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ডেট্রয়েট পাবলিক সু্কিস কলিউলিটট লেলিক্ট ডকালিে-১৯ 

সু্কিবর্ ষ ২০১৯-২০২০ বন্ধ সংক্রান্ত সচরাচর জিজ্ঞালসত প্রশ্নাবিী 

সু্কলসমুহ বন্ধ করার জন্য স্টেটের কার্ যপ্রন্ব যাহী আটেশ ২০২০-৩৫ এর উে্ভূত িশ্নাবলী ও উত্তরসমূহ। 

 

পলরবার 

প্রশ্ন: ২০১৯-২০২০ সু্কিবযর্ ষর িিয লক আিুষ্ঠালিকিাযব সু্কি বন্ধ থাকযব? 

উত্তর: হযা াঁ। স্টকাপ্রভড-১৯ (কটরান্াভাইরাস) সংকেকালীন্ সমস্ত প্রশক্ষার্থী ও সু্কল কম যচারীটের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা প্রন্শ্চিত করার 

উটেটশয গভন্ যর হুইেমার বৃহস্পপ্রতবার, ২ এপ্রিল কার্ যপ্রন্ব যাহী আটেশ ২০২০-৩৫-এর মাধ্যটম স্ট াষণা কটরটেন্ স্টর্ 

প্রমপ্রশগাটন্র সমস্ত সু্কস্টল মুটিামুপ্রি প্রশক্ষা কার্ যক্রম সু্কলবটষ যর অবপ্রশষ্ট সময়বযাপী বন্ধ র্থাকটব। সু্কলগুটলা প্রডসেযান্স লাপ্রন্ যং বা 

েরূ-প্রশক্ষণ মটডল অন্ুসরণ করটব। এই প্রন্টেযশ অন্ুসাটর ২৮স্টশ এপ্রিটলর মটধ্য মটডলগুটলা বাস্তবায়ন্ করটত হটব। DPSCD 

এপ্রিল ২০, ২০২০ এর সপ্তাটহর মটধ্যই এর প্ল্যান্ বাস্তবায়ন্ করটব। 

 

প্রশ্ন: লিক্ষাথী ও তাযের পলরবারযক লক তখিও খাবার সরবরাহ করা হযব? 

উত্তর: হযা াঁ। িাবাটরর পপ্ররটষবার জন্য বতযমাটন্ স্টর্ ১৭টে সু্কল বযবহৃত হটে স্টসগুটলা প্রশক্ষার্থী/তাটের পপ্ররবারটক চারটে প্রি-

কুকড স্টেকফাে প্রমল এবং চারটে প্রি-কুকড লাটের একটে কটর বযাগ সরবরাহ করটব। এই ১৭টে সু্কটল িপ্রত স্টসামবার ও 

বৃহস্পপ্রতবার িােয বন্টন্ অবযাহত র্থাকটব। স্টসামবার প্রতন্টে প্রি-কুকড লাটের সটে প্রতন্টে প্রি-কুকড স্টেকফাে প্রমল স্টেয়া 

হটব। বৃহস্পপ্রতবার আটরকবার চারটে প্রি-কুকড স্টেকফাে ও লাঞ্চ স্টেয়া হটব। প্রশক্ষার্থীরা/তাটের পপ্ররবার এই ১৭টে সাইটের 

স্টর্ স্টকান্টেটত প্রগটয় িাবার প্রন্টত পারটব। স্টসামবার ও বৃহস্পপ্রতবাটর অসুস্থ্ DPSCD প্রশক্ষার্থীটের জন্য  টর  টর স্টডপ্রলভাপ্রর 

স্টেয়া অবযাহত র্থাকটব। বৃহস্পপ্রতবার, এপ্রিল ১৬ তাপ্ররটি আমাটের িােয বন্টটন্র স্থ্াটন্র সংিযা ১৯ এ উন্নীত করটত স্টরাটবস্টতযা 

স্টেটমস্টে ও গমপারস-এও স্টেকফাে ও লাে স্টপ ৌঁটে স্টেয়া হটব। 

 

এই ১৯টে স্থ্াটন্ মুপ্রিত অযাকাটডপ্রমক পযাটকেও উপলভয র্থাকটব। পযাটকেগুটলা বন্টটন্র জন্য প্রকেু অপ্রতপ্ররক্ত সাইেও শন্াক্ত 

করা হটয়টে। আরও স্টর্সব সু্কল অযাকাটডপ্রমক পযাটকে সরবরাহ করটব স্টসগুটলার সম্পূর্ণ তাপ্রলকার জন্য প্রন্টচ স্টেিুন্। 

 

প্রশ্ন: আলি কযরািা িাইরাস/ডকালিে-১৯ সম্পযকষ আরও তথয ডকাথা়ে ডপযত পালর? 

উত্তর: কটরান্া ভাইরাস/স্টকাপ্রভড-১৯ সংক্রাে সব যটশষ তটর্থযর জন্য অন্ুগ্রহ কটর প্রভশ্চজে করুন্ স্টসন্টার ফর প্রডশ্চজজ 

কটরাল এন্ড প্রিটভন্শন্-এর ওটয়বসাইে (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html). 

 

প্রশ্ন: লিক্ষাথী ও পলরবারগুযিার িিয ডকাি স্বাস্থ্য সহা়েতা উপিিয থাকযব? 

উত্তর: স্টর্ পপ্ররবারগুটলার প্রচপ্রকৎসা সহায়তার িটয়াজন্ তাটেরটক তাটের িাইমাপ্রর স্টকয়ার প্রফশ্চজপ্রশয়াটন্র সটে স্টর্াগাটর্াগ 

করার পরামশ য স্টেয়া হটে অর্থবা র্প্রে আপন্ার স্টকান্ও িাইমাপ্রর স্টকয়ার প্রফশ্চজপ্রশয়ান্ ন্া র্থাটক তাহটল অন্ুগ্রহ কটর স্টডট্রটয়ে 

স্বাস্থ্য প্রবভাটগর হেলাইটন্ স্টর্াগাটর্াগ করুন্: 313-876-4000, ২৪  ন্টা; অর্থবা ইটমইল: dhdoutbreak@detroitmi.gov.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
mailto:%20dhdoutbreak@detroitmi.gov.


প্রশ্ন: লিক্ষাথী ও পলরবারগুযিার িিয লক িািলসক সহা়েতা উপিিয থাকযব? 

উত্তর: এই প্রডপ্রিটে একটে হেলাইটন্র মাধ্যটম কাউটন্সলর ও সহায়তা কমী উপলভয র্থাকটবন্, অন্ুগ্রহ কটর 1-833-466-

3978 ন্ম্বটর কল করুন্, স্টসামবার স্টর্থটক বৃহস্পপ্রতবার সকাল ৯ো স্টর্থটক প্রবকাল ৪ো, সন্ধযা ৫ো স্টর্থটক রাত ৮ো, এবং 

শুক্রবার সকাল ৯ো স্টর্থটক প্রবকাল ৩ো।  এই হেলাইন্ ২০স্টশ এপ্রিল পর্ যে সশ্চক্রয় র্থাকটব। 

 

লেসটযান্স িালি ষং 

 
প্রশ্ন: লিক্ষাথীরা ও তাযের পলরবার লেসটযান্স িালি ষং-এর িিয উপকরণ লকিাযব পাযব? 

