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পিরক�না ২০২০
DPSCD িনরাপেদ িশ�ণ পিরেবেশ িফরেত �িত�িতব�।
িশ�াথ�, কম� এবং পিরবােরর সদসয্েদর সুর�া িনি�ত করার পাশাপািশ DPSCD আরও েবিশ সশরীের উপি�ত েথেক
কাজ করা, পিরেষবা ও িশ�ািনেদর্ শনা �দােনর জনয্ �মা�েয় খুেল েদওয়া হেব। আমরা িনয়িমত তদারিক করা হেব
এমন অবয্াহত অন-সাইট সুর�ামূলক সতকর্ তা অবল�েনর পাশাপািশ �য্াগারড িশিডউিলং এবং ভাচুর্ য়াল লািনর্ং এর মেতা
নমনীয় বয্ব�ার উপর িনভর্ র করিছ। িনেচ িব�ািরত েদখুন:
•

িশ�ার নমনীয় িবক�সমূহ। DPSCD িশ�ার এমন িবক�সমূহ �দান করেছ েযগেলা িপতামাতা ও িশ�াথ�রা
েযখােন আেছ েসখােনই উপলভয্ হেব। িকছু িকছু িপতামাতা ও িশ�াথ�র ে�ে� এটা হে� অনলাইেন আর অনয্েদর
জনয্ েসিট মুেখামুিখ।

•

•

�াটর্ সুর�া বয্ব�া। িনরাপদ �তয্াবতর্ ন িনি�ত করেত গৃহীত সতকর্ তামূলক পদে�পসমূেহর মেধয্ কেয়কিট
হেলা:
o

কম�েদর জনয্ COVID-19 পরী�া,

o

মা� এর আবিশয্ক বয্বহার,

o

�ােসর আকার েছাট রাখা,

o

কম� ও িশ�াথ�েদর জনয্ �িতিদন তাপমা�া এবং �-ল�ণ পরী�া,

o

কম� ও িশ�াথ�েদর জনয্ COVID-19 �িশ�ণ,

o

EPA-র সুপািরশকৃ ত জীবাণুনাশক িদেয় �িতিদন ভােলাভােব পির�ার করা, এবং

o

�িতিট �াসরেম হয্া� সয্ািনটাইজার উপলভয্ রাখা।

েফডারাল ও ে�েটর িনেদর্ শনা ছািপেয় যাওয়া। DPSCD �ানীয় ও ে�ট পযর্ােয়র �া�য্ কতৃর্ পে�র
পাশাপািশ CDC-র পরামেশর্ কাজ করেছ। িডি�ে�র �ু েল িনরাপেদ িফের আসার পিরক�নায় েফডােরল সরকার
এবং আমােদর িমিশগােনর গভনর্েরর েদয়া িনেদর্ শনাগেলা অ�ভুর্ � করা হেয়েছ, বরং আমােদর িশ�াথ�েদর জনয্
িনরাপদ পিরেবশ িনি�ত করার শতর্ গেলা পূরণ কের আরও এিগেয় যাওয়ার েচ�া করা হেয়েছ।

•

আমরা শনিছ। িডি��জুেড় পির��তা সং�া� েকােনা উে�গ স�েকর্ জানােনার জনয্ একিট হটলাইন না�ারও
উপলভয্ রেয়েছ এবং �ু লগেলােত েসিট টািঙেয় েদয়া হেয়েছ। কাে�ািডয়াল এিরয়া ময্ােনজাররা িরেপাটর্কৃ ত
উে�েগর বয্াপাের সাড়া েদেবন এবং নতু ন �বিতর্ ত পির�ার করার েচকিল� তদারিক করেবন।

�ু েল িফের আসার ে�ে� অবিহত, িনরাপদ িস�া� �হেণর উে�েশয্ আমরা অবয্াহতভােব িপতামাতা,
িশ�াথ�, এবং অংশীজনেদর মতামত সং�হ করেবা।
স�ূণর্ পিরক�নািট এখােন িগেয় েদখা যােব: https://www.detroitk12.org/returntoschool.

আম ােদর িশ�াথ �েদর ও কিম উিনিটেক সুর ি�ত রাখ েত আম ােদর একিট পিরক�না আেছ

DPSCD িনেয়াগ ও ভিতর্ সহ এর িশ�া কমর্সূিচ এবং কমর্কাে�র ে�ে� জািত, গা�বণর্, রা�ীয় পিরচয়, ৈলি�ক পিরচয়, েযৗন চািহদা, িল�া�র, �িতবি��, বয়স, ধমর্, উ�তা, ওজন,
নাগিরক�, ৈববািহক বা পািরবািরক মযর্াদা, সামিরক মযর্াদা, পূবপ
র্ র
ু ষ, েজেনিটক তথয্ অথবা আইনগতভােব সুরি�ত অনয্ েকােনা ে�িণিবভােগর িভিত্তেত েকানরপ ৈবষময্ কের না। ��
রেয়েছ? উে�গ রেয়েছ? (313) 240-4377 ন�ের অথবা dpscd. compliance@detroitk12.org িঠকানায় অথবা 3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI

48202 িঠকানায় নাগিরক অিধকার সম�য়েকর সােথ েযাগােযাগ করন।

