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নপ্র ক্ষডট্রক ট িোবনল স্কুলস নমউনিটি নডনিক্ট িনরবোর,
আিো নর আিনি ও আিিোর িনরবোকরর সবোই িোকলো আকেি। আিনি ক্ষজকি আিনিি হকবি ক্ষ স ল নডনিক্ট মী এই িরকি আিিোক এবং আিিোর নিক্ষোর্থীক স্বিরীকর ক্ষেখোর জিয উচ্ছ্বনসি, নবকিষ কর
আমোকের নিক্ষ রো! আমোকের িনরবোর এবং বৃ হির নমউনিটির সোকর্থ ক্ষবি ক বোর আলোিআকলোিিোর উির নিনি কর, আনম ক্ষজকিনে ক্ষ োনিড-১৯ মহোমোরীর োরকর্ ষ্ট েীর্িোন ি হকে এবং আমরো এখকিো এই
িযোকলঞ্জ ক্ষমো োনবলো রনে। নডনিক্ট নহকসকব, আমরো মহোমোরীর অিয প্রোকে োও োর সোকর্থ সোকর্থআিিোর সেোি এবং আমোকের িনরবোরগুকলোক সহো িো রোর জিয আমরো র্থোসোধয ক্ষিষ্টো িোনলক োব। আমরো িরবিী
স্কুল বকষির প্রনি দৃনষ্টিোি রোর সোকর্থ সোকর্থ, আিিোর সেোিক স্বিরীকর এ োকডনম , সোমোনজ , মোিনস এবং ক্রীডোগি/বিনি িোকব িু িরো সম্পৃ ক্ত রোর জিয বরোবকরর মকিোই প্রস্তুি এবং ক্ষসখোকি মকিোনিকবি
করনে।
আকগও ক্ষ মি বলো হক কে, নডনিক্ট এই স্কুল বকষি নিক্ষোর্থীকের জিয এ টি িৃ র্থ িোিিু োল স্কুকলর বযবস্থো রকব। িোিিু োল স্কুল IEP বো 504 র্থো ো নিক্ষোর্থীকের জিযও উিলিয হকব নে
িোকের IEP/504 প্ল্যোকির ি িোকলোিিো নিধিোরর্ কর ক্ষ িোিিু োল িনরকবকি নবিোমূকলয এবং জিনিক্ষো (FAPE) সরবরোহ রো সম্ভব। আমরো িনরবোরগুকলোক শুধু মোে আমোকের িোিিু োল স্কুল
অিিিটি নবকবিিো রকি উৎসোনহি নর নে িোকের সেোি েীর্িস্থো ীিোকব অিুিনস্থি িো র্থোক এবং িোকের নিিী ক্ষসনমস্টোকরর স ল ক্ষ োকসি িোস কর র্থোক । িবে, আমরো এমি
িনরবোরগুকলোর সোকর্থ োজ রকি ইেু
োরো মকি কর ক্ষ িোিিু োল অিিিটি গি বেকরর উিনস্থনি ও িোরফমিযোন্স িযোকলঞ্জ সকেও এই িরকি িোকের সেোকির এ োকডনম সোফকলযর জিয
ক্ষসরো অিিি। আিনি bit.ly/VirtualDPSCD ক্ষর্থক িোিিু োল স্কুকলর আকবেকি অযোকেস রকি িোকরি। আমরো জোনি ক্ষ ক্ষবনিরিোগ নিক্ষোর্থী স্বিরীকর স্কুকল নফরকল সফলিো লোি রকব। এই স্কুল
বকষি, ক্ষ োনিড-১৯েোর্ িহনবকল অনিনরক্ত ১.২ নবনল ি মোন ি ি ডলোরসহ, আমরো স্ব ংসম্পূ র্ি ক্লোসরুম, ক্ষেোট আ োকরর ক্লোস, আিিোর সেোকির জিয আকরো ক্ষবনি প্র ুনক্ত, সম্প্রসোনরি স্কুল িরবিী মিসূনি, এবং
প্রনিটি স্কুকল এ জি িোসি এবং মোিনস স্বোস্থয সহো ক র বযবস্থো রব। আমরো ক্ষেড ক্ষলকিকলর নিকি র্থো ো নিক্ষোর্থীকের জিয আকরো ক্ষেোট গ্রুি এবং ও োি-টু -ও োি সহো িোর মোধযকম আমোকের নিক্ষো সহো িো
সম্প্রসোনরি রো অবযোহি রোখনে। এস ল বোডনি নবনিক োগ এই িরকি আিিোর সেোকির আকরো িোলিোকব সহো িো প্রোনি নিনিি রকব।
ক্ষ োনিড-১৯ িযো নসি এবং ক্ষটস্ট ১২ বের বো িোর ক্ষবনি ব সী বযনক্তকের জিয সহকজই উিলব্ধ র্থো ো সকেও, নডনস্টক্ট প্রনিটি িবকি এবং মী, নিক্ষোর্থী এবং িনরবোকরর জিয বোকস ক োর সু রক্ষোমূল সি ি িো
অবলম্বি অবযোহি রোখকব। এর মকধয র্থো কব সোিোনহ ক্ষ োনিড-১৯ ক্ষটস্ট, বেনি িোিমোেো এবং উিসগি িরীক্ষো, ক্ষেোট আ োকর ক্লোস, নিি ফু ট সোমোনজ দূরত্ব বজো রোখো, ক্লোসরুম ও অনফস িোকলোিোকব
িনরষ্কোর রো, ফযোি ও এ োর নিউনরফো োকর প্রকিয মীর আলোেো আলোেো অযোকেস, এবং সোবোি ও হযোে সযোনিটোইজোকর ি িোি অযোকেস। আমরো িরকি স্কুকল নফকর আসোর সোকর্থ সোকর্থ নিক্ষোর্থীকের সু রক্ষো ও
স্বোকস্থযর ক্ষক্ষকে DPSCD এ টি ক্ষিিৃ স্থোিী নডনিক্ট ও সংস্থো নহকসকব অবযোহি র্থো কব। আমোকের োকে আিিোর সেোকির স্বোস্থয ও সু রক্ষোই সবকিক জরুনর।
আনম নিকজও এই িরকি আিিোকেরক ক্ষেখোর জিয উচ্ছ্বনসি! আনমসহ, আমোকের সবোর জিযই এটি এ টি ঠিি বের নেল। িরবিী িরকি আবোর আমরো আমোকের নিক্ষোর্থীকের স্বিরীকর উিনস্থি হক ক্ষসবো নেকি
িোরব আমোর োকে এর ক্ষর্থক ক্ষবনি আিোবযোঞ্জ খবর আর ক্ষিই। অিুেহ কর আমোর সোকর্থ, আিিোর অধযক্ষ, অর্থবো আমোকের নডনিক্ট টিকমর সোকর্থ ক্ষ োগোক োগ রকি নিধো রকবি িো। আমরো আিিোক স্কুকলর
প্রর্থম নেি, ৭ ক্ষসকেম্বর ২০২১-এ ক্ষেখোর আিো আনে!
আিিোর নবশ্বস্ত,