উত্তর: আমরা আমাটের প্রশক্ষার্থীটের ভাচুযয়ালভাটব এবং ১৭টে িােয প্রবতরণ স্থ্াটন্ (সটে আরও েুটে স্টেটমন্ট ও গমপারস) 

উপলভয মুপ্রিত অযাকাটডপ্রমক পযাটকে বযবহার কটর প্রশক্ষায় প্রন্টয়াশ্চজত রািটবা। এই ডকুটমটন্টর স্টশষ পষৃ্ঠায় স্থ্ান্গুটলার 

একটে তাপ্রলকা স্টেয়া হটয়টে। পযাটকেগুটলা সংগ্রহ করার জন্য িস্তুত হটয় স্টগটল প্রডপ্রিটের তরফ স্টর্থটক পপ্ররবারগুটলার কাটে 

একটে স্টরাটবাকল পাঠাটন্া হটব। আমাটের প্রডপ্রিটের কমীগণ সু্কল বন্ধ হওয়ার প্রেন্ স্টর্থটক একটে ন্তুন্ প্রশক্ষা কাঠাটমা 

ততপ্ররটত কাজ করটেন্ স্টর্টে প্রি প্রকন্ডারগাটেযন্ স্টর্থটক স্টগ্রড ১২ এর প্রশক্ষার্থীটের জন্য প্রলোটরপ্রস, সাটয়ন্স ও স্টসাশযাল োপ্রডটজর 

মটতা প্রবষটয় প্রশক্ষা লাটভর সুটর্াগ কটর প্রেটব। এর মটধ্য শাপ্রররীক প্রশক্ষা ও আটেযর পাঠও অেভুযক্ত র্থাকটব। আমাটের 

প্রশক্ষার্থীরা বতযমাটন্ স্টর্ পাঠযক্রম বযবহার করটে স্টসটের সটে প্রবপ্রভন্ন ধ্ারণা বযািযা কটর িাসপ্রেক প্রভপ্রডও এবং 

অযাসাইন্টমটন্টর সমন্বটয় এই পাঠযক্রম ততপ্রর হটব। মুপ্রিত পযাটকেগুটলা ২০ই এপ্রিটলর সপ্তাহ স্টর্থটক উপলভয হটব। প্রপক 

আটপর সটঠক তাপ্ররি আমরা জাপ্রন্টয় প্রেটবা। 

 

প্রশ্ন: এই ছুটটযত লক লিক্ষক ও কিীযেরও কাি করযত হযব? 

উত্তর: হযা াঁ। বটন্ধর সমটয় প্রশক্ষার্থীটের ও তাটের পপ্ররবারটক স্টফান্ কল ও "টেমস" ভাচুযয়াল প্ল্যােফস্টম যর মাধ্যটম সংর্ুক্ত রািটত 

ও সহায়তা প্রেটত সু্কল ও প্রডপ্রিটের সকল কমীরা প্রন্প্রেযষ্ট ভূপ্রমকা পালন্ করটবন্। 

 

প্রশ্ন: "টটিস" কী? 

উত্তর: মাইটক্রাসফে অপ্রফটস প্রবপ্রভন্ন অযাপ্রপ্ল্টকশন্ রটয়টে, অপ্রধ্কাংশ মান্ুষ ওয়াডয, এটেল ও পাওয়ারপটয়ন্ট বযবহার কটরন্। 

মাইটক্রাসফে টেমস হস্টে মাইটক্রাসফে সুযটের একটে অযাপ র্া প্রেটয় প্রশক্ষার্থী ও কমীরা কর্থা বলটত ও প্রভপ্রডও চযাে করটত 

পারটবন্, প্রলপ্রিত স্টমটসজ স্টশয়ার করটত পারটবন্ (স্টেেে স্টমটসজ স্টেয়ার মটতা), স্টসইসটে ডকুটমন্ট ও অযাসাইন্টমন্ট স্টশয়ার 

করটত পারটবন্। এোড়া প্রশক্ষক ও প্রশক্ষার্থীরা তবঠক প্রন্ধ্ যারণ করটত পারটবন্ এবং অন্যান্য প্রশক্ষার্থীটের সটে সমন্বয় করটত 

পারটবন্। িটতযক DPSCD কমী ও প্রশক্ষার্থী তাটের প্রডপ্রিে ইটমইল অযাটেস প্রেটয় এই অযাপটে ও মাইটক্রাসফে অপ্রফটসর 

পা াঁচটে প্রি লাইটসন্স বযবহার করার সুটর্াগ পাটব। 

 

প্রশ্ন: লকিাযব আিরা এটট ডসট আপ করযবা? 

উত্তর: টেমস প্রশক্ষার্থীটের বযবহাটরর জন্য স্টসে আপ করা এবং িস্তুত করা আটে। তারা তাটের প্রডপ্রিে 

অযাকাউন্ট বযবহার কটর স্টেভার এর মাধ্যটম লগ ইন্ করটত পারটব এবং স্টবগুন্ী রটের টেমস আইকটন্ প্রেক 

করটব। এোড়া পপ্ররবারগুটলা অযান্ড্রটয়ড বা অযাপল iOS এর জন্য টেমস অযাপ ডাউন্টলাড কটর স্টেভার এর 

মাধ্যটম তাটের প্রশক্ষার্থী স্টক্রটডন্প্রশয়াল বযবহার কটর সরাসপ্রর লগইন্ করটত পারটব। 

 

প্রশ্ন: এই লবর়্েগুযিা কখি বাস্তবাল়েত হযব? 

উত্তর: র্প্রেও প্রশক্ষা ও অংশগ্রহণ এপ্রিল ২০, ২০২০এর সপ্তাস্টহর আটগ শুরু হটে ন্া, তবু ন্তুন্ লাপ্রন্ যং  

প্ল্যােফম যটে িস্তুত এবং প্ররপ্রভউ এর জন্য উপলভয রটয়টে https://www.detroitk12.org/Domain/5087। 

আমরা প্রশক্ষার্থীটের প্রশক্ষার পাশাপাপ্রশ এই কটঠন্ সমটয় তাটের সামাশ্চজক মান্প্রসক চাপ্রহোর িপ্রতও মটন্াটর্াগী হটবা। িরু্শ্চক্ত 

ও/বা ইন্টারটন্ে স্টন্ই এমন্ প্রশক্ষার্থী ও তাটের পপ্ররবাটরর জন্য সব অযাসাইন্টমন্ট মুপ্রিত করা হটব। এোই হটে এিাটন্ 

আটলাপ্রচত স্টসই অযাকাটডপ্রমক পযাটকে। 
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প্রশ্ন: আিার স্মাটষয াি, টযাবযিট বা কম্পম্পউটার ডিই। এরপরও লক আলি টটিস বযবহার করযত পারযবা? 

উত্তর: স্মােযটফান্, েযাবটলে বা কম্পম্পউোটর টেমস বযবহার করটত অপারগ প্রশক্ষার্থীরাও টেমস-এর বযাপাটর সহায়তা স্টপটত 

পাটর; িটতযক প্রন্ধ্ যাপ্ররত প্রমটেং-এর একটে স্টলাকাল (313) স্টেপ্রলটফান্ ন্ম্বর এবং একটে প্রপন্ রটয়টে র্াটত প্রশক্ষার্থীরা কল 

কটর স্টসশটন্র অপ্রডও অংটশ অংশগ্রহণ করটত পাটর। 

 

প্রশ্ন: লেলিক্ট লক িযাপটপ/টযাবযিট বা ইন্টারযিট পলরযর্বা সরবরাহ করযব? 

উত্তর: সব DPSCD পপ্ররবারটক একটে েযাবটলে ও ইন্টারটন্ে অযাটেস সরবরাহ করার স্টক শল বাস্তবায়টন্র জন্য প্রডপ্রিে 

বযবসায়ী কপ্রমউপ্রন্টের সটে সশ্চক্রয়ভাটব কাজ করটে। আমাটের লক্ষয স্টম মাটসর মাঝামাশ্চঝ স্টর্থটক স্টশটষর মটধ্য এই িপ্রতশ্রুপ্রত 

বাস্তবায়ন্ করা। 

 

প্রশ্ন: আিার কম্পম্পউটার ও ইন্টারযিট রয়েযছ, আলি িালি িা লকিাযব টটিযস িগ ইি করযত হ়ে, আলি ডকাথা়ে 

সহা়েতা ডপযত পালর? 

উত্তর: পপ্ররবারগুটলা স্টেভার এর মাধ্যটম টেমটস লগইন্ করটত পারটব। আপপ্রন্ প্রন্টেযশাবলী অযাটেস করটত পারটবন্ 

এিাটন্। আপন্ার র্প্রে আরও সহায়তার িটয়াজন্ হয় তাহটল অন্ুগ্রহ কটর ইটমইল করুন্ info.clever@detroitk12.org 

টঠকান্ায়। 

 

প্রশ্ন: লিক্ষাথীযের প্রলতলেি কত ঘন্টা কাি করযত হযব? 

