িকং $স&ার চাট+ার ,-ল

পুনরায় চালু করার পিরক3না 2020

 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚি"য় িকং &স(ার সPদায়,
2020 সােলর 13 মাচ1 "েত3েক &সামবার সকােল এেক অপরেক &দখার 9ভকামনা এবং উে=শ3 িনেয় িকং
&স(ার ত3াগ কেরিছেলন। আমরা কখনই ভািবিন &য মহামারীF জািতেক ছিড়েয় &দেব এবং কেয়ক মাস ধের
&দশেক বJ কের &দেব। "শাসক, িশKক এবং কম1চারীেদর আমােদর অসাধারণ দলF "ত3M িনেদ1শনা িদেয়
িশKাথীOেদর একােডিমক "েয়াজনেক সমথ1ন করার জন3 Qত সের িগেয়িছল। িকং &স(ার িনউ ইয়ক1 রােজ3র
লাইভ িরেমাট িনেদ1শনা সরবরাহকারী "থম STলUিলর মেধ3 একF। পিরবােরর অিবিVW সহায়তায় আমরা
STল বছেরর &শষ অবিধ আমােদর িশKাথীOেদর &দখেত &পেয়িছ, পেদাWিতUিল উদযাপন করেত এবং
আমােদর ৮ ম &Zিণর &Zণীর িবদায় জানােত সKম হেয়িছ ।

এখন, আমরা &যমন নতTন STল বছেরর জন3 "[িত িনিV, জািত এখনও এই ভাইরােসর সােথ স]^ক_ত
হওয়ায় অেনকUিল অিন`য়তার সমাধান করেছ। আমরা &aকেহাbার িমFং কেরিছ এবং আপনার চািহদা,
উেcগ এবং পছdUিল &বাঝার জন3 িপতা-মাতা এবং কমীOেদর কােছ সমীKা পাfেয়িছ কারণ এF িকং

&স(ােরর িশKাথীOেদর িশKার জন3 ফম13াটUিলর সােথ স]^ক_ত। িকং &স(ার সPদােয়র কেhর িভিiেত,
আমরা STলF পুেরা দূরবতীO িনেদ1িশকায় 9রl করব। সমm nাস এবং সহায়ক পিরেষবাUিল অন-লাইন
o3াটফেম1র মাধ3েম চািলেয় যােব। এই িসpাMF িকং &স(ােরর িপতামাতা, কমীO এবং সPদােয়র
অংশীদারেদর িন^দ_q কেhর "ত3K "িতিrয়া িহসােব।
দূরবতীO িনেদ1িশকাF 20-21 িশKাবেষ1র "থম stমািসেকর জন3 থাকেব। এই মুuেত1 আমরা এনওয়াইএস
&নতvw এবং আমােদর িকং &স(ার কিমউিনFর ভেয়সUিলর িভিiেত িবকxUিল পুনরায় মূল3ায়ন
করব। রাজ3 িশKা ও yাz3 অিফসসমূেহর িদকিনেদ1শনার জন3 অধ3বসায় স{িত বজায় &রেখ আমরা
আমােদর STল সPদােয়র চািহদা, উেcগ এবং পছdUিল স]েক1 "িতিrয়াশীল থাকব। এই STল বছরF
Uণমােনর িনেদ1শাবলী, িশKাথীO, পিরবার এবং কমীOেদর জন3 যেথq সামািজক-সংেবদনশীল সমথ1ন এবং
একF নামী STল সংSvিতেত পূণ1 হেব যা আমােদর নাম, ড। মাF1ন লুথার িকং জুিনয়র এর sবিশq3Uিল
"িতিবি|ত কের with
এই STল বছেরর জন3 আমােদর পিরকxনা স]^ক_ত আপনার িন^দ_q "ে}র উiর িদেত অিতির~ সPদায়
সভা অনুত হেব Community স]ূণ1 পিরকxনাF আমােদর ওেয়বসাইট: www.kccs.org এ &দখা
যােব । পেরর িকং &স(ার সPদায় সভার জন3 আমােদর সােথ &যাগ িদন 13 ই আগa, 2020 িবকাল &সায়া
পাচটায়। জুম িলF আপনার ইেমলFেত &"রণ করা হেব। আমরা দুদ1াM এবং িনরাপদ STল বছেরর জন3
"[ত হওয়ার সােথ সােথ কেথাপকথেন আপনার ভেয়সেক yাগত জানাই। আপ-টT-িমিনট িনউট এবং
&ঘাষণার জন3 িকং &স(ার চাট1ার STল &ফসবT ক পৃায় থাকTন।
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আমরা আমােদর সPদােয়র জন3 মানস]W িশKা বজায় রাখেত একসােথ কাজ করার কারেণ আপনার
সমথ1ন এবং অংশীদািরেwর জন3 সব1দা ধন3বাদ। পেরর সভায় &দখা হেব !!
মd একF নতTন শtl আেছ,
তমাইরা &কােলম3ান, িনব1াহী পিরচালক &মা

