  ো ণক্রম সম্পছ ণ  সবণছশষ হোিনোগোে মিোমি সংগ্রহ শনশিি  রো  োয়। শনয়শমি টোউন হি, িোশরবোশর  জশরি, 

শনশেণ ষ্ট শবষয় এবং কশ্রোিোছের শনছয় আছয়োশজি সমৃ্পক্তিো কসশন, কসই সোছর্থ এ টি শনছবশেি "অনিোইন িোশনণং টোস্ক কিোসণ" সব শ েু 

২০২০-২০২১ সু্কিবষণ জুছড় আমোছের দৃশষ্টিশঙ্গ িশরমোজণ ন  রছি সোহো য  ছরছে এবং ২০২১-২০২২ এর জনয আমোছের িুনরোয় 

কখোিো সম্পছ ণ  অবশহি  ছরছে।  

২০২১ সাকলর শরকের জনয ডিডিক্ট-জুকে সুরিািূলক িদকিিসিূহ 
শিশিক্ট ২০২১-২০২২ সু্কিবছষণর জনয সু্কিগুছিো িুনরোয় চোিু  রোর িোশোিোশশ, আছগর মছিোই DPSCD-র ক োশিি-১৯ প্রশমন 

ক ৌশছির সবছচছয় গুরুত্বিূণণ শে  হছব কমৌশি  সুরক্ষো প্রশিশ্রুশিগুছিো কমছন চিো,  োর মছধয রছয়ছেেঃ  

• সু্কছির কিিছর র্থো ো অবস্থোয় স ি শশক্ষোর্থী,  মী,  ন্ট্রোক্টর, েশণনোর্থী, মো-বোবো ও কস্বিোছসব ছের জনয মোছস্কর সঠি  

বযবহোর  রো আবশয ; বোইছর র্থো ো অবস্থোয় মোস্ক বযবহোর  রো ঐশি  শবষয়* 

• স ি  মী (এবং ক স ি শশক্ষোর্থী এ টি সম্মশি িমণ িূরণ  ছরছে িোছের জনয) সোপ্তোশহ  ক োশিি-১৯ িোিো িরীক্ষো 

• আগস্ট ও কসছেম্বছর প্রোর্থশম  শরছিোটিণ ং এর আছগ " োছজ শিছর আসো" িোিো িরীক্ষো আবশয  

• শোরীশর  দূরত্ব (শশক্ষোর্থীছের বসোর জনয ৩িুট) 

• হোি কধোয়ো এবং হোুঁ শচ  োশশর শশষ্টোচোর 

• িশরিন্নিো এবং স্বোস্থযসম্মি সুু্ছ োগ-সুশবধো বজোয় রোখো 

• সব সু্কছি শনছবশেি নোশসণং  মীর িোশোিোশশ আইছসোছিশন ও ক োয়োছরন্টোইছনর সমন্বছয় ক োগোছ োগ সনোক্ত রণ 

• স ি শশক্ষোর্থী ও  মীছের জনয বেশন  উিসগণ শিশনং ও িোিমোত্রো িরীক্ষো  

*ক ন্দ্রীয় অশিছসর ক সব জোয়গোয় শশক্ষোর্থীছের উিশস্থশি কনই, কসখোন োর ক ন্দ্রীয় অশিস  মীরো টি ো নো শেছয় র্থো ছি িোছের 

অবশযই মোস্ক িরছি হছব। টি ো শনছয়ছেন এমন ক  ক উ মোস্ক িশরধোছন স্বোিন্দ্য কবোধ  রছি িরছি িোছরন।  

এই সুরক্ষো বযবস্থো িুনশবণছবচনো বো সংছশোধন  রো ক ছি িোছর  শে ির্থয শনছেণ শ  ছর ক  িশরবিণ ন প্রছয়োজনীয় এবং/অর্থবো শিশিক্টছ  

স্থোনীয় স্বোস্থয  মণ িণ ো  িৃণ   অনযোনয আছেশ বো আবশয িো কমছন চিোর শনছেণ শ কেওয়ো হছয়ছে।  