উত্তর: প্রশক্ষার্থীটের জন্য িস্তাপ্রবত সময়সূপ্রচ আপন্ার সোটন্র প্রশক্ষক পপ্ররবাটরর সটে স্টশয়ার করটবন্ এবং এটে প্রডপ্রিটের 

ওটয়বসাইটেও পাওয়া র্াটব  https://www.detroitk12.org/Domain/5087। প্রভন্ন প্রভন্ন স্টগ্রড স্টলটভটলর প্রশক্ষার্থীটের জন্য 

প্রভন্ন প্রভন্ন লাইভ ও প্রভপ্রডওটত অংশগ্রহটণর সুপাপ্ররশ করা হটব। গটড় প্রশক্ষার্থীরা প্রেটন্ ৩ স্টর্থটক ৪  ন্টার মটতা িস্তাপ্রবত 

অযাকাটডপ্রমক কার্ যক্রটম বযয় করটব। আপন্ার প্রশক্ষার্থীর িস্তাপ্রবত কাজ পর্ যাটলাচন্া করার পর পপ্ররবারটক তাটের 

অংশগ্রহটণর মাত্রা প্রন্ণ যয় করটত হটব। আমাটের লক্ষয হটে এমন্ গপ্রতটত প্রশক্ষা অবযাহত রািা র্াটত িটতযক প্রশক্ষার্থী 

ও/তাটের পপ্ররবার তার সটে মাপ্রন্টয় প্রন্টত পাটর। 

 

প্রশ্ন: কািগুযিার িিয লক ডেে ডে়ো হযব? 

উত্তর: প্রশক্ষার্থীটের জমা স্টেয়া সব কাটজই প্রশক্ষকরা মতামত জান্াটবন্, তটব প্রশক্ষার্থীটের স্টকান্ স্টগ্রড স্টেয়া হটব ন্া। আপন্ার 

সোটন্র প্রশক্ষক হয়টতা কাটজর মূলযায়ন্ কটর বলটবন্ "চমৎকার" অর্থবা সটঠক উত্তটরর শতকরা হার জান্াটবন্, প্রকন্তু এই 

স্টগ্রড স্টকান্ প্ররটপােয কাটডয বা স্থ্ায়ী স্টরকটডয অেভুযক্ত হটব ন্া। প্রশক্ষকটের স্টেয়া স্টর্স্টকান্ মতামত স্টকবল প্রশক্ষার্থী কাজটে কত 

ভাটলাভাটব সম্পন্ন কটরটে স্টস প্রবষয়টে প্রন্টেযশ করটব। 

 

প্রশ্ন: এই সিয়ে লক আিাযক আিার সন্তাযির লিক্ষযকর িূলিকা পািি করযত হযব? 

উত্তর: ন্া। আমরা অন্ুধ্াবন্ কপ্রর স্টর্ বাবা মা প্রহটসটব োপ্রয়ত্ব পালন্ এবং অন্যান্য োপ্রয়ত্ব পালন্ করা চযাটলশ্চজং কাজ। আমরা 

জাপ্রন্ স্টর্ প্রডসেযান্স লাপ্রন্ যং-এ অংশ প্রন্টত আপন্ার সোটন্র আপন্ার সাহার্্র্ ও সহায়তা িটয়াজন্ হটব। আপন্ার সোটন্র 

প্রশক্ষক আপন্ার সোন্টক তার িটয়াজন্ীয় সকল প্রশক্ষা কার্ যক্রম িোটন্র পাশাপাপ্রশ র্ত স্টবপ্রশ সম্ভব সহায়তা কটর র্াটবন্। 

অবশয তুলন্ামূলক কম বয়সী প্রশক্ষার্থীটের (প্রি প্রকন্ডারগাটেযন্ - স্টগ্রড ৩) স্টক্ষটত্র স্টকয়ারপ্রগভারটক বাপ্রড়টত প্রশক্ষা কার্ যক্রম 

অবযাহত রািটত স্টবপ্রশ বয়সী প্রশক্ষার্থীটের স্টকয়ারপ্রগভাটরর তুলন্ায় বৃহত্তর ভুপ্রমকা পালন্ করটত হটব। 
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প্রশ্ন: আলি লকিাযব আিার সন্তািযক তার কাযি সহা়েতা করযত পালর? 

উত্তর: আপন্ার সোন্টক সু্কটলর কাটজ সাহার্য করার সবটচটয় ভাটলা উপায় হটে বাপ্রড়টত ওটের মমতাময় পপ্ররটবশ স্টেয়া, 

মান্প্রসক সমর্থ যন্ স্টেয়া, এবং পপ্ররটবশ র্তো সম্ভব সুপ্রস্থ্র রািা। েুশ্চিো ও উটেগমুক্ত র্থাকটল এবং সুপ্রস্থ্র পপ্ররটবশ স্টপটল 

প্রশশুরা সবটচটয় ভাটলা প্রশিটত পাটর। আপন্ার সোন্ সবটচটয় ভাটলাভাটব প্রশিটব র্প্রে তারা প্রন্রাপে ও ভাটলাবাসা অন্ুভব 

কটর এবং "স্বাভাপ্রবক জীবটন্র" সটে র্র্থাসম্ভব প্রমল র্থাটক। 

আপপ্রন্ আপন্ার সোন্টক তাটের কাজ মটন্াটর্াগ বযাহত ন্া কটর কাজ করার জন্য একটে শাে ও প্রন্রব স্থ্ান্ স্টসে আপ 

করটত সাহার্য করার মাধ্যটম সাহার্য করটত পাটরন্। একটে রুটেন্ ততপ্রর করটল স্টসটেও আপন্ার সোন্টক মাপ্রন্টয় প্রন্টত এবং 

স্টশিা শুরু করটত সাহার্য করটব। 

 

একটে শাে পপ্ররটবশ ততপ্রর করুন্: 

- আপন্ার সোস্টন্র(বা সোন্টের) সটে বটস অন্লাইন্ প্রভপ্রডও স্টেটি 

- প্রশক্ষটকর সটে স্টর্াগাটর্াটগ সাহার্য কটর 

- সাহাটর্যর জন্য স্টহামওয়াকয হেলাইটন্ কল কটর: https://www.detroitk12.org/homeworkhotline - 

প্রশক্ষার্থীটের i-স্টরপ্রড এবং িান্ অযাকাটডপ্রমর অন্লাইন্ স্টলসন্গুটলা সম্পূণ য কপ্ররটয় 

 

প্রশ্ন: যলে আলি একিি বাবা-িা অথবা একিি ডক়োরলগিার হই এবং আলি আিার সন্তািযক প্রস্তালবত লিক্ষা 

িাযি উৎসাহ ডে়োর িযতা অবস্থ্া়ে িা থালক তাহযি আিার কী করণী়ে? 

উত্তর: প্রন্য়প্রমত ও িাতযপ্রহক প্রশক্ষায় উৎসাপ্রহত করার জন্য আপপ্রন্ র্া করটত পাটরন্ করুন্। আমরা জাপ্রন্ স্টর্ আমাটের 

পপ্ররবারগুটলার বাপ্রড়টত প্রশক্ষায় সহায়তা করার মটতা অবস্থ্া প্রভন্ন প্রভন্ন রকটমর, তাই আমরা স্টকান্ স্টগ্রড প্রেশ্চে ন্া। অেত 

প্রশক্ষার্থীটের প্রেটয় র্ত স্টবপ্রশ সম্ভব অযাসাইন্টমন্ট কপ্ররটয় প্রন্ন্। এোড়াও, প্রশক্ষার্থীটের িপ্রতপ্রেন্ পড়টত বলুন্, কী পড়টে তা 

প্রন্টয় আপন্ার সটে কর্থা বলটত বলুন্ এবং র্া পড়টে স্টসটে প্রন্টয় তাটের প্রন্টজটের ভাবন্াগুটলা একটে জান্ যাটল প্রলটি রািটত 

বলুন্। র্প্রে আপন্ার প্রডভাইস ও ইন্টারটন্ে অযাটেস র্থাটক তাহটল তাটের প্রেটয় i-স্টরপ্রড (প্রকন্ডারগাটেযন্ স্টর্থটক স্টগ্রড ৮) এবং 

িান্ অযাকাটডপ্রমর স্টলসন্গুটলা (হাই সু্কল) সম্পন্ন করান্। 

প্রশ্ন: লিক্ষাথীরা লকিাযব সািাজিক ডযাগাযযাগ রক্ষা করযব? 