!যাগােযাগ / পিরবার এবং সPদায় জিড়ত
· িকং $স&ার চাট+ার ,-ল ($কিসিস) িবদ1ালয়3িলর পুনরায় $খালার স89ক:ত উে>গ $শানার জন1 এবং
আমােদর পিরকEনা FিGয়াH উপলভ1 হওয়ার সােথ সােথ আপেডট3িল ভাগ কের $নওয়ার জন1 একািধক
$ফারাম কেরেছ।
· িকং $স&ার চাট+ার ,-ল FিশQণমূলক ফম+1াট3িল, িশTেদর যেVর অ1ােXিসিবিলH3িলর উপর
অYািধকােরর পাশাপািশ ,-ল3িল পুনরায় $খালার স89ক:ত Zা[1 এবং সুরQা সংGা\ উে>গ3িল $শানার
জন1 কমী^েদর এবং িপতামাতার একH সPদায় সমীQা জাির কেরেছ।
· িকং $স&ার সংেযাগ $যখােন $ফান, $টXট বাত+ া, ইেমল, সামািজক িমিডয়া, $কিসিসএস ওেয়বসাইট এবং
িরমাইa অ1াপ (প1াের& $যাগােযাগ অ1ািbেকশন) সহ $বশ কেয়কH b1াটফেম+র মেধ1 িনউজ, $ঘাষণা, তথ1
সংGা\ নিথ এবং সPদায়ীয় সং[ান3িল ভাগ করা হয়।
· রাজা $কD সংেযাগ এছাড়াও সহ COVID -19 $Fােটাকল $যাগােযাগ করেত ব1বহার করা হেব িকg হাত
Zা[1িবিধ সhক মুখ আবরণ, সামািজক দুরi, এবং jাসযেTর Zা[1িবিধ সীমাবl নয়।
· িকং $স&ার চাট+ার ,-ল িপিপই ব1বহার স89ক:ত িসিডিস এবং িডওএইচ িনেদ+িশকা $মেন চলার জন1 পুেরা
,-ল িবিmংেয় ZাQর $পাn করেব, যখন সামািজক দূরi বজায় রাখা যায় না তখন িবেশষভােব Yহণেযাগ1
মুেখর আবরণ। এই $যাগােযাগ3িল FিতH পিরবােরর $হাম ভাষায় সরবরাহ করা হেব।

3া45 এবং িনরাপ7া
• 20-21 STল &মৗসুেমর জন3 &কিসিস িসিডিস, এনওয়াইএসেডাএইচ, এনওয়াইএসইিড এবং

এলএইচিড এর িনেদ1শনা অনুসরণ কের 3 F alিVক উেcাধেনর "mাব িদেV: ব3ি~, হাইিড এবং

িরেমাট । িশKাথীO এবং কমীOেদর ব3ি~গতভােব িফের আসার অনুমিত &দওয়া িনিলিখত কারণUিল
cারা িনধ1ািরত হেব:
o িrয়াকলাপ চলাকালীন পুেরা িবিbংেয়র মেধ3 যথাযথ সামািজক দূরw বজায় রাখা।
o িপিপই এবং কাপেড়র মুেখাশ সfকভােব সরবরাহ এবং "দান িনি`ত করা and
o সে িনরাপদ পিরবহন সহজলভ3তা zানীয় Uিল chool &জলা Uিল
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o zানীয় হাসপাতােলর সKমতা স]^ক_ত এির কাউ yাz3 িবভােগর সােথ পরামশ1 করlন
• এই পুনরায় &খালার পিরকxনাF িপতামাতা, িশKাথীO, কমীO এবং সPদােয়র অংশীদারেদর

"িতিrয়ার িভিiেত sতির করা হেয়েছ; এবং এনওয়াইএসেডাহ, এনওয়াইএসইিড, এবং সািন /
িসএসআইেয়র িদকিনেদ1েশর সােথ সািরবpভােব জিরেপর মাধ3েম &aকেহাbার িমFংেয়র মাধ3েম
সংহ করা হেয়েছ &যখােন সদস3রা এই পিরকxনার িবষেয় "} এবং উেcগUিল ভাগ কেরেছন।
• &কিসিসএস িশKাথীO, অিভভাবক / অিভভাবক এবং দশ1কেদর ফম1 "িশKণ, yাKর, িনেদ1শমূলক

উপকরণ এবং &মৗিখক িদকিনেদ1শনার জন3 &যাগােযােগর সংzান সরবরাহ করেব।
• িশKাথীOেদর ও কমীOেদর অসুzতার লKণ পয1েবKেণর লেK3 কমীOেদর িনেদ1শ &দওয়ার জন3
িবদ3ালেয়র yাz3 অিফেসর সহেযািগতায় &কিসিসএেসর একF িলিখত &"ােটাকল রেয়েছ। সমm
লKণাক ব3ি~েক আনুািনক মূল3ায়েনর জন3 STল yাz3 কায1ালেয় &"রণ করা হেব।
• িবদ3ালেয়র ভবেন "েবেশর সময় এবং িবদ3ালেয়র পুেরা িদন জুেড় "েয়াজনীয় সমm িশKাথীO এবং

কমীOেদর sদিনক তাপমাtা িKিনংেয়র জন3 &কিসিসএেসর একF িলিখত &"ােটাকল রেয়েছ । এছাড়াও,
অনুষদ এবং কমীOেদর জন3 "িতিদেনর িKিনং "}াবলী এবং িশKাথীOেদর জন3 "}াবলীর পয1ায়rেম
ব3বহার।
• &কিসিসএস yাz3 / সুরKা &"ােটাকেলর জন3 লKিণক িশKাথীO এবং কমীOেদর মূল3ায়েনর জন3