ককাডভি-১৯ এর ডবরুকে আিাকদর সকবণাচ্চ সুরিা ডহকসকব ভযাকডসকনর প্রচার করা 

কিট্রছয়ট স্বোস্থয অশধেপ্তছরর সোছর্থ ঘশনষ্ঠ সম্পছ ণ র মোধযছম, ক োশিি-১৯ টি োয় প্রর্থম অযোছেস প্রোপ্ত  ছয় জছনর মছধয আমোছের 

DPSCD  মীরো শেি। চিমোন প্রচোরণো, সু্কি- িৃণ   আছয়োশজি টি ো শক্লশন , এবং  মীছের জনয ৫০০ শমশিয়ন মোশ ণ ন িিোছরর টি ো 

প্রছণোেনোর মোধযছম, শিশিক্ট ২০২১ সোছির জুিোইছয়র মছধযই এর ৭০% এর কচছয়ও কবশশ  মীর সমূ্পণণ টি োেোন হোছর কিৌছেছে। 

শিশিক্ট  মীছের সোছর্থ শনছয় টি োর প্রচোর  রোর িোশোিোশশ, শশক্ষোর্থী ও িশরবোরগুছিোর জনয টি োেোন  ো ণক্রম আছয়োজছনর 

উছেছশয  শমউশনটি অংশীেোরছের সোছর্থ শমছি  োজ  রছে এবং ২০২০-২০২১ সু্কি বেছর এটি  রো অবযোহি রোখছব  োরণ  ম বয়সী 

শশক্ষোর্থীছের জনয টি ো উিিিয হছয়ছে।  

কেস িাস্ক 

গছবষণোয় কেখো শগছয়ছে ক  সঠি িোছব মুখোবরন/মোস্ক িশরধোন ক োশিি-১৯ এর শবস্তোর প্রশিছরোছধ এ টি গুরুত্বিূণণ িন্থো হছি িোছর। 

২০২১-২০২২ সু্কি বের শুরুর জনয, সু্কি িবনগুছিোর কিিছর র্থো ো স ি শশক্ষোর্থী ও প্রোপ্তবয়ছস্কর জনয মোস্ক আবশয   রো হছব। 

বোইছর র্থো ো অবস্থোয় মোস্ক বযবহোর ঐশি । ক ন্দ্রীয় অশিছস শশক্ষোর্থী কনই এমন জোয়গোর ক ন্দ্রীয় অশিস  মীরো টি ো নো শনছয় 

র্থো ছি িোছের অবশযই মোস্ক িরছি হছব। শিশিক্ট সংক্রমছণর হোর এবং  শমউশনটিছি ক োশিি-১৯ শবস্তোছরর ক ছ োছনো প্রমোণ 

ি ণছবক্ষণ  রোর উছেছশয স্থোনীয় স্বোস্থয  িৃণ িছক্ষর সোছর্থ ঘশনষ্ঠিোছব  োজ  রো অবযোহি রোখছব।  শে এটি শনধণোশরি হয় ক  সংক্রমছণর 
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হোর বোড়শি সি ণ িোর িূবণোিোস শেছি, িোহছি ক োছনো সু্কি বো িুছরো শিশিছক্টর শশক্ষোর্থী এবং  মীছের জনয মোস্ক িরো আবশয   রো 

হছি িোছর, এমনশ  িোরো সমূ্পণণ টি ো শনছয় র্থো ছিও। ক োশিি-১৯ সুরক্ষো িছর্থযর শনয়শমি ি ণছবক্ষছণর অংশ শহছসছব এই 

শসদ্ধোন্তগুছিো কনওয়ো হছব।       

সাপ্তাডহক লালা িরীিা 

শিশিক্ট সোপ্তোশহ  ক োশিি-১৯ িোিো িরীক্ষো অবযোহি রোখছব। টি ো গ্রহছণর অবস্থো শনশবণছশছষ, স ি  মীছ , প্রশি সপ্তোছহ িরীক্ষো 

 রোছনো আবশয  এবং শশক্ষোর্থীছের কক্ষছত্র িরীক্ষো  রোছনোছ  অশধ  উৎসোশহি  রো হয়। প্রশিটি DPSCD সু্কি এবং ক ন্দ্রীয় অশিস 

কিোছ শছনর সপ্তোছহ এ টি শনশেণ ষ্ট শেন আছে ক শেন িোরো িোিোর নমুনো শেছি িোছরন এবং শনশিি  রছি িোছরন ক  িোরো ক োশিি-