উত্তর: আমরা অন্ুধ্াবন্ কপ্রর স্টর্ স্টর্স্টকান্ প্রশক্ষার্থীর প্রেটন্র একটে গুরুত্বপূণ য অংশ হটে সামাশ্চজক স্টর্াগাটর্াগ রক্ষা। বনু্ধত্ব 

ততপ্রর ও বজায় রািা তশশটবর একটে গুরুত্বপূণ য অংশ এবং প্রবটশষত এরকম কটঠন্ সমটয় এটে আরও গুরুত্বপূণ য। প্রশক্ষকরা 

প্রশক্ষার্থীটের প্রন্টয় লাইভ োটসর আটয়াজন্ করটবন্ এবং প্রশক্ষার্থীটের প্রশক্ষকটের সটে ও প্রন্টজটের মটধ্য স্টর্াগাটর্াগ করটত 

উৎসাপ্রহত করটবন্। 

 

প্রশ্ন: আলি আিার সু্কি বা লিক্ষযকর কাছ ডথযক লকছু িািযত িা পারযি আলি কাযক কি করযবা? 

উত্তর: র্প্রে আপপ্রন্ ২০স্টশ এপ্রিটলর সপ্তাটহর পরও আপন্ার সোটন্র প্রশক্ষটকর কাে স্টর্থটক প্রকেু জান্টত ন্া পাটরন্ তাহটল 

আপন্ার সোটন্র প্রিশ্চন্সপাটলর কাটে ইটমইল করুন্। ইটমইল অযাটেস অযাটেস করা র্াটব এিাটন্ www.detroitk12.org. 

 

প্রশ্ন: IEP থাকা লিক্ষাথীযের িিয লক লেসটযান্স িালি ষং এর বযবস্থ্া থাকযব? 

উত্তর: হযা াঁ। সাধ্ারণ েযান্ডাটডযর প্রশক্ষার্থীরা িেত্ত প্রডসেযান্স লাপ্রন্ যং উপকরণগুটলা বযবহার করটব। প্রবটশষ েযান্ডাডয-এর 

প্রশক্ষার্থীটের জন্যও একটে পযাটকে সরবরাহ করা হটব। IEP র্থাকা প্রশক্ষার্থীটের সটেও প্রশক্ষকরা স্টর্াগাটর্াগ করটবন্। 

প্রডসেযান্স লাপ্রন্ যং িশ্চক্রয়ার অগ্রগপ্রতর সটে সটে আমরা প্রবটশষ চাপ্রহোসম্পন্ন প্রশক্ষার্থীটের জন্য উপকরণ িস্তুত করা অবযাহত 

রািটবা। 

 

প্রশ্ন: আিার লিক্ষাথীর IEP সমূ্পণ ষ হ়েলি, এটট লক সমূ্পণ ষ করা হযব, এবং এটট পরবতী বছযর লক প্রিাব ড িযব? 

উত্তর: আমরা IEP িশ্চক্রয়া প্রন্টয় ভাচুযয়াপ্রল অগ্রসর হশ্চে। স্টর্টহতু IEP-স্টত িটতযক প্রশক্ষার্থীর অগ্রগপ্রত ও চাপ্রহো প্রভন্ন প্রভন্ন, 

তাই অন্ুগ্রহ কটর মূলযায়ন্ িশ্চক্রয়ার পরবতী ধ্াপগুটলা ভাটলাভাটব বুঝটত আপন্ার সু্কটলর প্রিশ্চন্সপাটলর সটে স্টর্াগাটর্াগ 

করুন্। 
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প্রশ্ন: অিিাইি লিক্ষার িাধ্যযিও লক লিক্ষাথীযের অযাকাযেলিক লরযপাটষ কােষ বা ট্রান্সজক্রপ্ট পাও়ো অবযাহত 

থাকযব? 

উত্তর: ন্া। অন্লাইন্ লাপ্রন্ যং-এর জন্য স্টগ্রড স্টেয়া হটব ন্া; তটব অযাসাইন্টমটন্টর প্রফডবযাক জান্াটন্া হটব। বটন্ধর আটগর 

স্টফল করার অবস্থ্া অন্লাইন্/অযাকাটডপ্রমক পযাটকে লাপ্রন্ যং এর অযাসাইন্টমন্ট সম্পন্ন করার মাধ্যটম কাটেটয় ওঠা র্াটব। 

 

প্রশ্ন: অযাসাইিযিন্টগুযিার িিয লক ডেে ডে়ো হযব? 

উত্তর: অযাসটমন্টটমন্টগুস্টলা এন্প্ররচটমন্ট প্রভপ্রত্তক হটব   তটব বযপ্রতক্রম হল এমন্ প্রশক্ষার্থীরা র্াটের পাপ্রসং স্টগ্রড অজযটন্র 

জন্য অযাসাইন্টমন্টগুপ্রল সম্পন্ন করটত হটব র্া তাটের ২য় স্টসপ্রমোটরর জন্য "উত্তীণ য" করটব। 

 

প্রশ্ন: গৃহহীি ও আশ্র়েযকযে থাকা পলরবাযরর কাযছ লক লরযসাস ষ িিয হযব? 

উত্তর: হযা াঁ, আমরা পপ্ররবারগুপ্রলর সটে স্টর্াগাটর্াগ করপ্রে এবং কপ্রমউপ্রন্টে পােযন্ারটের সটে অন্ুটরাধ্কৃত আইটেমগুপ্রল লভয 

করার জন্য কাজ করপ্রে। 

 

প্রশ্ন: ডহাি ও়োকষ হটিাইি লক এখিও লরযসাস ষ লহযসযব থাকযব? 

উত্তর: হযা াঁ, স্টর্াগাটর্াটগর সময়: 

স্টসামবার – বৃহস্পপ্রতবার: সকাল ৯ ো – প্রবকাল ৪ো, প্রবকাল ৫ো – রাত ৮ো 

শুক্রবার - সকাল ৯ ো - প্রবকাল ৩ ো 

হেলাইটন্ স্টর্াগাটর্াগ করুন্ 1-833-466-3978 ন্ম্বটর কার্ যক্রম চলাকালীন্। 

 

IEP সহ প্রশক্ষার্থীটের MDE গাইটডন্স ও িটয়াজন্ীয়তা স্টমটন্ DPSCD স্টহাম ওয়াকয হেলাইটন্র মাধ্যটম ESE (সাটেযফাইড 

স্টস্পশাল এডুটকশন্ প্রশক্ষক) পাওয়া র্াটব। 

 

প্রশ্ন: আলি একটট লচটি ডপয়েলছ ডয আিার সন্তাি থােষ ডেে লরে আইযির কারযণ পুিরা়ে একই ক্লাযস থাকার 

ঝুুঁ লকর িযধ্য রয়েযছ, আিার সন্তািযক লক আবার একই ক্লাযস রাখা হযব িালক চতুথ ষ ডেযে উন্নীত করা হযব? 

উত্তর: র্থাডয স্টগ্রড প্ররড আইন্ এ বের কার্ যকর হটব ন্া। আপপ্রন্ স্টর্ প্রচটঠ স্টপটয়টেন্ তা সু্কল বটন্ধর কারটণ এিন্ অকার্ যকর। 

উত্তীটণ যর প্রসদ্ধােগুপ্রল োস ওয়াটকযর উপর প্রভপ্রত্ত কটর ৩য় স্টগ্রডাটরর অযাকাটডপ্রমক েযাশ্চন্ডংটয়র প্রভপ্রত্তটত হটব। স্টশষ পর্ যে, 

৩য় স্টগ্রস্টড রািার প্রসদ্ধাে অধ্যক্ষ, প্রশক্ষক ও অপ্রভভাবটকর মতামটতর প্রভপ্রত্তটত স্টন্ওয়া হটব। 

 

প্রশ্ন: আিার সন্তািযক লক এখযিা M-STEP লেযত হযব? 

উত্তর: ন্া, স্টেে পরীক্ষা বাপ্রতল করা হটয়টে। 

 

প্রশ্ন: ডয লিক্ষাথীরা েীঘ ষলেি ধ্যর অিুপলস্থ্ত লছি তাযের ডক্ষযে পযরর বছর কী হযব? সু্কি তাযের িিয যা করযছ 

তার  যিাআপ কী? 

উত্তর: সকল কমী সু্কল বটন্ধর সময় কাজ চাপ্রলটয় র্াবার জন্য িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ, এর মটধ্য রটয়টেন্ উপপ্রস্থ্প্রত এটজন্ট, কালচার 

প্রবষয়ক প্রডন্ এবং সু্কল কালচার ফযাপ্রসপ্রলটেের। আমাটের কমীরা স্টর্ স্টকান্ও সমসযা সমাধ্াটন্র উটেটশয কাজ করটত 

পপ্ররবাটরর সটে ফটলা-আপ করার জন্য প্রন্টবপ্রেত র্থাকটবন্। 

 

প্রশ্ন: আিরা লক বালক সু্কি বছযরর িিয আিাযের সন্তািযের লকন্ডারগাযটষি ডেে-১২ ডত িলতষ করাযত পারব? 