নােস1র "িতেবদন "েয়াজন। যিদ িচিকসা কমীOরা উপল না হন তেব লKণজিনত ব3ি~েক yাz3েসবা
সরবরাহকারীেক অনুসরণ করার জন3 পাঠােনা হেব।
• &কিসিস র িলিখত &"ােটাকেলর "েয়াজন হেব &য িশKাথীO বা aাফ তাপমাtা, অসুzতার লKণ এবং
/ বা "ে}াiর স]েক1 ইিতবাচক "িতিrয়া সহ সরাসির আমােদর মেনানীত / পয1েবKণকvত িবিVW
অেল &মিডেকল ফেলাআেপর জন3 &"রণ করা হেব।
• িবদ3ালেয়র ভবেন "েবেশর পের &কিসিসএস &"ােটাকেলর জন3 সমm দশ1নাথীO, অিতিথ, fকাদার
এবং িবেrতােদর জন3 তাপমাtা যাচাই এবং yাz3 "}াবলী "েয়াজন। yাz3 "}াবলীেত লKণUিল /
বা ইিতবাচক "িতিrয়া উপzাপনকারী &য &কানও ব3ি~েক STল ভবেন "েবেশর অনুমিত &দওয়া হেব
না।
• সমm &কিসিস-র িপতা-মাতা / অিভভাবকেক তােদর সMােনর অসুzতার লKণUিল পয1েবKণ করার
জন3 তােদর িনজ ভাষায় িলিখত িনেদ1শাবলী সরবরাহ করা হেব যার জন3 তােদর STেল না আসা এবং
িচিকসা য &নওয়ার "েয়াজন &নই।
• সমm &কিসিসএস কমীO এবং িশKাথীOরা আনুািনক িনেদ1শাবলী, িবেKাভUিল, এবং সfক হাত
এবং াস "ােসর yাz3কেয1র উপর দৃশ3মান সংেকত এবং উপযT ~ মাS পিরধান এবং সামািজক দূরw
পােবন।
• যিদ &কানও &কিসিসএস িশKাথীO বা উ ঝTঁিকর পিরিzিতযT ~ কমীO িহসােব মূল3ায়ন করা
হয় , &কিসিসএস আমােদর আইনী ও মানবস]দ অিফস এবং STল সমাজকমীOেদর সােথ পরামশ1 কের
উপযT ~ আবাসzলUিল িবেবচনা করেব যা িশKার Uণমান এবং sদনিdন কাজকেম1র &Kেt
অ"েয়াজনীয় ঝােমলা রােখ না। STল িবিbং / &"াািমং।
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• &কিসিসএস &"ােটাকেলর জন3 সমm কম1চারী, দশ1নাথীO এবং িশKাথীOেদর কাপেড়র মুখ

covering ◌াকেত হেব । আমরা STল কমীO এবং িশKাথীOরা যারা মুেখাশ আনেত ভTেল যায় তােদর জন3
পয1া কাপেড়র আVাদনUিলর সরবরাহ সরবরাহ কেরিছ। িবদ3ালেয়র yাz3 কমীOরা ব3বহােরর জন3
িবদ3ালেয় পয1া পিরমাণ িপিপই সরবরাহ রেয়েছ।
• &কিসিসএস &"ােটাকল যখন উপযT ~ সামািজক দূরw বজায় রাখেত পাের এবং খাবােরর সময়

িশKাথীOেদর / কমীOেদর মাS িবরিত িনেত &দয়।
• &কিসিসএস পিরকxনা কেরেছ &য STল সPদােয়র &কািভড -১৯ এর একF িনি`ত ঘটনা ঘটেল,
এির কাউ yাz3 অিধদফতেরর (ইিসএইচওএইচ) িদকিনেদ1শ এবং &"ােটাকলUিলেক কেঠারভােব
"েয়াগ এবং অনুসরণ করেত হেব।
• &কিসিসএস STল পিরকxনা এবং &"ােটাকল িসিভিস এবং ইিসিডওএইচ-এর সােথ স{িতেত থাকেব,
&কানও অসুzতার পের STেল িফের আসা &কানও কমীO বা িশKাথীO, িসওিভড -১৯ এর িনি`ত হওয়া
&কস, অথবা িসওিভড -১৯ এর একF িনি`ত মামলার সােথ &যাগােযােগর কারেণ পৃথকীকরেণর
পের। STল পpিতেত সমm িফরিত ECDOH এর সােথ সমিত হেব।
• পিরার এবং িনবীOজনকরেণর জন3 &কিসিস &"ােটাকল িসিডিসর "িতF িনেদ1িশকা &মেন চলেব।
• &কিসিসএস যখনই সব সব সামািজক দুরwেক উসািহত সমm "েয়াজনীয় STল সুরKা মহড়া

চািলেয় যােব, তেব "কvত জরlির অবzার &Kেt আমােদর "থম অািধকার হেব িশKাথীO ও কমীOেদর
িনরাপiা, তাই সামািজক দূরw সব নাও হেত পাের। সমm িশKাথীO এবং কমীOরা উপযT ~ কাপেড়র
মুেখর আVাদন পিরধান করেব এবং সুরKার জন3 অনুশীলেনর পের যথাযথ হােতর yাz3করন
অনুশীলন করেব।
• &কিসিসএস COVID-19 সময়কারী িনব1াহী পিরচালক হেবন। সমিতকারী িবদ3ালেয়র পুনরায়

&খালার পিরকxনার সমm িদেকর অিবিVWভােব স{িত িনি`ত করার পাশাপািশ িrয়াকলাপUিল
yাভািবক বা "নতTন yাভািবক" পয1ােয় িফের আসার আেগ অপােরশনাল সমস3াUিলর সমাধােনর
জন3 "েয়াজনীয় পয1ায়rেম পুনরায় &খালার কায1rমUিল িনি`ত করার জন3 দায়বp ।