মুক্ত আছেন। প্রশি সপ্তোছহ প্রছয়োজনীয় িরীক্ষো  রো হছি শ নো কসটি দ্রুি কেখোর জনয প্রশোস ছের এ টি নিুন  ছর বিরী 

িযোশছবোছিণ  অযোছেস রছয়ছে।  

োিিাত্রা িরীিার ডকয়স্ক 

গি বের, শিশিক্ট প্রশিটি সু্কছির জনয িোিমোত্রো শ য়স্ক সংগ্রহ ও স্থোিন  ছরছে, শ য়স্কগুছিো শশক্ষোর্থী,  মী বো েশণনোর্থীছের িোিমোত্রো 

শনছি বযবহৃি হয়।  মী বো শশক্ষোর্থীছের িোিমোত্রো ১০০.৪ শিশগ্র বো িোর কবশশ হছি শ য়স্ক ও স্পশণহীন র্থোছমণোশমটোরগুছিো সু্কিছ  সি ণ  

 রছব। ১০০.৪ শিশগ্রর কবশশ িোিমোত্রো র্থো ো বযশক্তছের বোশড়ছি িোঠ্োছনো হছব।  

এয়ার ডিউডরোয়ার 

শিশিক্ট সব প্রছয়োজনীয় বোয় ুচিোচি বযবস্থোর সুিোশরশগুছিো কমছন চছি, এরিরও  মীছের অনুছরোছধ এটি ক ছ োছনো ক্লোছস বো অশিছস 

এয়োর শিউশরিোয়োর সরবরোহ  ছরছে।  

দদডনক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী/উিসর্ণ িরীিা 

শিশিক্ট  মীছের  োে কর্থছ  স্বশরীছর উিশস্থি হছয় (এ টি কবশস  ওছয়ব িছমণর মোধযছম)  োছজ ক োগ কেবোর জনয িোছের প্রস্তুশি 

সম্পছ ণ  বেশন  ির্থয সংগ্রহ  রছি এ টি ববদুযশি  টুছির বযবহোর অবযোহি রোখছব। উিসগণ িরীক্ষো সম্পন্ন  রো স ি  মীর জনয  

আবশয ।  শে  মীরো অযোছির ক োছনো উিসগণ প্রছশ্নর "হযোুঁ " উির কেয়, িোহছি িোরো এ টি বোিণ ো িোছব  ো ইশঙ্গি  ছর ক  িোরো  োছজ 

শরছিোটণ   রছব নো এবং উি ুক্ত শচশ ৎসো গ্রহণ  রছব ( শে নো িোছের িোইছি এ টি শনশিি িযো শসন র্থোছ । বেশন   োছজর প্রস্তুশি 

(ক মন প্রস্তুি/প্রস্তুি নয়) সংক্রোন্ত ির্থয এ টি প্রশোসশন  িযোশছবোছিণ র মোধযছম ক ন্দ্রীয়িোছব চোিনো  রো হছব। ক  স ি  মী  োছজর 

আছগ জশরিটি ইছি ট্রশন যোশি সম্পন্ন  রছি িোরছব নো িোছের শিশি  কিোছ শছন কিৌুঁেোছনোর ির এ ই ধরছনর কচ শিস্ট িূরণ 

 রছি হছব। 

শশক্ষোর্থীছেরও সু্কছি কিৌুঁেোছনোর িরিরই বেশন  উিসগণ িরীক্ষো এবং িোিমোত্রো িরীক্ষো সম্পন্ন  রছি হছব। 

জশরছি শনছচর প্রশ্নগুছিো শজছেস  রো হয় (প্রছয়োজন অনু োয়ী িশরবিণ নশীি জনস্বোস্থয শনছেণ শনোর সোছর্থ সোমঞ্জসয রোখছি প্রশ্নগুছিো 

সমন্বয়  রো হছি িোছর): 

১. আিশন শ  ক োশিি-১৯ করোধী টি ো সমূ্পণণ গ্রহণ  ছরছেন? (হযোুঁ /নো) 

২. আিশন শ  বিণ মোছন েোি িূবণশবেযমোন অবস্থোর (ক মন হোুঁ িোশন, এিোশজণ ) সোছর্থ সম্পশ ণ ি নয় এমন শনম্নশিশখি ক োছনো 

উিসগণ অনুিব  রছেন? 