উত্তর: হযা াঁ। প্রশক্ষার্থীরা এিন্ও DPSCD স্টত ভপ্রতয হটত পাটর। সাধ্ারণত আপন্ার পেটের সু্কটল সরাসপ্রর উপপ্রস্থ্ত হটয় ভপ্রতয 

হটত হয়। বতযমাটন্ আমরা একটে অন্লাইন্ ভপ্রতয প্রসটেটম র্াশ্চে র্া স্টম ১, ২০২০ স্টর্থটক শুরু হটব। সব যটশষ আপটডটের জন্য 

অন্ুগ্রহ কটর আমাটের ওটয়বসাইে detroitk12.org/enroll স্টেিুন্। আজই ভপ্রতয করটত, অন্ুগ্রহ কটর 313-873-6345 

ন্ম্বটর কল কটর সাধ্ারণ অপ্রফস সমটয়র মটধ্য এন্টরালটমন্ট স্টস্পশাপ্রলটের সটে কর্থা বলুন্। 
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প্রশ্ন: আলি লকিাযব আিার সন্তািযক  ি 2020-2021 এ DPSCD সু্কযি িলতষ করযত পালর? 

উতত্র: সাধ্ারণত আপন্ার পেটের সু্কটল সরাসপ্রর উপপ্রস্থ্ত হটয় ভপ্রতয হটত হয়। বতযমাটন্ আমরা একটে অন্লাইন্ ভপ্রতয 

প্রসটেটম র্াশ্চে র্া স্টম ১, ২০২০ স্টর্থটক শুরু হটব। সব যটশষ আপটডটের জন্য অন্ুগ্রহ কটর আমাটের ওটয়বসাইে 

detroitk12.org/enroll স্টেিুন্। আপন্ার র্প্রে সময় সংটবেী বযাপার র্থাটক তটব অন্ুগ্রহ কটর 313-873-6345 ন্ম্বটর কল 

কটর সাধ্ারণ অপ্রফস সমটয়র মটধ্য এন্টরালটমন্ট স্টস্পশাপ্রলটের সটে কর্থা বলুন্। 

 

লিক্ষাথী  

 
প্রশ্ন: ৩়ে ও ৪থ ষ ডকা়োটষার ও ডসলিস্টাযরর িিয ডেেগুলি লকিাযব লহসাব করা হযব? GPA এর বযপাযর কী হযব? 

লরযপাটষ কােষ? ট্রান্সজক্রপট্?  ি-এর িিয অযাথযিটটক ডযাগযতা? 

উত্তর: প্রশক্ষার্থীরা পাস/স্টফল প্রেতীয় স্টসপ্রমোর স্টগ্রড পাটব। পাস/স্টফল ন্ম্বর সকল সু্কল রাষ্ট্রীয় বাধ্যতামূলক বটন্ধর আটগ 

প্রশক্ষার্থীটের ৩য় স্টকায়ােযাটর (বটন্ধর আটগর সব স্টগ্রড সহ) িাপ্ত স্টগ্রটডর প্রভপ্রত্তটত হটব। স্টর্ প্রশক্ষার্থীরা D- বা উচ্চতর স্টগ্রড 

স্টপটয়টে তারা পাস করটব। র্প্রে তাটের F র্থাটক তাহটল তারা স্টফল করটব। র্প্রে স্টকান্ প্রশক্ষার্থীটক অপ্রতপ্ররক্ত প্রশক্ষার সময় প্রেটল 

D- বা উচ্চতর স্টগ্রড স্টপটত পাটর বটল মটন্ হয় এবং/অর্থবা প্রশক্ষার্থী অন্লাইটন্ স্টশিার সময়কাটল অযাসাইন্টমন্টগুপ্রল সম্পন্ন 

কটর, র্প্রে তার স্টকান্ F র্থাটক তাহটল একজন্ প্রশক্ষটকর ঐ প্রশক্ষার্থীটক পাস িোটন্র সুটর্াগ র্থাকটব। প্রশক্ষক অন্লাইটন্ 

স্টশিার সময় অযাসাইন্টমন্ট সম্পটকয প্রফডবযাক জান্াটবন্ তটব স্টগ্রড প্রন্ধ্ যারণ করটবন্ ন্া। ৩য়/৪র্থ য স্টকায়ােযার বা স্টসপ্রমোটরর 

জন্য প্ররটপােয কাডয স্টেওয়া হটব ন্া। ট্রান্সশ্চক্রপ্টগুপ্রলটত পাস/স্টফল স্টকাড বযবহার করা হটব। এর ফটল প্রশক্ষার্থীরা স্টকাটস য উত্তীণ য 

এবং/অর্থবা স্নাতক হবার জন্য স্টক্রপ্রডে অজযন্ করটত পারটব। এটে বটন্ধর ফটল GPA প্রন্রটপক্ষ রািটব। অযার্থটলটেক 

স্টর্াগযতার স্টক্ষটত্র, ফটল একজন্ প্রশক্ষার্থীর  স্টিলায় অংশগ্রহটণর জন্য তার স্টবপ্রশরভাগ স্টকাটস য পাস করটত হটব। 

প্রশ্ন: আলি একিি লসলি়ের, আলি লকিাযব িািব ডয বছর ডিযর্ আলি স্নাতক হযব লকিা? 

উত্তর: আপপ্রন্ র্প্রে বের স্টশটষ স্নাতক হবার পটর্থ র্থাটকন্ এবং আপপ্রন্ আপন্ার ৩য় স্টকায়ােযার োস (D- বা উচ্চতর) পাস 

কটরন্ তাহটল আপপ্রন্ এই বের স্নাতক হটবন্। িপ্রতটে হাই সু্কল তাটের প্রসপ্রন্য়রটের কাটে স্পষ্টভাটব স্টর্াগাটর্াটগর জন্য স্টপ ৌঁটে 

র্াটব স্টর্িাটন্ প্রসপ্রন্য়ররা স্নাতটকর জন্য আটে। 

 

প্রশ্ন: আলি একিি লসলি়ের এবং স্নাতক হবার িিয আিার অলতলরক্ত ক্লাস করা প্রয়োিি। আলি লক এই 

ক্লাসগুযিা করার সুযযাগ পাযবা? 

উত্তর: হযা াঁ। স্টর্ সকল প্রশক্ষার্থীর অপ্রতপ্ররক্ত োস িটয়াজন্ তাটের প্রতন্টের অপ্রধ্ক প্ররকভাপ্রর স্টকাটস য ভপ্রতয করাটন্া হটব। 

প্রশক্ষার্থীরা োটস পাস স্টগ্রড পাওয়ার জন্য একবার পর্ যাপ্ত স্টক্রপ্রডে স্টপটল, এরপর তারা স্টক্রপ্রডেটে পাটবন্। এই সংকেকাটল 

স্বাটস্থ্যর অবস্থ্ার উপর প্রভপ্রত্ত কটর সামার সু্কল স্টক্রপ্রডেগুটলা পূরণ করার (মুটিামুপ্রি এবং/অর্থবা অন্লাইন্) একটে সুটর্াগ 

হটত পাটর। 

 

প্রশ্ন  লসলি়েররা লক এখযিা িুযি স্নাতক হযব এবং তাযের লেযলািা লিযত পারযব? ডকাযিা 

স্নাতক অিুষ্ঠাি হযব লক? 

