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শিক্ষার্থীদের  উন্নতি।  আমাদের  সবার  উন্নতি  

DPSCD নিয়োগ ও ভরত্িসহ এর শিকষ্া করম্সচূি এবং করম্কানড্ের কষ্েতর্ে জাতি, গাতর্বরণ্, রাষট্র্ীয় পরিচয়, লৈঙগ্িক পরিচয়, যৌন চাহিদা, লিঙগ্ানত্র, 

পর্তিবনধ্িতব্, বযস়, ধরম্, উচচ্তা, ওজন, নাগরিকতব্, বৈবাহিক বা পারিবারিক মরয্াদা, সামরিক মরয্াদা, পরূব্পরুষু, জেনেটিক তথয্ অথবা আইনগতভাবে সরুকষ্িত অনয্ 

কোনো শর্েণিবিভাগের ভিতত্িতে কোনরপূ বৈষময্ করে না। পর্শন্? উদব্েগ? নাগরিক অধিকার সমনব্যক়ের সাথে যোগাযোগ করনু  

(313) 240-4377 নমব্রে অথবা dpscd.compliance@detroitk12.org ঠিকানায় অথবা 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 ঠিকানায়। 

 
প্রিয় শিক্ষার্থী ও পরিবারবর্গ, 

  
আশা করছি আপনি ও আপনার পরিবার এই প্রতিকূল সময়ে সুস্থ অবস্থায় রয়েছেন। আপনি হয়তো জানেন যে গভর্নর স্কুল 

বর্ষের অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেছেন। তবে, DPSCD এর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ চলতে থাকবে। 

বসন্তের ছুটির পর, ১৪ই এপ্রিল, মঙ্গলবার থেকে প্রি-কিন্ডারগার্টেন থেকে কিন্ডারগার্টেন লেভেল ১২ পর্যন্ত 

শিক্ষার্থীদের জন্য ডিস্ট্রিক্ট ম্যাথ, সায়েন্স ও সোশ্যাল সায়েন্স বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ ও অ্যাসাইনমেন্ট প্রকাশ 

করবে। এই বছর শিক্ষার্থীরা যে উপকরণগুলো ব্যবহার করছিল সেখান থেকে এই উপকরণ ও অ্যাসাইনমেন্টগুলো নেয়া হবে। 

সেই সপ্তাহে আমাদের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করতে তাদের ও আপনার সাথে যোগাযোগ করবে। 

এটি ফোন কল ও অনলাইন যোগাযোগের টুলের মাধ্যমে করা হবে। আপনার যদি নির্ভরযোগ্য কোনো ডিভাইস না থাকে 

অথবা বাড়িতে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস না থাকে অথবা আপনি মুদ্রিত উপকরণ প্রাধান্য দেন, তাহলে আমরা আপনার জন্য 

শিক্ষা উপকরণগুলো প্রিন্ট করে পিক আপ করার অবস্থান আপনাকে অবহিত করবো।  

  
শিক্ষকরা শিক্ষা উপকরণগুলোর ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করবেন এবং এই উপকরণগুলোর জন্য শিক্ষার্থীদের 

অতিরিক্ত ক্রেডিট দেয়া হতে পারে অথবা শিক্ষার্থীরা এই উপকরণগুলোর উপর ভিত্তি করে তাদের স্থগিত হওয়া ৩য় 

কোয়ার্টারের গ্রেড বৃদ্ধি করার সুযোগ পেতে পারে। আমরা সকল শিক্ষার্থীর জন্য গ্র্যাজুয়েট হওয়া এবং প্রোমোশন লাভ 

করার শর্তগুলো নিয়ে কাজ করছি। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের যেন কোভিড-১৯ এর কারণে হওয়া শাটডাউনের 

কারণে ভুগতে না হয়। বরং, যদি আপনার শিক্ষার্থীরা স্কুল বন্ধের আগে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার বা পরবর্তী গ্রেডে উত্তীর্ণ 

হওয়ার সময় হয়ে থাকে, তাহলে তারা গ্র্যাজুয়েট হবে বা উত্তীর্ণ হবে। আর, এ সম্পর্কে আরো তথ্য শীঘ্রই জানানো হবে।  

  
এখনকার মতো আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রম ও গ্যাজুয়েশনের অনুষ্ঠান গ্রীষ্মের শেষ বা শরতের শুরু পর্যন্ত বিলম্বিত 

হবে। আমরা একটি ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে প্রম ও গ্র্যাজুয়েশনের অনুষ্ঠানের জন্য পুরো অর্থ পরিশোধ করার চেষ্টা করছি 

যাতে আমরা সিনিয়র ফি এর জন্য শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারকে রিফান্ড দিতে পারি। আমরা এই ফি ব্যবহার করবো অথবা 

অপ্রয়োজনীয় বা অব্যবহৃত ফি আপনাকে পুরোপুরি পরিশোধ করবো। আগামী সপ্তাহগুলোতে আমরা এ সম্পর্কে আরো 

তথ্য সরবরাহ করবো।  

  
এছাড়া, মে মাসের শুরুতে বা শেষ নাগাদ আমরা DPSCD এর সকল পিতামাতাকে একটি লার্নিং ট্যাবলেট ও ইন্টারনেট 

অ্যাক্সেস দেয়ার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি। যদি এর প্রয়োজন না থাকে তাহলে পরিবারগুলো যেন আমাদের তা জানাতে 

পারে আমরা সে উপায় নিয়েও কাজ করছি। এটি বছরের বাকি সময়টুকুর জন্য অনলাইন ও হোম লার্নিং সহজতর করবে। 

আপনার সন্তানের শিক্ষায় সহায়তা করার জন্য আপনি যাতে অ্যাক্সেস করতে পারেন সেজন্য ভবিষ্যতে আমরা যখন আরো 

তথ্য অনলাইনে নিয়ে যাবো এই ট্যাবলেটগুলো তখনও কাজে লাগবে। 

  
সবশেষে, অনেক শিক্ষার্থী তাদের নিজেদের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া অথবা বই ফেরত দেয়ার জন্য স্কুলে আসতে চেয়েছে। 

গভর্নর "বাড়িতে অবস্থান" করার আদেশ তুলে না নেয়া পর্যন্ত এটি সম্ভব নয়। এই আদেশ উঠে যাওয়ার পর আমরা স্কুলে 

ভিজিট করার পরিকল্পনা করবো।  

  
অনুগ্রহ করে সুস্থ থাকুন এবং এবং এই সময়ে আপনার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণ চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করুন!  

 
  
নিকোলাই পি ভিট্টি, EdD 

সুপারিন্টেন্ডেন্ট  

ডেট্রয়েট পাবলিক স্কুলস কমিউনিটি ডিস্ট্রিক্ট   

 