 . ঠ্োণ্ডো বো জ্বর 

খ.  োশশ 

গ. শ্বোস ষ্ট বো শ্বোসপ্রশ্বোছস জটিিিো 

ঘ. অবসোে/ক্লোশন্ত 

ঙ. কিশশ বো শরীছর বযর্থো 

চ. মোর্থোবযর্থো 

ে. নিুন  ছর স্বোে বো গন্ধ নো িোওয়ো 
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জ. গিো বযর্থো 

ঝ. নো  বন্ধ বো নো  শেছয় িোশন িড়ো 

ঞ. বশম বশম িোব বো বশম হওয়ো 

ট. িোয়শরয়ো 

ঠ্. আমোর ক োছনো উিসগণ কেখো কেয়শন 

 

৩. আিশন শ  এমন  োছরো ঘশনষ্ঠ সংস্পছশণ (৬ িুট বো ১৫+ শমশনছটর কচছয় কবশশ সমছয়র মছধয) এছসছেন  োর ক োশিি-

১৯ সনোক্ত  রো হছয়ছে বো ক োশিি-১৯ -র িক্ষণগুছিো কেখো শগছয়ছে? (হযোুঁ /নো) 

ককাডভি-১৯ -এর ডবরুকে সুরিা প্রডেশ্রুডে 

DPSCD শশক্ষোর্থী, িশরবোর, ও  মীছের স্বোস্থয ও শনরোিিো শনশিি  রোর উছেছশয  ছঠ্োর শনরোিিো প্রছটো ি বিশর  ছরছে এবং 

কমছন চিছব। এ টি সু্কি কসটিংছয়, শনছচর প্রশিশ্রুশিগুছিো প্রিযোশো রোখো হছব এবং শনয়শমি ি ণছবক্ষণ  রো হছব:  

  
ডশিােী ও কিীকদর িরীিা করা এবং োকদর উিসর্ণ যাচাই করা 

  মীরো ক োশিি-১৯ িরীক্ষো  শরছয়ছেন এবং কনছগটিি করজোল্ট জমো শেছয়ছেন  

 শিশিক্ট জবোবশেশহিো উিসগণ কচ োর এবং ক োশিি কটস্ট শক্লয়োছরে িযোশছবোিণ   

 এ োশধ  প্রছবশ িছর্থ িোিমোত্রো িরীক্ষোছ ন্দ্র স্থোিন  রো হছয়ছে  

 উিসগণ িরীক্ষো  রোর শচহ্ন ইেটি  রো হছয়ছে  

 আইছসোছিশন এিো ো শনধণোরণ  রো হছয়ছে এবং এ টি  মী িশর িনো  রো হছয়ছে  

 প্রছয়োজন মছিো আইছসোছিশন ও ক োয়োছরন্টোইছন সোহো য  রোর জনয শনছবশেি নোশসণং কসবো 

 নশর্থিুক্ত ক োয়োছরন্টোইছনর প্রমোণিত্র বিশর  রো হছয়ছে  

কেডর্কি, অডেস ও হলওকয়র কনডের্াকরশন  

 হোি কধোয়ো, মোস্ক ও সোমোশজ  দূরছত্বর শচহ্ন ইেটি  রো হছয়ছে  

 সবণোশধ  ধোরণক্ষমিোর শচহ্ন সু্কি  মীছের দ্বোরো প্রস্তুি এবং িোগোছনো হছয়ছে  

 অশিছস কপ্লশেগ্লোস ইেটি  রো হছয়ছে  

 কিস্কগুছিো ৩ িুছটর দূরছত্ব  ছর রোখো হছয়ছে  

 প্রশিটি F2F কশ্রশণ ছক্ষ সযোশনটোইজোর এবং ওয়োইি উিিিয রছয়ছে  

 জোনোিোশবহীন কশ্রশণ ক্ষ বো ক ন্দ্রীয়িোছব িশরচোশিি কিশন্টছিশন বযবহোর  রো হছব নো 

িডরষ্কার িডরচ্ছন্নো  

 অশিস, বোর্থরুম, আইছসোছিশন এিো ো এবং কশ্রশণ ক্ষ িশরষ্কোছরর জনয কচ শিস্ট বিশর  রো হছয়ছে 