উত্তর: হযা াঁ। স্টর্াগযতাসম্পন্ন প্রশক্ষার্থীরা এিটন্া জটুন্ স্নাতক হটবন্ এবং জলুাইটয়র স্টশটষ প্রডটপ্ল্ামা প্রন্টত পারটবন্। '' টর 

র্থাকুন্'' আটেশ তুটল স্টন্য়ার পর আমরা গ্রযাজটুয়শন্ অন্ুষ্ঠাটন্র জন্য িস্তুপ্রত স্টন্ব, আশা করা র্ায় এো জটুন্র স্টশষ স্টর্থটক 

জলুাইটয়র শুরুটত হটব। র্প্রে এটে সম্ভব হয়, তাহটল সকল গ্রযাজটুয়শন্ অন্ুষ্ঠান্ হাই সু্কটল অর্থবা  প্রডপ্রিে-এর অন্য স্টকান্ 

হাই সু্কটল অন্ুটষ্ঠত হটব। প্ররজাটভযশন্ ও সাইে িাপ্রপ্তজপ্রন্ত সমসযার কারটণ পূব য প্রন্ধ্ যাপ্ররত স্টর্ স্থ্াটন্ অন্ুষ্ঠান্টের আটয়াজন্ 

প্রন্ধ্ যাপ্ররত হটয়প্রেল স্টসিাটন্ই আটয়াশ্চজত হটব এমন্ো িতযাশা করা টঠক হটব ন্া। 

 

প্রশ্ন: প্রযির অবস্থ্া কী? 

উত্তর: বতযমাটন্ সকল িম স্থ্প্রগত করা হটয়টে। '' টর র্থাকুন্'' আটেশ তুটল স্টন্য়ার পর আমরা িটমর জন্য িস্তুপ্রত স্টন্ব, 

আশা করপ্রে এটে জটুন্র স্টশটষ বা জলুাইটয়র শুরুটত হটব। র্প্রে এটে সম্ভব হয়, তাহটল সকল িম হাই সু্কটল অন্ুটষ্ঠত হটব। 

পপ্ররকল্পন্াকৃত মূল িম স্টলাটকশটন্ স্টকান্ িম আটয়াশ্চজত হটব ন্া। 
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প্রশ্ন: আলি লসলি়ের/অষ্টি ডেযের বযক়ো পলরযিাধ্ কযরলছ, আিরা লক আিাযের টাকা ড রত পাযবা এবং কখি? 

উত্তর: হযা াঁ। '' টর র্থাকুন্'' আটেশ তুটল স্টন্য়ার পর এবং সু্কটলর কম যচারীরা প্ররফান্ড িশ্চক্রয়াকরণ কাটর্ য প্রফরটল স্নাতক 

কার্ যক্রটমর জন্য প্রশক্ষার্থীটের/প্রপতা-মাতাটক ফান্ড স্টফরত স্টেয়া হটব। প্রডপ্রিে স্টর্ স্টকান্, এবং সকল, স্নাতক অন্ুষ্ঠান্ 

এবং/অর্থবা িটমর ব্র্য় বহন্ করটব। 

 

প্রশ্ন: লিক্ষাথীরা কখি তাযের িকারগুযিা খালি করযত পারযব এবং বই/ইন্সট্ুযিন্টগুযিা ড রত লেযত পারযব? 

উত্তর:  টর র্থাকার আটেশ তুটল স্টন্য়ার পর, প্রডপ্রিে ও সু্কলগুটলা স্টর্থটক প্রশক্ষার্থীটের তাটের শ্চজপ্রন্সপত্র স্টন্বার জন্য একটে 

সময়সূপ্রচ স্টেয়া হটব।  

 

প্রশ্ন: ডকালিে সংকট চিাকািীি বালিযত থাকার আযেি এবং সু্কি বন্ধ থাকা লবতালিত বা বলহষৃ্কত লিক্ষাথীযের 

উপর লকরূপ প্রিাব ড িযব? বতষিাি িাচুষ়োি সিয়ে তাযের পিাযিখা আবারও শুু করার ডকাি সুযযাগ কী 

রয়েযছ? 

উত্তর: র্প্রেও এটে শঙৃ্খলার রীপ্রত ও পর্ যাটয়র উপর প্রন্ভযর করটব, তবু অপ্রধ্কাংশ প্রশক্ষার্থী অন্লাইন্/অযাকাটডপ্রমক পযাটকে 

প্রন্টেযশন্া পুন্রায় শুরু করার মটতা অবস্থ্ায় র্থাকটব। স্টর্টহতু িপ্রতটে প্রবষয়ই প্রভন্ন, তাই আমরা প্রন্প্রেযষ্ট তটর্থযর জন্য প্রশক্ষার্থীটের 

তাটের সু্কল িধ্াটন্র সটে স্টর্াগাটর্াগ করটত উৎসাপ্রহত করপ্রে। 

 

প্রশ্ন: 2020 সাযির  ি ডসিযির িিয লিধ্ ষালরত সিয়েই লক সু্কি বর্ ষ শুু হযব িালক এই সংকযটর কারযণ ডসই 

হারাযিা লিক্ষাকািীি সিয়ের সযে সিন্ব়ে রাখযত পলরবলতষত হযব ডয সিয়ে পরবতী অযাকাযেলিক বযর্ ষর িিয 

ডেিিযাি, সড াযিারস ও িুলি়ের ততলর হযতা? 

উত্তর: গভন্ যর কতৃযক িেত্ত কার্ যপ্রন্ব যাহী আটেটশর উপর সু্কল স্টিালা সংক্রাে কার্ যক্রম প্রন্ভযর করটে। আমরা আশাবােী স্টর্ 

স্টলবার স্টড’র পর, আমরা র্র্থাসমটয় ২০২০-২১ সু্কল বষ য শুরু করটত পারব। 

 

প্রশ্ন: ১৪ই এলপ্রযির SAT ডটস্ট লক পযর ডকাি তালরযখ পুিঃলিধ্ ষালরত হযব এবং এই সি়ে চিাকাযি ডটযস্টর লবর্য়ে 

লিক্ষাথীযের লচন্তািুক্ত করযত DPSCD লক লকছু করযছ? 

উত্তর: স্টেেবযাপী ম্পরং SAT অযাডপ্রমপ্রন্টিশন্ বাপ্রতল করা হটয়টে। 2020 সাটলর শরটত সকল জপু্রন্য়র ও প্রসপ্রন্য়র SAT 

প্রেটত পারটব। কটলটজর ভপ্রতয িশ্চক্রয়ার জন্য র্র্থাসমটয় স্টস্কারগুটলা স্টেয়া হটব। 

 

প্রশ্ন: অিযািয ডেযি আিাযের টট্রপগুযিা লক বালতি বা স্থ্লগত করা হয়েযছ? 

উত্তর: সকল টট্রপ বাপ্রতল করা হটয়টে। 

 

প্রশ্ন: আিার ট্রান্সজক্রযপ্ট একটট ডসলিস্টার ডকি ডিই ডসটট লক কযিিগুযিা বুঝযব? 

উত্তর: স্টেশবযাপী সু্কল বটন্ধর আটলাটক কটলজ ও প্রবশ্বপ্রবেযালয়গুটলা প্রকভাটব ট্রান্সশ্চক্রপ্টগুটলাটক মূলযায়ন্ করটব স্টস প্রবষটয় 

আমরা প্রন্শ্চিত ন্ই। তটব, আমরা প্রবশ্বাস কপ্রর স্টর্ প্রশক্ষার্থীটের ও তাটের অযাকাটডপ্রমক অবস্থ্ার িপ্রত জাতীয় ও ঐকযবদ্ধ 

সহান্ুভূপ্রত র্থাকটব। সম্ভাবয চযাটলজটক েরূ করটত, ৩য় ও ৪র্থ য স্টকায়ােযাটরর জন্য পাস বা স্টফল স্টগ্রড িোন্ করা হটব এবং 

স্টক্রপ্রডে স্টেয়া হটব। প্রকউমুটলটেভ স্টগ্রড পটয়ন্ট অযাভাটরজ (GPA) ির্থম স্টসপ্রমোর স্টশটষর সমান্ হটব। ৩য় বা ৪র্থ য 

স্টকায়ােযাটরর জন্য স্টকান্ও স্টগ্রড িোন্ করা হটব ন্া। সাধ্ারণত কটলজ ও প্রবশ্বপ্রবেযালয়গুটলা প্রন্প্রেযষ্ট স্টকাস যগুটলাটত িাপ্ত 

স্টক্রপ্রডটের ওপর গুরত্ব স্টেয়, র্া হাই সু্কল প্রশক্ষার্থীরা এিন্ও এই বেটরই অজযন্ করটত পারটব। GPA বন্ধ-পূব য সমটয়র মটতাই 

র্থাকটব। 
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 প্রশ্ন: সািার সু্কি লক হযব? 