সু্েযাগ - সুিবধা
সাধারণ yাz3 ও সুরKা িন`য়তা
িকং &স(ার চাট1ার STল (&কিসিস) yাz3 এবং সুরKা স]^ক_ত সমm িনেদ1শনা অনুসরণ করেব। এF সমm
সামািজক দূরেwর "েয়াজনীয়তা পূরণ করেব। মুেখাশ, াভস, &ফস ield◌াল ইত3ািদসহ aাফ এবং
িশKাথীOেদর জন3 িপিপই আেদশ &দওয়া হেয়েছ িহ গাড1Uিল উপযT ~ অিফস এবং yতT সভার জন3
ব3বহার করা হেব। হ3া স3ািনটাইজার িডসেপ ারUিল "িতF ঘের এবং িবদ3ালেয়র "েবশপেথ
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অবিzত। &কিডিস িসিডিসর িনেদ1িশকা অনুসাের িনয়িমত পিরার এবং িনবীOজিনত সময়সূচী বজায়
রাখেব। সমm উ ¡শ1 পৃতল অেলর জন3 অিতির~ পিরSার করা এবং জীবাণুনাশক ঘটেব।
ফায়ার &কাড স{িত
&কিসিসএেসর শারীিরক কাঠােমার নকশা ও িনম1ােণর "কvিত এবং সুিবধার মেধ3 থাকা বত1 মান
সর¢ামUিলর কারেণ &কিসিসএস বাধা, cারপথ এবং £মেণর সাধারণ উপােয় এবং এে¤িসংেয়র মাধ3েম
এবং এর মাধ3েম শারীিরক কাঠােমায় &কানও পিরবত1 ন করার "ত3াশা কের না সুিবধা। zান িনধ1ারণ ও
পয1েবKেণর &Kেt উেcাধেনর পpিত এবং সাধারণ "িতিদেনর চলাচল পpিত এবং &কৗশলUিলর
পিরবত1 নUিল সামািজক দূরেwর জন3 অ3াকাউে( সাম¢স3 করা হেব।
দরজায়
&কিসিসএেসর ¥স_িড়ওয়ালা বা কিরেডােরর দরজা &নই যা &চৗ|কীয় বা অ3ািকউেটড অেটা &nাজারেদর cারা
&খালা থােক। অভ3Mর দরজাUিলেত জলবাহী &nাজার থােক এবং দরজা সাধারণত িকক ডাউন &ডার
ধারক cারা &খালা থােক। এই সর¢ামUিল আমােদর জরlরী ি¤ল পিরচালনা করার আমােদর Kমতােক
হmেKপ করেব না কারণ আমরা সবসময় এই সর¢ামUিলর সােথ কেরিছ।
জরlরী ি¤লস
&কিসিসএস িশKার আইেনর বত1 মান "েয়াজনীয়তাUিল ¦াস না কের আমােদর সKমতা অজ1েনর জন3
a3াাড1 অপােরশন এবং পpিত পিরচালনা করেব conduct পূব1িনধ1ািরত zােন িশKাথীOেদর এবং কমীOেদর
টানটান &কায়াট1াের িবভ~ করার "কvিতর কারেণ এই পpিতUিল পিরব^ত_ত হেব। এই জাতীয় ইেভ(Uিলর
জন3 &ZিণকেK িবতরণ করার জন3 N95 মুেখাশ রাখার মেতা সাধারণ িকছT সমাধান হেত পাের। সমm
পিরবত1 নUিল ফায়ার সুরKা পিরকxনায় অMভT1~ করা হেব।
পিরদশ1ন
চাট1ার STলUিলর জন3 আইন cারা "েয়াজনীয় সমm "েয়াজনীয় সুরKা পিরদশ1ন করা হেব।
&নতvেwর পরীKা 2020 এ কারেণ due
&কিসিসএস িবিbংF সাধারণত দখেল &নওয়ার পের আইন অনুযায়ী "েয়াজনীয় &নতvেwর পরীKা
করেব। &কিসিসএস পুনরায় &খালার পের পিরার ও িনরাপদ পানীয় জল রেয়েছ িকনা তা িনি`ত করার
জন3 "mািবত পpিত অনুসরণ করেব।
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খাবার পিরেষবা
&কিসিসএস সকল খাদ3 পিরেষবার জন3 বােফেলা পাবিলক STলUিলর সােথ চTি~ কের। আমরা িবিপএেসর
সহেযািগতায় STেল ব3ি~গতভােব বা দূর &থেক িবদ3ালেয় অংশ &নওয়া সমm িশKাথীOেদর জন3 খাবার
সরবরাহ করেত কাজ করব।
&কিসিসএস খাবার &সবার জন3 সমm "েযাজ3 yাz3 এবং সুরKা িনেদ1িশকা অনুসরণ করেব এবং িশ9 পু§
&"াােমর সমm "েয়াজনীয়তা &মেন চলেব।
&কিসিসএস &য সকল অেল খাবার পিরেবশন করা হয় &সখােন খাবােরর অ3ালা^জ_ সহ িশKাথীOেদর রKার
ব3বzাUিল অব3াহত রাখেব।
&কিসিসএস খাওয়ার আেগ এবং পের হােতর যথাযথ yাz3িবিধ সমথ1ন করেব। স3ািনটাইিজং &aশনUিল
সমm &ZিণকK এবং ক3ােফেটিরয়ায় পাওয়া যায়। খাবার ও / বা পানীেয়র অংশীদািরwেক িনরlসািহতকারী
&নাFেশর পাশাপািশ &য &কানও জায়গায় খাবার পিরেবশন করা হয় &সখােন সfক yাz3 yাz3িবিধ
"দশ1েনর yাKর &পাa করা হেব।
&য সমm অেল খাবার পিরেবশন করা হয় &সUিল ব3বহােরর পের পিরার এবং জীবাণুমু~ করা হেব।
&কিসিসএস "িতF পিরবােরর জন3 y-ভাষার িলিখত িবন3ােস পিরবারUিলেক খাবােরর &"ােটাকল
স]^ক_ত &যাগােযাগ সরবরাহ করেব।