 প্রর্থম শিন মোছসর জনয ি ণোপ্ত িশরিন্নিো সোমগ্রী উিিিয রছয়ছে  

 প্রো  শ ন্ডোরগোছটণ ন এবং মছন্টসশর ক্লোসরুছমর মযোশনিুছিটিছির িশরিন্নিো কচ শিস্ট  র্থো র্থ আছে  

 কশ্রশণ ছক্ষর প্র ুশক্ত শবষয়  সোমগ্রীর জনয িশরিন্নিোর কচ শিস্ট 

 শিন মোস অন্তর শিল্টোর িশরবিণ নসহ সুরক্ষোমূি  রক্ষণোছবক্ষণ িগ শিজোইন  রো  

যাোয়াে বযবস্থ্া  

 বোস িশরষ্কোছরর জনয কচ শিস্ট  রো হছয়ছে 

প্রােযাডহক কাজকিণ ও আচরর্ডবডি  

 শবশে শশক্ষোেোন এবং সুরক্ষোর জনয প্রোিযোশহ   োজ মণ ও আচরণশবশধ কজোরেোর  রোর জনয অধযছক্ষর এ টি িশর িনো 

রছয়ছে 

o িবছন প্রছবশ ও প্রস্থোন  

o হোি কধোয়ো 

o বোর্থরুছম  োওয়ো 

o িোশন কনওয়ো (সরবরোহ ৃি িোশনর কবোিি) 

o িযোিটিসহ কশ্রশণ ছক্ষর উি রণগুছিো বযবহোর  রো  

o দুিুছরর খোবোর ও হোি ো নোস্তো  

http://detroitk12.org/admin/compliance
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o প্রছয়োজন অনু োয়ী শিশিই িশরধোন  রো 

o হিওছয়ছি চিোচি ও স্থোনোন্তর  

প্রডশির্  

 প্রো -িশর িনোয় কিশিিোশরর জনয  মী প্রশশক্ষণ 

 ১ম শেছনর কিশিিোশরর জনয শশক্ষোর্থীছের প্রশশক্ষণ 

   োছস্টোশিয়োি প্রশশক্ষছণর প্রমোণ  

 বোস ড্রোইিোর প্রশশক্ষছণর প্রমোণ  

 শশক্ষোর্থী এবং সু্কি  মীছের জনয ক োশিি-১৯ প্রশশক্ষণ সমোশপ্তর িযোশছবোিণ   
ডভে বযবস্থ্ািনা  

অধযক্ষছের সু্কছির প্রিোটিণ ছি গ্রুিগুছিোছ  েশড়ছয় শেটিছয় কেওয়োর িশর িনো রছয়ছেেঃ 

 িশিণ  প্রিযোশী নিুন আগি িশরবোরসমূহ 

 শনছেণ শনোমূি  উি রণ সংগ্রহ োরী িশরবোরসমূহ 

 আবহোওয়ো, শবছনোেন (ক মন, বৃশষ্ট হছি এবং বযশক্তছের েোউশনর শনছচ জছড়ো হওয়ো) ইিযোশে  োরছণ েি বিশর হছি িোছর 

সুরিা প্রডেশ্রুডেগুকলা িযণকবির্ করা 

সু্কি িবছন সুরক্ষো প্রছটো িগুছিো শনয়শমি শনরীক্ষণ  রছি এবং সু্কিগুছিোয় সুরক্ষো প্রছটো ি কমছন শনয়শমি শরছিোটণ  প্রেোছনর 

উছেছশয শিশিক্ট এ েি শনছবশেি বযশক্তর প্রশি আস্থো রোখোর চচণ ো অবযোহি রোখছব। এেোড়োও, িুনরোয় চোিু  রোর জনয স্বোক্ষশরি 

চুশক্তিত্র অনু োয়ী, শিশিক্ট ও DFT শশক্ষো ও সুরক্ষোমূি  চচণ োগুছিো উন্নি  রোর উছেছশয িুনরোয় চোিু  রোর সোছর্থ জশড়ি 