উত্তর:  টর র্থাকার আটেশ তুটল স্টন্য়ার পর, প্রডপ্রিে প্রবপুল সংিযক সামার সাইটের জন্য িস্তুত র্থাকটব র্প্রে ন্গরীর 

স্বাস্থ্যজপ্রন্ত অবস্থ্ার উন্নপ্রত  টে। প্রডপ্রিে প্রন্প্রেযষ্ট প্রসপ্রন্য়রটের সামার সু্কল িোন্ করটত িপ্রতজ্ঞাবদ্ধ র্াটের মুটিামুপ্রি 

এবং/অর্থবা অন্লাইন্ প্রশক্ষার মাধ্যটম স্নাতক হটত 3 বা এর কম সংিযক স্টক্রপ্রডে িটয়াজন্। 

 

প্রশ্ন: আিরা লক সািার কজন্ডিলিং-এ অংি লিযত পারযবা? 

উত্তর:  টর র্থাকার আটেশ তুটল স্টন্য়ার পর, MHSAA এর প্রন্টেযশন্া অন্ুর্ায়ী এটে প্রন্ধ্ যারণ করা হটব। আমরা আশাবােী স্টর্ 

এটে জটুন্র মটধ্য করা হটব। 

 

 

স্টা  

 
প্রশ্ন: সকি লিক্ষক লক একই অিিাইি লযাট ি ষ বা ডপ্রাোি বযবহার করযছি? 

উত্তর: প্রডপ্রিটের সকল প্রশক্ষক তাটের অন্লাইন্ প্রশক্ষার প্ল্যােফম য প্রহটসটব মাইটক্রাসফে টেমস বযবহার করটবন্। টেমস 

প্রশক্ষকটের প্রশক্ষার্থীটের সটে স্টর্াগাটর্াগ রািটত, প্রশক্ষার্থীটের সটে প্রভপ্রডওটত বা স্টফাটন্ প্রমটেং করটত, কাজ সংগ্রহ করটত বা 

প্রফডবযাক স্টেবার সুটর্াগ স্টেস্টব। এর আটগ, প্রশক্ষকগণ অন্যান্য প্ল্যােফম য বযবহার কটর র্থাকটত পাটরন্, স্টর্মন্ জমু, তটব 

বতযমাটন্ পুটরা প্রডপ্রিে মাইটক্রাসফে টেমটস স্থ্ান্ােপ্ররত হটে। টেমস প্রশক্ষক ও প্রশক্ষার্থীটের মটধ্য স্টর্াগাটর্াটগর িার্থপ্রমক 

মাধ্যম প্রহটসটব প্রবটবপ্রচত হটব। 

 

প্রশক্ষকগণ প্রশক্ষার্থীটের জন্য প্রডপ্রিটের ততপ্রর উপকরণগুটলার সুপ্রবধ্া বযবহার করটবন্ র্া পপ্ররবারগুটলা প্রডপ্রিটের 

ওটয়বসাইটে স্টপটত পাটরন্ https://www.detroitk12.org/Domain/5087. 

 

প্রডপ্রিটের প্রশক্ষক ও প্রশক্ষার্থীরা প্রকেু অন্লাইন্ লাপ্রন্ যং েুলটসর অযাটেস পাটবন্। র্ার মটধ্য রটয়টে, আই-স্টরপ্রড, িান্ 

অযাকাটডপ্রম, মাইঅন্, ও প্রন্উটসলা। এই প্ল্যােফম যগুটলা স্টর্থটক প্রশক্ষকরা বাড়প্রত কাজ, চচযা, বা পড়া অযাসাইন্ করটত 

পারটবন্। এোড়াও, প্রশক্ষার্থীরা স্টেভার (clever.com/in/dpscd) এর মাধ্যটমও এগুটলার অযাটেস পাটব এবং প্রন্টজটের 

মটতা কাজ ও অন্ুশীলন্ করটত পারটব। 

 

প্রশ্ন: টটিস অযাযেস করার িিয আিার ইন্টারযিট বা ডটলিয াি সংযযাগ ডিই। আলি কী করযত পালর? 

উত্তর: কার্ যপ্রন্ব যাহী আটেশ অন্সুাটর, কমীরা প্রশক্ষার্থীটের অন্লাইন্ প্রশক্ষার সহায়তা িোটন্র জন্য সু্কলটক জান্াটত পারটবন্। 

এই লটক্ষয প্রডপ্রিে সু্কল ভবন্গুটলা প্রন্ধ্ যারণ করটব এবং কমীরা সামাশ্চজক েরূত্ব বজায় স্টরটি আলাো কটক্ষ কাজ করটত 

পারটবন্। স্টকাপ্রভড-১৯ এর কারটণ স্টস্বোয় বা স্টমপ্রডটকটলর প্রন্টেযশন্া অন্ুর্ায়ী স্টকায়াটরপ্রন্টন্ বা আইটসাটলশটন্ র্থাকা কমীরা 

ফযাপ্রমপ্রল এন্ড স্টমপ্রডটকল প্রলটভর (FMLA) আওতায় েুটে স্টন্স্টবন্ বটল আশা করা হটে এবং উক্ত আইটন্র আওতায় সুরক্ষা ও 

প্ররপ্রলফ পপ্ররটষবাও পাটবন্। আক্রাে কমীরা প্রডপােযটমন্ট অব স্টবপ্রন্প্রফে অযান্ড এমপ্ল্প্রয়-স্টত স্টর্াগাটর্াগ করটত পাটরন্। 

স্টবপ্রন্প্রফে টেটমর সটে কর্থা বলটত অন্ুগ্রহ কটর ইটমইল করুন্  dps.ehs@detroitk12.org টঠকান্ায়  অর্থবা কল করুন্  

313-576-0080 ন্ম্বটর। 

 

প্রশ্ন: লিক্ষক িূিযা়েযির কী হযব? তারা লক এবারও কাউন্ট হযবি? 

উত্তর: এই বের প্রশক্ষক মূলযায়ন্ করা হটব ন্া। প্রডপ্রিে ও সু্কল-প্রভপ্রত্তক িশাসন্গুটলা একটে মূলযায়ন্ পাটবন্, তটব এর 

মটধ্য প্রশক্ষার্থীটের অজযটন্র ফযােরগুটলা অেভুযক্ত হটব ন্া। 

 

প্রশ্ন: কিীরা লক তাযের ক্লাসুি পলরষ্কার ও তাযের বযজক্তগত জিলিসপে লিয়ে লিযত পারযবি? 

উত্তর: ন্া,  টর র্থাকার আটেশ তুটল স্টন্য়ার আস্টগ পর্ যে পারটবন্ ন্া। এটে করার সময়সূপ্রচ স্ট াষণা করা হটব। 
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প্রশ্ন: যলে আলি অসুস্থ্ হই বা অসুস্থ্ ডকাি বযজক্তর শুশ্রর্াকারী হই, ডসযক্ষযে যখি তেলিক কাযি ড রার সি়ে 

হযব তখি আলি কী করযবা? 

উত্তর: স্টর্ সকল োফ সেসয অসুস্থ্ রটয়টেন্ বা অসুস্থ্ স্টকান্ বযশ্চক্তর স্টেিাশুন্া করটেন্, তাটের েুটে প্রন্টত হটব। FMLA এর 

স্টর্াগযতা বা অন্যান্য বপ্রধ্ যত েুটে প্রডপােযটমন্ট অব স্টবপ্রন্প্রফেস অযান্ড এমপ্ল্প্রয় স্টহলর্থ সাপ্রভযস কতৃযক প্রন্ধ্ যাপ্ররত হটব। স্টবপ্রন্প্রফে 

টেটমর সটে কর্থা বলটত অন্ুগ্রহ কটর ইটমইল করুন্  dps.ehs@detroitk12.org টঠকান্ায় অর্থবা কল করুন্  313-576-

0080 ন্ম্বটর। 

 

প্রশ্ন: আলি অসুস্থ্ িই তযব বালিযত আিার বাচ্চাযের কারযণ কাি করযত পারলছ িা। আিার লক ছুটট লিযত হযব? 