পিরবহন
&কিসিসএস &জলা িবদ3ালেয়র সােথ পিরবহণ পিরেষবার জন3 চTি~ কের এবং "িতF িবদ3ালয় &জলা cারা
িনধ1ািরত সমm "েয়াজনীয়তা &মেন চলেব

সামািজক সংেবদনশীল
ব3ি~গতভােব বা দূরেwর িশKার মাধ3েম, িকং &স(ার চাট1ার STল িশKাথীO, কমীO এবং পিরবােরর সামািজক
এবং মানিসক িশKােক অািধকার &দওয়ার জন3 "িতZlিতবp। তদিতির~, দুF &যাগ3 পরামশ1দাতা
আমােদর এসইএল "েচqার &নতvw &দেবন এবং তােদর িশKক এবং িশKাথীOেদর একF দল আমােদর
সPদায়েক গাইড কের চািলেয় যােব। কাউে িলং িবভাগ সকল িশKাথীOেদর িনরাপদ, সম^থ_ত &বাধ কের
এবং তােদর জীবন এবং সPদােয়র উপর অস]ূণ1তা এবং িসেaিমক বণ1বাদেক তােদর জীবেন এবং
সPদােয়র মাধ3েম অ3াে¨স এবং সমথ1ন cারা "ভাব &ফলেত এবং তােদর ভেয়সUিল িনি`ত করার
মাধ3েম সমm িশKাথীOর সামািজক ও মানিসক িবকােশর "চার করেব through সPদায় অংশীদার।
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&পশাদারী উWয়ন

পটভ$িম: িকং &স(ার aাফরা তােদর িশKাথীO এবং পিরবারেক COVID-19 এর মাধ3েম &নিভেগট
করেত সহায়তা করেত &পশাদার িবকােশ িনম© হেব। "িশKণF সারা বছর চলেব।