সমসযোগুছিো কমটোছি এবং ি ণোছিোচনো  রছি সু্কি িুনরোয় চোিু  রোর শবষছয় এ টি ক ৌর্থ শ্রম-বযবস্থোিনো  শমটি (CSR) চিমোন 

রোখছব। িুনরোয় চোিু  রো সংক্রোন্ত উছদ্বগগুছিো শনছবশেি ইনবে info.reopen@detroitk12.org-এর মোধযছম কশয়োর  রো  োছব। 

এেোড়োও,  ো ণক্রম (শবছশষ  ছর িশরিন্নিো, বোর্থরুম সোপ্লোই, ইিযোশে) সংক্রোন্ত ক ছ োছনো প্রশ্ন বো উছদ্বগ ৩১৩-৫৭৮-৭০১৮ নম্বছর 

কিোন  ছর জমো কেওয়ো  োছব। 

 

কেডর্ককির আকার 

িুনরোয় সু্কি চোিু  রোর জনয DFT-এর সোছর্থ সম্পন্ন হওয়ো চুশক্তিছত্রর শনছেণ শনো অনু োয়ী, শিশিক্ট ক্লোছসর সোইজ শনছচর কটশবছির 

কিছিছি রোখোর জনয সবণোত্ম  কচষ্টো  রছব। ক োশিি-১৯ িহশবি বযবহোর  ছর, শিশিক্ট ক্লোছসর আ োর হ্রোস  রছি অশিশরক্ত শশক্ষ  

শনছয়োগ  রছব এবং শনছচর কিছিছির কচছয় উিছরর কশ্রশণ ছক্ষর জনয শশক্ষ ছের ক্ষশিিূরণ শেছি বড় আ োছরর কশ্রশণ ছক্ষর 

বোছজট বৃশদ্ধ  রছব। 

২০২১-২২ িুনরায় সমূ্পর্ণভাকব ক ালা সু্ককলর ক্লাস সাইকজর লিযিাত্রা 

কেি সীিা স্ট্যান্ডািণ  ২০২১-২০২২ 

শ ন্ডোরগোছটণ ন কগ্রি-২ ২৫ ২২ 

৩-৫ ৩০ ২৫ 

৬-৮ ৩৫ ২৭ 

৯-১২ ৩৫ ৩০ 

http://detroitk12.org/admin/compliance
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সুরিা েেয ছক 

সু্কি, শিশিক্ট-কিছিি এবং সু্কি-কিছিছির সুরক্ষো ির্থয ে  শ িোছব সছবণোিমিোছব িশরচোিনো  রো  োয় কস সম্পছ ণ  অবশহি, ির্থয-

চোশিি শসদ্ধোন্ত শবশিন্ন িযোক্টর মূিযোয়ন  রছি বযবহোর  রো হছব  ো সুিোশরছন্টছন্ডন্টছ  শনশেণ ষ্ট স্বশরীছর উিশস্থি হছয়  ো ণক্রম র্থোমোছি 

বো স্থশগি  রোর জনয ি ণোছিোচনোর সুিোশরশ  রছি িশরচোশিি  রছি িোছর। ির্থয ে  িবছনর মছধয সুরক্ষো এবং ঝুুঁ শ  মূিযোয়ছনর 

জনয এ টি িছয়ন্ট-শিশি  শসছস্টম বযবহোর  ছর (ক মন সোপ্তোশহ  িোিো িরীক্ষো এবং সুরক্ষো শনরীক্ষোর মোধযছম), িোশোিোশশ শিশিক্ট, 

শহর এবং েশক্ষণ-িূবণ শমশশগোছনর শিন প্রছেছশর অঞ্চি জুছড় ওছয়ন, মো ম্ব ও ও িযোন্ড  োউশন্টছ  শঘছর। প্রশি সপ্তোছহ, শিশিক্ট 

কমোট িছয়ছন্টর উির শিশি  ছর,  শে  ো ণক্রম সম্পছ ণ  ক োছনো অশিশরক্ত ি ণোছিোচনো বো আছিোচনোর প্রছয়োজন হয় িোহছি িো 

