
 
  
 

ফিশার ফিফডিং• ৩০১১ ওয়েস্ট গ্র্যান্ড িুয়েভার্ড ., ১৪ তম তো • ডর্ট্রয়েট, এমআই ৪৮২০২ 

O (৩১৩) ২৪০-৪৩৭৭  

detroitk12.org 
 

ফ শক্ষার্থ ী য়ের উন্নফত।  আমায়ের  সিা র  উন্নফত 

 
DPSCD জাফত, গাত্রির্ড, রাষ্ট্রীে পফরচে, ফেঙ্গ, অক্ষমতা এিিং/অর্থিা ধয়মডর ফভফিয়ত ড ায় া বিষময  য়র  া 

আয়রা তয়র্থযর জ য  মপ্লায়েয়ের সায়র্থ ড াগায় াগ  রু  (৩১৩) ২৪০-৪৩৭৭  ম্বয়র অর্থিা detroitk12.org/admin/compliance ঠি া াে। 

 
১০ মাচড , ২০২১  

 
DPSCD তৃতীে ডগ্র্য়র্র ফশক্ষার্থীয়ের ফপতা-মাতা,  

  
২০১৬ সায়ে ফমফশগা  ডস্টট পািফে  অযাক্ট ৪৫১ (MCL  380. 1280f এ সিং ুফি) পাস  য়রফিে,  া এখ  "ফরর্ িাই ডগ্র্র্ ফি ে"  ায়ম পফরফচত। এই আই  অ ু ােী ৩ে ডগ্র্য়র্র ডস্টট ফরফর্িং 

মূেযােয়  এ টি সুফ ফেড ষ্ট ডকার অজড    া  রা স ে ফশক্ষার্থীয়  ডরয়খ ডেো আিশয ।  

 
আমি আপনাকে মনমিত েরকত চাই যে যেকের যেকোকনা প্রমিধাকনর ফলাফল মনমিিকেকে মিমিক্ট দৃঢ়ভাকি মিশ্বাস েকর যে মেক্ষার্থীকে যরকে যেয়ার মসদ্ধান্ত সু্ককলর যনতৃস্থানীয় 

িযমিগণ, মেক্ষে ও পমরিাকরর িধয গ্রহণ েরকত হকি।  অফধ ন্তু জাতীে প ডায়ে মহামারী চো ােী  এ টিমাত্র পরীক্ষার ডকায়রর ফভফিয়ত ফশক্ষার্থীয়ের ডরয়খ ডেওো গ্র্হর্য় াগয  ে।   

িেস্বরূপ, আইয় র ধয়র রাখার অিংশটি  া ড র র্থা ার পয়রও আমরা পফরিারগুফেয়  িায়়ের অ ুয়রাধ  রার অফধ ারটি িুঝয়ত এিিং এটি  রার সহজ পদ্ধফত অ ুসরর্  রয়ত  া ড র  রার ফিষেটি 

ফ ফিত  রার পফর ল্প া  রফি। অফধ ন্তু, ফর্ফিক্ট ড াগয ফশক্ষার্থীয়ের স্বেিংফিেভায়ি অিযাহফত প্রো   রয়ি। ফ ম্নফেফখত ভায়ো  ারয়র্ অিযাহফত পাওোয়  িযিহার  য়র আমরা ৪র্থড ডগ্র্য়র্র 

ফশক্ষার্থীয়ের উন্নফত  রয়িা:   

  

• ফশক্ষার্থীর IEP পফর ল্প া রয়েয়ি  

• ফশক্ষার্থীর ৫০৪ পফর ল্প া আয়ি   

• ফশক্ষার্থী এম  এ জ  ইিংয়রফজ ফশক্ষার্থী  ার ড ায় া ESL ডপ্রাগ্র্ায়ম ফত  িিয়রর  ম সমে ফশক্ষাগ্র্হয়র্র সুয় াগ রয়েয়ি   

• ফশক্ষার্থী এর আয়গ রয়ে ডগয়ি এিিং দুই িা তারয়িফশ সিংখয  িিয়রর জ য ইয়ে ফসভ ফরফর্িং ইোরয়ভ শ  (iRIP) গ্র্হর্  য়রয়ি  

• এ জ  ফশক্ষার্থী দুই িিয়রর  ম সমে ধয়র তাফে াভুি রয়েয়ি এিিং আয়গর কুয়ে  র্থায় াগয iRIP সুফিধা পােফ    