'িশ)ণ
ªমা- অবিহত য
বলকারক িবচারপিত
"াবয়S ও িশ9 স]ক1 zাপন ও রKণােবKণ
y-য অনুশীলন
মানিসক yাz3 পরীKা - &"ােটাকেল
COVID-19 সেচতনতা "িশKণ (yাz3 িবভাগ)
সামািজক আেবগীয় িশKা - ব3ি~গতভােব সামািজক আেবগীয় িশKা Lear
পটভ$িম : কাউে িলং িবভাগ িশKাথীOেদর, িপতামাতার এবং কমীOেদর &ফান কেথাপকথেনর মাধ3েম,
ব3ি~গত &সশেন বা িপতামাতার yাVেd3র উপর িভিi কের জুেমর মাধ3েম মানিসক yােz3র
"েয়াজনীয়তাUিল সমথ1ন করার জন3 এবং "িতZlিতবp ।
িশ)াথী.রা
কাউে িলং িবভাগ সকেলর জন3 সামািজক, সংেবদনশীল এবং একােডিমক িশKার উসাহ &দয় এমন
একF উপযT ~ িশKামূলক পিরেবেশর পিরকxনা এবং "চার ও উWয়েনর জন3 সময় &নেব।
কাউে িলং িবভাগ তােদর িনরাপদ &ZিণকK পিরেবশ sতিরর জন3 কমীOেদর তােদর nােসর সােথ সাািহক
&চক-ইন করার জন3 ("েয়াজেন সহায়তা করার) জন3 উসািহত করেব। এF িনেদ1েশর আেগ এবং পের করা
&যেত পাের।
িশKাথীOেদর একজন উপেদqা িনযT ~ করা হেব, &কউ তােদর &ZিণকেKর িশKক নয় is এF িশKাথীOেক
"েয়াজেন িবরিত &নওয়ার সুেযাগ &দেব, তারা কীভােব অনুভব করেছ তা ভাগ কের &নেব এবং &"রণা /
উসােহর শ«Uিল হণ কের।
আমােদর িবভাগ িপতা-মাতা / অিভভাবক এবং / বা কম1চারীেদর &রফােরল অনুসাের আইইিপ কাউে িলং
ম3ােেটর পাশাপািশ &চক ইন এবং আনুািনক পরামশ1 &দওয়ার িবষেয় িশKাথীOেদর সােথ কাজ চািলেয়
যােব। অনুেরাধ করার পের, একF &রফারাল ফম1 &সই ব3ি~েক ইেমল করা হেব িযিন &সবার জন3 িশKাথীOেক
উে¬খ করেছন। একবার "া হওয়ার পের, &রফােরলF পয1ােলাচনা করা হেব এবং পরামশ1দাতা িপতামাতা /
অিভভাবেকর সােথ &যাগােযাগ করেবন। পরামশ1দাতা যিদ তােদর &কানও অিতির~ "} থােক তেব
&রফারােরর সােথ &যাগােযাগ করেত পােরন। দয়া কের &নাট করlন: যিদ &কানও িপতামাতা / অিভভাবেকর
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&রফােরল ফম1F পূরণ করার জন3 &কানও ি"(াের অ3াে¨স না থােক তেব তােদর ইেমেলর জবাব &দওয়ার
পরামশ1 &দওয়া হেব। যিদ িপতামাতা / অিভভাবেকর &কানও ইেমল fকানা না থােক তেব পরামশ1দাতারা
&ফান / ওেয়বসাইেট &রফােরল ফম1F পূরণ করার জন3 একF সে{লন কেলর সময়সূিচ িনধ1ারণ করেবন।
কাউে িলং িবভাগ ছাt-ছাtীেদর িডেনর সােথ তােদর সহেযাগীেদর সােথ rমাগত িমথিKয়া বvিpেত
সহেযািগতা করেব কারণ এF ব3ি~ আেলাচনা বা ভাচ1 T য়াল িমFংেয়র মাধ3েম সামািজক আেবিগক
"েয়াজনUিলর সােথ স]^ক_ত। সPদায় বজায় রাখেত এবং গেড় তTলেত আমরা সােহ 5 িদন
পুনরlpারমূলক িবচােরর &কৗশলUিল "েয়াগ করা চািলেয় যাব।
কমী. এবং িপতামাতারা
কাউে িলং িবভাগF স]ক1 Uিল আরও গভীর করেত এবং িশKাথীO, পিরবার এবং কমীOেদর জন3 rমাগত
সহায়তা উWত করেত &ডটা ব3বহার করেব। আমরা আমােদর িবদ3ালেয়র ওেয়বসাইেট আমােদর িলের
মাধ3েম িশKাথীO, পিরবার এবং কমীOেদর মানিসক yাz3 "েয়াজেনর জন3 এবং COVID-19 &মাকািবলার
দKতার আপেডেটর জন3 চলমান সংzানUিল "দান অব3াহত রাখব। কাউে িলং িবভাগ কমীO এবং
িপতামাতােদর সহায়তা িহসােব কাজ করেব এবং কমীO এবং পিরবারেক বাইেরর কাউে িলংেয়র সংzান
সরবরাহ করেব (&কবলমাt অ3াপেয়(েম( cারা)।
সামািজক ইেমাশনাল লা;ন<ং- হাইি>ড @সাশAাল ইেমাশনাল লা;ন<ং
পটভ$িম : িকং &স(ার চাট1ার STল হাইিড-লা^ন_ং &মােড আসার &Kেt কাউে িলং িবভাগ ব3ি~ &যাগােযাগ,
&ফান কনফােরে র মাধ3েম এবং জুম বা মাধ3েম িকছT িশKাথীO, িপতামাতা ও কমীOেদর মানিসক yােz3র
"েয়াজনীয়তা সমথ1ন ও সমাধােনর জন3 "িতZlিতবp is Uগল িমলন।
িশ)াথী.রা
কাউে িলং িবভাগ সকেলর জন3 সামািজক, সংেবদনশীল এবং একােডিমক িশKার উসাহ &দয় এমন
একF উপযT ~ িশKামূলক পিরেবেশর পিরকxনা এবং "চার ও উWয়েনর জন3 সময় &নেব।
কাউে িলং িবভাগ STেল ব3ি~গত িদনUিলেত আইইিপ বাধ3তামূলক কাউে িলং কের এমন িশKাথীOেদর
সােথ কাজ চািলেয় যােব। অিতির~ পিরেষবাUিলর "েয়াজন হেল &সUিল অ3াপেয়(েম( অনুসাের
িনধ1ািরত হেব। আমােদর িবভাগ িপতা-মাতা / অিভভাবক এবং / অথবা কমীOেদর কাছ &থেক দূরবতীO এবং
ব3ি~গতভােব &রফােরল &দওয়ার িবষেয় &চক ইন এবং আনুািনক পরামশ1 &দওয়া চািলেয় যােব।
অনুেরাধ করার পের, একF &রফারাল ফম1 &সই ব3ি~েক ইেমল করা হেব িযিন &সবার জন3 িশKাথীOেক
উে¬খ করেছন। একবার "া হওয়ার পের, &রফােরলF পয1ােলাচনা করা হেব এবং পরামশ1দাতা িপতামাতা /
অিভভাবেকর সােথ &যাগােযাগ করেবন। পরামশ1দাতা যিদ তােদর &কানও অিতির~ "} থােক তেব
&রফারােরর সােথ &যাগােযাগ করেত পােরন। দয়া কের &নাট করlন: যিদ &কানও িপতামাতা / অিভভাবেকর
&রফােরল ফম1F পূরণ করার জন3 &কানও ি"(াের অ3াে¨স না থােক তেব তােদর ইেমেলর জবাব &দওয়ার
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পরামশ1 &দওয়া হেব। যিদ িপতামাতা / অিভভাবেকর &কানও ইেমল fকানা না থােক তেব পরামশ1দাতারা
&ফান / ওেয়বসাইেট &রফােরল ফম1F পূরণ করার জন3 একF সে{লন কেলর সময়সূিচ িনধ1ারণ করেবন।
িকং &স(ার সPদায় বজায় রাখেত এবং গেড় তTলেত সহায়তার জন3 সােহ 2 &থেক 3 িদন পুনরlpারমূলক
িবচার &কৗশল "েয়াগ করেত থাকেব implement িশKাথীOেদর একজন উপেদqা িনযT ~ করা হেব, &কউ
তােদর &ZিণকেKর িশKক নয় is এF িশKাথীOেক "েয়াজেন িবরিত &নওয়ার সুেযাগ &দেব, তারা কীভােব
অনুভব করেছ তা ভাগ কের &নেব এবং &"রণা / উসােহর শ«Uিল হণ কের।
কমী. এবং িপতামাতারা
কাউে িলং িবভাগF স]ক1 Uিল আরও গভীর করেত এবং িশKাথীO, পিরবার এবং কমীOেদর
জন3 rমাগত সহায়তা উWত করেত &ডটা ব3বহার করেব । িশKাথীOেদর, অিভভাবকেদর এবং কমীOেদর জন3
আমােদর STেলর ওেয়বসাইেট একF িরেসাস1 িল &সটআপ করা হেব।
কাউে িলং িবভাগ িনরাপদ দূরবতীO / ব3ি~গত &ZিণকেKর পিরেবশ sতিরেত তােদর nােসর সােথ সাািহক
&চক-ইন করেত কমীOেদর ("েয়াজেন সহায়তা করার) জন3 উসািহত করেব। এF িনেদ1েশর আেগ এবং পের
করা &যেত পাের।
কাউে িলং িবভাগ aাফ এবং বাইেরর কাউে িলংেয়র সংzান সহ পিরবার সরবরাহ কের এবং কমীO এবং
পিরবােরর সােথ মানিসক yাz3 পরীKা কের চািলেয় যােব। িবভাগF িশKাথীO, পিরবার এবং কমীOেদর
মানিসক yাz3 "েয়াজেনর জন3 চলমান সংzান সরবরাহ এবং িসিভিভ -১১ &মাকািবলার দKতা স]েক1
আপেডট অব3াহত রাখেব। আমােদর পিরবারUিলেক সহায়তা করেত িবভাগF পুনঃzাপন ন3ায়িবচার,
"াবয়S-িশ9 ই(ারঅ3াকশন এবং িসওিভড -১৯ &মাকােবলা &কৗশল স]েক1 িপতামাতার জন3 কম1শালা
sতির করেব ।