ড. নিক োলোই নি. নিট্টি
সু িোরইিকটকেে
ক্ষডট্রক ট িোবনল স্কুলস নমউনিটি নডনিক্ট

নিক্ষো র্থীকে র উ ন্ননি। আমো কের স বো র উ ন্ননি।

DPSCD (নডনিএসনসনড) নিক োগ ও িনিি সহ এর নিক্ষো মিসূনি এবং মি োকের ক্ষক্ষকে জোনি, বর্ি, রোষ্ট্রী িনরি , নলঙ্গ, ক্ষ ৌি অনিমু খীিো, নলঙ্গ িনরি , প্রনিবনিত্ব, ব স, ধমি, উচ্চিো, ওজি,
িোগনর ত্ব, বববোনহ বো িোনরবোনর ম িোেো, সোমনর ম িোেো, িূ বিিুরুষ, ক্ষজকিটি ির্থয অর্থবো আইিগিিোকব সু রনক্ষি অিয ক্ষ োকিো ক্ষেনর্নবিোকগর নিনিকি ক্ষ োিরূি ববষময কর িো। ক্ষ োিও প্রশ্ন আকে?
ক্ষ োিও বযিোকর উনিগ্ন? িোগনর অনধ োর সমন্ব ক র সোকর্থ ক্ষ োগোক োগ রুি (৩১৩) ২৪০-৪৩৭ িম্বকর বো dpscd.compliance@detroitk12.org-এ অর্থবো
3011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 ঠি োিো