উত্তর: হযা াঁ। আমাটের প্রডেযান্স লাপ্রন্ যং কার্ যক্রম চলাকালীন্ কাজ করটত ন্া পারা স্টর্স্টকান্ও োফ সেসযটক েুটে প্রন্টত হটব। 

স্টর্ কমীরা কাজ করটত অক্ষম তাটের কাটজর জন্য স্টকান্ প্রবটেষ, প্রবচার বা প্রবপপ্রত্ত র্থাকটব ন্া কারণ তাটের প্রডেযান্স লাপ্রন্ যং 

কার্ যক্রম চলাকালীন্ েুটে প্রন্টত হটয়প্রেল। FMLA-এর স্টর্াগযতা বা অন্যান্য বপ্রধ্ যত েুটে প্রডপােযটমন্ট অব স্টবপ্রন্প্রফেস অযান্ড 

এমপ্ল্প্রয় স্টহলর্থ সাপ্রভযস কতৃযক প্রন্ধ্ যাপ্ররত হটব। স্টবপ্রন্প্রফে টেটমর সটে কর্থা বলটত অন্ুগ্রহ কটর ইস্টমইল করুন্  

dps.ehs@detroitk12.org টঠকান্ায় অর্থবা কল করুন্ 313-576-0080 ন্ম্বটর। 

 

প্রশ্ন: আিার কয়েকিি িাে লিক্ষাথীই কািটট করযছ, আলি  লকিাযব আরও লিযুক্ত করযত পালর? 

উত্তর: আপপ্রন্ র্তো সম্ভব আপন্ার অপ্রধ্ক সংিযক প্রশক্ষার্থীর কাটে স্টপ ৌঁেস্টবন্ এো িতযাশা করা হটে। প্রশক্ষার্থীরা 

এবং/অর্থবা পপ্ররবার অন্লাইটন্ স্টশিার সময় ধ্ারাবাপ্রহকভাটব সম্পৃক্ত র্থাকার অবস্থ্ায় ন্া র্থাকটল প্রশক্ষকটের োয়বদ্ধ করা 

হটব ন্া। 

 

প্রশ্ন: একিি কিী লহযসযব আিাযের বযন্ধর সি়ে আলি একটট ২়ে কাি ডপয়েলছ। আলি লক এই কািটট চালিয়ে 

ডযযত পালর? 

উত্তর: হযা াঁ। র্প্রে কাজটে স্বাভাপ্রবক কাটজর সমটয়র বাইটর করা হয়। তটব স্টবাটডযর ন্ীপ্রত অন্ুসাটর, আপন্াটক অবশযই 

প্রপপলসফটে অবপ্রস্থ্ত কম যচারীর তর্থয িকাশ ফম যটে পূরণ কটর স্টর্ স্টকান্ অপ্রতপ্ররক্ত কাজ সম্পপ্রকযত তর্থয জান্াটত হটব। 

 

প্রশ্ন: সকি কিীর ডবতি ডেও়ো অবযাহত থাকযব? 

উত্তর: আমরা হতাশ স্টর্ আইন্সভা এই অর্থ যবেটরর মটধ্য একই হাটর তহপ্রবল বজায় রািটত িপ্রতশ্রুপ্রত স্টেয়প্রন্, তটব এটে 

গভন্ যটরর প্রন্ব যাহী আটেটশর মাধ্যটম করা হটব। আমরা এো প্রন্শ্চিত করার জন্য কাজ করব স্টর্ আমাটের কমীরা র্তক্ষণ 

আমাটের প্রশক্ষার্থী ও পপ্ররবাটরর সটে এই প্রশক্ষণ ও সম্পৃক্ততা প্রশফটে অংশ স্টন্স্টব ততক্ষণ তাটের সম্পূণ য স্টবতন্ ও িতযাপ্রশত 

আয় পাওয়া অবযাহত র্থাকটব। 

 

প্রশ্ন: অিিাইি লিক্ষণ প্রজক্র়ো চিাকািীি সকি কিী কাি করযব এিিটাই লক লেলিযক্টর প্রতযািা? 

 

উত্তর: হযা াঁ, কমীরা র্প্রে অর্থ য িাপ্রপ্ত িতযাশা কটর তটব তাটের অবশযই কযাটলন্ডার বেটরর বাপ্রক সময় জটুড় কাজ করটত 

হটব। িটতযটকর ভূপ্রমকা তাটের োপ্রয়টত্বর প্রভপ্রত্তটত আলাো হটব। স্টবপ্রশরভাগ কমী বাপ্রড় স্টর্থটক কাজ করটব; তটব, র্প্রে তাটের 

কাটজর োপ্রয়টত্বর জন্য এটে সম্ভব ন্া হয় তিন্ অন্লাইটন্ প্রশক্ষণ কার্ যক্রটম সহায়তার জন্য সু্কটলর ভবন্গুস্টলা কার্ যপ্রন্ব যাহী 

আটেটশর আওতায় স্টিালা স্টর্টত পাটর। র্প্রে এটে  টে র্থাটক তাহটল আমরা িটতযটকর সুরক্ষা প্রন্শ্চিত করব এবং সটব যাত্তম 

অন্ুশীলন্ স্টর্মন্ সামাশ্চজক েরূত্ব, মাস্ক ও গ্লাভস বযবহার এবং কাটজর জায়গাগুপ্রল িপ্রতপ্রেন্ পপ্ররষ্কার করব। কমীটের র্প্রে ও 

র্িন্ সু্কল ভবটন্ তাটের কাজ স্টশষ করার িটয়াজন্ হয়   তাহটল তাটের তা জান্াটন্া হটব। বাপ্রড় স্টর্থটক বা প্রডপ্রিে বা সু্কল 

প্রবশ্চডং স্টর্থটক কাটজর অবস্থ্া পপ্ররবতযন্ হটব র্প্রে ও র্িন্, বাপ্রড়টত র্থাকুন্ আটেশ িতযাহার করা হয়। 
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ডেক াস্ট/িাঞ্চ ও অযাকাযেলিক লপক আপ ডিাযকিি (েযাব-অযান্ড-ডগা) 

 

লেস্টযান্স িালি ষং লপ্রযন্টে পযাযকটগুলি এলপ্রি ২০, ২০২০ ডসািবার ও বৃহস্পলতবাযরর 

পযর এই অবস্থ্ািগুলিযত এবং লিযচর অলতলরক্ত স্থ্ািগুলিযত পাও়ো যাযব। 

1. স্টডন্প্রব       ১২. স্টকাপ্রড 

২. ইে ইংপ্রলশ প্রভটলজ      ১৩. স্টিডপ্ররক ডগলাস অযাকাটডপ্রম 

৩. প্রফশার আপার       ১৪. মামটফার্ড 

৪. ল        ১৫. মাোর 

৫. মাটেযন্ লুর্থার প্রকং      ১৬. স্টরটন্সা াঁ 

৬. পাপ্রশ যং       ১৭. ওটয়োন্ য 

৭. সাউর্থইোন্ য       ১৮. গমপারস * 

৮. স্টেন্ডা স্কে       ১৯. স্টরাটবস্টতযা স্টেটমস্টে * 

৯. কযাস 

১০. স্টসরাল 

১১. চাল যস এইচ রাইে 

 

শুধ্ ুঅযাকাযেলিক পযাযকযটর অবস্থ্ািসিূহ 

 
১. অযান্ আরবার স্টট্রইল 

২. বােযন্ 

৩. স্টবটন্ে 

৪. স্টবরু্থন্ 

৫. স্টবা 

৬. বাে 

৭. কাস যটেন্স 

৮. CMA 

৯. কুক 

১০. DCP @ ন্র্থ য ওটয়োন্ য 

১১. স্টডট্রটয়ে সু্কল অব আেযস 

১২. DIA 

১৩. প্রডেন্ 

১৪. ডাপ্রফয 

১৫. এডওয়াডয প্রডউক এপ্রলংেন্ 

১৬. প্রফশার মযাগটন্ে আপার 

১৭. প্রগ্রন্প্রফড ইউপ্রন্য়ন্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্টকাপ্রভড-১৯ িটশ্নাত্তর 

*সেয র্ুক্ত হটয়টে 

 

 

 

 

 

১৮. হযাপ্রমলেন্ 

১৯. স্টহন্ডারসন্ 

২০. স্টজ ই োকয 

২১. জন্ আর প্রকং 

২২. লুপ্রডংেন্ 

২৩. মারটকে 

২৪. স্টমাটজস প্রফড সু্কল 

২৫. স্টন্ালান্ 

২৬. পামার পাকয 

২৭. প্রিে 

২৮. স্টরান্াড োউন্ 

২৯. সযাম্পসন্ ওটয়বার 

৩০. শুলর্ অযাকাটডপ্রম 

৩১. র্থারটকল 

৩২. ওটয়ন্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ ০  