সামািজক ইেমাশনাল লা^ন_ং- িরেমাট &সাশ3াল ইেমাশনাল লা^ন_ং
পটভ$িম : িকং &স(ার চাট1ার STল িরেমাট লা^ন_ং &মােড আসার &Kেt কাউে িলং িবভাগ জুম, Uগল িমট
এবং &ফান কলUিলর মাধ3েম িশKাথীO, িপতামাতা এবং কমীOেদর মানিসক yােz3র "েয়াজনীয়তা সমথ1ন ও
সমাধান করার জন3 "িতZlিতবp।
িশ)াথী.রা:
কাউে িলং িবভাগ সকেলর জন3 সামািজক, আেবগময় এবং একােডিমক িশKােক হাইলাইট কের এমন
একF উপযT ~ িশKামূলক পিরেবেশর পিরকxনা এবং "চার করার জন3 স]ক1 গেড় &তালার এবং
গভীরতর হেত সময় &নেব।
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কাউে িলং িবভাগ &য সকল িশKাথীOেদর সােথ িনেয়াগ বা দূরবতীO cারা ব3ি~গতভােব "ত3M িশKার সময়
আইইিপ বাধ3তামূলক কাউে িলং কেরেছ তােদর সােথ কাজ চািলেয় যােব। আমােদর লK3 দূরবতীO িশKার
সময় আমােদর িশKাথীOেদর জন3 "েয়াজনীয় সমm সহায়তা সরবরাহ করা চািলেয় যাওয়া । অিতির~
পিরেষবাUিলর "েয়াজন হেল &সUিল অ3াপেয়(েম( অনুসাের িনধ1ািরত হেব। আমােদর িবভাগ িপতা-মাতা
/ অিভভাবক এবং / অথবা কমীOেদর কাছ &থেক দূরবতীO এবং ব3ি~গতভােব &রফােরল &দওয়ার িবষেয় &চক
ইন এবং আনুািনক পরামশ1 &দওয়া চািলেয় যােব।
অনুেরাধ করার পের, একF &রফারাল ফম1 &সই ব3ি~েক ইেমল করা হেব িযিন &সবার জন3 িশKাথীOেক
উে¬খ করেছন। একবার "া হওয়ার পের, &রফােরলF পয1ােলাচনা করা হেব এবং পরামশ1দাতা িপতামাতা /
অিভভাবেকর সােথ &যাগােযাগ করেবন। পরামশ1দাতা যিদ তােদর &কানও অিতির~ "} থােক তেব
&রফারােরর সােথ &যাগােযাগ করেত পােরন। দয়া কের &নাট করlন: যিদ &কানও িপতামাতা / অিভভাবেকর
&রফােরল ফম1F পূরণ করার জন3 &কানও ি"(াের অ3াে¨স না থােক তেব তােদর ইেমেলর জবাব &দওয়ার
পরামশ1 &দওয়া হেব। যিদ িপতামাতা / অিভভাবেকর &কানও ইেমল fকানা না থােক তেব পরামশ1দাতারা
&ফান / ওেয়বসাইেট &রফােরল ফম1F পূরণ করার জন3 একF সে{লন কেলর সময়সূিচ িনধ1ারণ করেবন।
িকং &স(ার সPদায় বজায় রাখেত এবং গেড় তTলেত সহায়তার জন3 সােহ 2 &থেক 3 িদন পুনরlpারমূলক
িবচার &কৗশল "েয়াগ করেত থাকেব implement িশKাথীOেদর একজন উপেদqা িনযT ~ করা হেব, &কউ
তােদর &ZিণকেKর িশKক নয় is এF িশKাথীOেক sদিনক &চক ইন করার সুেযাগ &দেব যােত
িশKাথীOরা তােদর অনুভ®িতF কীভােব অনুভব করেত পাের এবং অনুে"রণা / উসােহর শ«Uিল
হণ করেত পাের তা ভাগ কের িনেত পাের।
কমী. এবং িপতামাতারা
কাউে িলং িবভাগF স]ক1 Uিল আরও গভীর করেত এবং িশKাথীO, পিরবার এবং কমীOেদর
জন3 rমাগত সহায়তা উWত করেত &ডটা ব3বহার করেব । িশKাথীOেদর, অিভভাবকেদর এবং কমীOেদর জন3
আমােদর STেলর ওেয়বসাইেট একF িরেসাস1 িল &সটআপ করা হেব।
কাউে িলং িবভাগ িনরাপদ দূরবতীO / ব3ি~গত &ZিণকেKর পিরেবশ sতিরেত তােদর nােসর সােথ সাািহক
&চক-ইন করেত কমীOেদর ("েয়াজেন সহায়তা করার) জন3 উসািহত করেব। এF িনেদ1েশর আেগ এবং পের
করা &যেত পাের।
কাউে িলং িবভাগ aাফ এবং বাইেরর কাউে িলংেয়র সংzান সহ পিরবার সরবরাহ কের এবং কমীO এবং
পিরবােরর সােথ মানিসক yাz3 পরীKা কের চািলেয় যােব। িবভাগF িশKাথীO, পিরবার এবং কমীOেদর
মানিসক yাz3 "েয়াজেনর জন3 চলমান সংzান সরবরাহ এবং িসিভিভ -১১ &মাকািবলার দKতা স]েক1
আপেডট অব3াহত রাখেব। , িবভাগ ইVার আমােদর পিরবারেক সমথ1ন &সটআপ বলকারক িবচারপিত,
"াবয়S িশ9 িমথিKয়া এবং COVID-19 বাবা &মাকােবলা &কৗশল জন3 কম1শালা।
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CDল সময়সূচী
• িকং &স(ার চাট1ার STল সামািজক দূরw িনেদ1িশকা এবং িসিডিস এবং িডওএইচ গাইেডে