শনধণোরণ  রছি ির্থয েছ র প্রোসশঙ্গ  ির্থয ি ণোছিোচনো  ছর। দুটি ির্থয ে  শনছচ অন্তিুণ ক্ত  রো হছয়ছে।  শে সুিোশরছন্টছন্ডন্ট এবং 

কবোিণ  শনধণোরণ  ছর ক  সোম্প্রশি  িছর্থযর উির শিশি  ছর  ো ণক্রছমর শবরশি বো স্থশগিোছেশ প্রছয়োজন, িোহছি কসই শবরশির প্রিযোশশি 

সময় োি, শশক্ষোর্থী এবং  মণচোরীরো শ িোছব কসই সমছয়র মছধয  োজ  রছব বছি প্রিযোশো  রো হছি, কসইসোছর্থ ক ছ োছনো অশিশরক্ত 

সুরক্ষো বযবস্থো গ্রহছণর প্রছয়োজন হছি িোছর কস সম্পছ ণ  শশক্ষোর্থী, িশরবোর এবং  মীছের সোছর্থ অশিশরক্ত ির্থয কশয়োর  রো হছব। 

যডদ ককাকনা সু্কল অেবা অনযানয ডিডিক্ট কলাককশকন ককাডভি-১৯ এর িডজটিভ ককস সকেহ বা ডনডিে করা হয় োহকল 

কী করা হকব? জনস্বোস্থয  মণ িণ োছের  োে কর্থছ  ির্থয শনশিি হওয়োর ির শিশিক্ট শনশিি ক স সম্পছ ণ  সশক্রয় ক োগোছ োগ  রছি 

প্রশিশ্রুশিবদ্ধ। সছন্দ্হজন  বো শনশিি ক ছসর কক্ষছত্র, শিশিক্ট শনছম্নর প্রছটো ি অনুসরণ  রছবেঃ  

• িশজটিি বো সছন্দ্হজন  ক স স্থোনীয় জনস্বোস্থয অশধেপ্তছরর মোধযছম শনশিি  রো হছব  োরো সম্ভোবয সংস্পশণিোর স্তছরর 

উির শিশি  ছর এ টি সুিোশরশ ৃি িরবিী িেছক্ষি বিরীছি সহোয়িো  রছব।  

•  মী এবং িশরবোরগুছিোছ  অবশহি  রো হছব  শে িোরো বো ক োছনো শশক্ষোর্থী এ টি শনশিি ক ছসর সোছর্থ "ঘশনষ্ঠ ক োগোছ োগ" 

 ছর র্থোছ  এবং সম্ভোবয উিসছগণর জনয স্ব-আইছসোছিশন এবং ি ণছবক্ষণ  রোর শনছেণ শ কেওয়ো হছি িোছর।  

• আমরো এমন  মী এবং িশরবোরছ  অবশহি  রোর প্রশিশ্রুশিবদ্ধ  োরো কিোছ শছন (ক মন সু্কি, অশধেপ্তর, ইিযোশে) ঘশনষ্ঠ 

সংস্পছশণ কনই ক খোছন এ টি ক স শনশিি  রো হছয়ছে, এবং  শেও িোছের ঘশনষ্ঠ সংস্পশণ শহছসছব শচশহ্নি  রো হয়শন, িোছের 

উিসছগণর জনয ি ণছবক্ষণ  রো এবং স্বোিোশব িোছব িোছের  োজ/কশখো চোশিছয়  োওয়ো উশচি।  
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DPSCD ভাচুণ য়াল সু্কল: ২০২১-২০২২ এর জনয একটি নেুন ডবকল্প 

 শেও আমরো আশো  শর ক  কবশশরিোগ শশক্ষোর্থী শরছৎ িূণণ োিীন সু্কছি শিছর আসছব, িছব মহোমোরী কর্থছ  ক  মূি শশক্ষো িোওয়ো কগি 

কসটো হছিো শ েু শশক্ষোর্থীর জনয, িোচুণ য়োি শশক্ষো প্রচশিি কিৌি কশখোর িশরছবছশর এ টি প্রছয়োজনীয় শব ি হছি িোছর। ২০২১-২০২২ 