• ফশক্ষার্থী ইয়তাময়ধয তৃতীে ডগ্র্য়র্র পু রািৃফি  য়রয়ি   

• ফশক্ষার্থী এ টি ফি ল্প মূেযােয়  (i-Ready) এ টি ডগ্র্র্ ৩ ফরফর্িং স্তয়রর পারিমডযাে প্রেশড   য়র  

• এ জ  ফপতা-মাতা অর্থিা অফভভাি  ডরয়খ ডেওোর ফিজ্ঞফি প্র ায়শর ৩০ ফেয় র ময়ধয এ টি ভায়ো  ারয়র্ অিযাহফতর জ য অ ুয়রাধ  য়রয়ি এিিং সুপাফরয়েয়ন্ডে অ ুয়রাধ মঞ্জর 

 য়রয়ি   

 

আইয় র অধীয়  রয়ে  াওো ড য় ায় া ফশক্ষার্থীর ফপতা-মাতা অর্থিা ফশক্ষ  তায়ের তৃতীে-ডগ্র্র্ ফশক্ষার্থীয়  উন্নীত  রার অ ুয়রাধ  রয়ত পারয়ি ।  আমরা িুঝয়ত ডপয়রফি ড  আিফশয ভায়ি ধয়র 

রাখা সম্পয় ড  পফরিারসমূহ এিিংসম্প্রোয়ের ময়ধয অয়   ডিফশ ভে  াজ  রয়ি। এই ফচঠিটি পফরিারগুয়োয়  ফ ফিত  য়র ড  ফর্ফিক্ট আই  ফ ফিডয়শয়ষ অিযাহফতর মাধযয়ম ফশক্ষার্থীয়ের উন্নীত  রার 

জ য প্রস্তুত রয়েয়ি।  িেস্বরূপ, আমরা এই িির রয়ে  াওো ফশক্ষার্থীর শত রা হার িৃফদ্ধ পাওোর আশা  রফি  া।   

 

এই িির আই  প্রর্ে  ারী পফরষে আই  অ ু ােী পেয়ক্ষপ গ্র্হর্  রয়ত এিিং আিশয  রয়ে  াওো দূর  রয়ত িযর্থড হয়ে, ফশক্ষার্থীর M-STEP ডকার প্র ায়শর ঠি  পয়রই ফর্ফিক্ট ফশক্ষার্থীয়ের 

ফপতা-মাতায়  অিফহত  রয়ি  ারা ডস্টয়টর  াি ডর্থয়  রয়ে  াওো সম্পয় ড  ফচঠি পায়ি ।  ফেফখত ফিজ্ঞফির ময়ধয ভায়ো  ারয়র্ অিযাহফতর অ ুয়রাধ  রার জ য ফপতা-মাতা/অফভভািয় র জ য 

এ টি জফরপ অন্তভুড ি র্থা য়ি।  অ সাইয়ট জফরপ সমূ্পর্ড  রয়ত পফরিারগুয়োয়  সহােতা  রয়ত কুেগুয়ো প্রস্তুত র্থা য়ি।  এই ড ৌশে পফরিারগুয়োয়  তায়ের িাফ়ের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ড পফরয়িয়শ 

অর্থিা সহােতাপূর্ড ড ায় া পফরয়িয়শ, ড ম  আপ ার ফশশুর কুয়ে ডর্থয় ই অিযাহফতর জ য অ ুয়রাধ জা ায় ার সুয় াগ  য়র ফেয়ি।   

 
ফর্ফিক্ট প্রয়তয  ফশশুয়  ডগ্র্র্ স্তয়র প়েয়ত এিিং আই  অ ু ােী আিশয  রয়ে  াওো  ূয তম প ডায়ে রাখয়ত সাহা য  রার জ য অঙ্গী ারিদ্ধ। আই  প্রর্ে  ারী পফরষে  তৃড   আইয় র ডরয়খ 

ডেওোর সমে াে সামফে ভায়ি অপসারর্  রা হয়ে, ফর্ফিক্ট পফরিারগুয়োয়  এই তয়র্থযর আপয়র্ট জা ায়ি।   ফে আপ ার "ফরর্ িাই ডগ্র্র্ ফি ে" সম্পয় ড  ড ায় া প্রশ্ন িা উয়েগ র্থায় , তাহয়ে 

অ ুগ্র্হ  য়র আপ ার কুয়ের ফপ্রফেপায়ের সায়র্থ ড াগায় াগ  রু ।  

  

 

ফ য় াোই ফপ. ফভট্টি 

সুপাফরয়েয়ন্ডে 

http://detroitk12.org/
http://detroitk12.org/admin/compliance