সোি কর্থছ  DPSCD শ ন্ডোরগোছটণ ন কর্থছ  কগ্রি ১২ শশক্ষোর্থীছের জনয এ টি স্বিন্ত্র িোচুণ য়োি সু্কি িশরচোিনো  রছব। সু্কি স্টযোন্ডোিণ  

ক োছসণর এ টি কমনু সরবরোহ  রছব  ো স্নোিছ র আবশয ীয়িোর শেছ  িশরচোশিি  ছর িছব IB, AP, বদ্বি িোষো ইিযোশের মছিো শবছশষ 

কপ্রোগ্রোম সরবরোহ  রছব নো। DPSCD িোচুণ য়োি সু্কি িোর শনজস্ব শনছবশেি অধযক্ষ, শশক্ষ  এবং সহোয়িো  মীছের শনছয় সশিি হছব, 

এবং িোর শনজস্ব সু্কি ক োি ও নোছমর অধীছন কগ্রি ও কক্রশিট ইসুয  রছব এবং এই বেছরর অনিোইন িোশনণং টোস্ক কিোসণ  িৃণ   প্রেি 

অছন  সুিোশরশ বোস্তবোয়ন  রছব,  শে কসগুছিো শমশশগোছন িোচুণ য়োি িোশনণং শনয়ন্ত্রণ  ছর এমন শনয়ম অনুসোছর অনুছমোশেি হয়।  

িোচুণ য়োি সু্কছি িশিণ  হওয়ো শশক্ষোর্থীরো বেছরর শুরুছি এবং শদ্বিীয় কসশমস্টোছরর আছগ এ বোছর এ টি কসশমস্টোছরর জনয িশিণ  হছি 

িোরছব। িোচুণ য়োি সু্কছির শশক্ষোর্থীরো িোছের "কহোম" সু্কছি এ  সু্কি বষণ ি ণন্ত আসন বহোি রোখছি িোরছব। DPSCD-কি নিুন শশক্ষোর্থীরোও 

DPSCD িোচুণ য়োি সু্কছি িশিণ  হওয়োর ক োগয হছব।  

ডবকশষাডয়ে কপ্রাোকির জনয ডিে ডশিা  

িোচুণ য়োি সু্কছি প্রেোন  রো হছব নো এমন শবছশষ কপ্রোগ্রোছমর শশক্ষোর্থীছের জনয, এ টি শমশ্র শব ি উিিিয হছি িোছর। DFT-র সোছর্থ সু্কি 

িুনরোয় কখোিোর জনয আছিোচনো ৃি চুশক্তিছত্রর মোধযছম শশক্ষ রো  শে শমশ্র িদ্ধশিছি শশক্ষ িো  ছরন িোহছি অশিশরক্ত ক্ষশিিূরণ 

(প্রশি শিনমোছস ৫০০ মোশ ণ ন িিোর) িোছবন। এটি বদ্বি িোষোর কপ্রোগ্রোছমর শশক্ষোর্থীছের জনয অর্থবো IEP সহ শশক্ষোর্থীছের জনয এ টি 

শব ি হছি িোছর  োছের এ টি নশর্থিুক্ত শচশ ৎসো জশনি আবশয িো রছয়ছে  ো িোছের স্বশরীছর সু্কছি ক ছি বোধো কেয়। স্বিন্ত্র শশক্ষো 

িশর িনো (IEP) এবং 504 Plan সহ শশক্ষোর্থীরো  োছের িোচুণ য়োি কসটিং প্রছয়োজন িোছের এ টি IEP টিম শমটিংছয়র অনুছরোধ  রছি হছব 

 োছি শশক্ষোর্থীর স্বিন্ত্র চোশহেো িূরণ  রো  োয় শ নো এবং িোচুণ য়োি কসটিংছয় FAPE সরবরোহ  রো  োয় শ নো িো শনধণোরণ  রো  োয়। IEP সহ 

শশক্ষোর্থীছের িশরবোর  োছের িোচুণ য়োি শশক্ষো সম্পছ ণ  প্রশ্ন রছয়ছে িোছের শনজ IEP টিম ক স মযোছনজোছরর সোছর্থ ক োগোছ োগ  রছি হছব 

অর্থবো 313-873-7740 নম্বছর বযশিক্রমী শশক্ষোর্থীছের শশক্ষো অশিছস  ি  রছি হছব। 
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