র সােথ
"ািMককরেণ িবিbং Kমতা ¦াস করার জন3 যখন সব হেব (মােনর িনেদ1শনা এবং মূল STল
পিরচালনার &Kেt অ"েয়াজনীয় ঝােমলা ছাড়াই) ভবেন িবদ3ালেয়র কমীOেদর সংখ3া সীমাবp করেব।
• িশKার সময়, এসিপইিড পিরেষবা, খাবার, nাব এবং অনুেমািদত আMঃ STল rীড়া চলাকালীন

ভবেনর িবকx zানUিল িশKাথীOেদর জন3 সামািজক দূরwযT ~ িবকxUিল সরবরাহ করেত ব3ব¯ত
হেব। (উদা। িজম, আউটেডার উঠান, অিডেটািরয়াম, ক3ােফেটিরয়া এবং িবিbংেয়র চারপােশ বাইেরর
অল)
• আগমন ও বরখােmর জন3 অিবিVW সময়সূচী ছাড়াও হলওেয়েত যানজট কমােত পুেরা িবিbং জুেড়

&কাহট1 িভিiক আেdালন বাmবায়ন করা হেব।
িকং &স(ার চাট1ার STল পুনরায় &খালার পয1ােয় পিরবারUিলেক িবিভW সময় িনধ1ারেণর িবকx
সরবরাহ করেব । িসFিস, িডওএইচ, এবং &কিসিসএস &নতvেwর &aকেহাbারেদর "িতিrয়ার "িতিrয়া
অনুযায়ী বত1 মান িনেদ1িশকার উপর িভিi কের পিরবারUিলেক উপলভ3 িবকxUিল স]েক1 অবিহত করা
হেব।
ইেমল, পাঠ3 বাত1 া এবং &ফান কলUিলর মাধ3েম পিরবারUিলর সােথ সূিচ ভাগ করা হেব । গাইেডর
পিরবত1 েনর উপর িভিi কের উপলভ3 িবকxUিলেত পিরবত1 নUিল উপিzত থাকেল, সমm &aকেহাbারেক
িকং &স(ার সংেযাগ &যাগােযাগ সর¢ামUিলর মাধ3েম অবিহত করা হেব। িসিডিস, এনওয়াই িডওএইচ এবং
এনওয়াইএসইেডর িদকিনেদ1শনার িভিiেত িবকxUিল পৃথক হেব। িবকxUিল িনর°প:
· Yoপ-: [হাইpীড] $qণীকQ ধারণQমতা $সাম ও মrলবার ব1িs িনেদ+শনা উপি[ত থাকেবন 50%, তারপর
দূরবতী^ িনেদ+শ ব- ধবার, বtহuিতবার, এবং TGবার পিরচয+া।
· Yoপ িব: [হাইpীড] $qণীকQ ধারণQমতা দূরবতী^ িনেদ+শ $সামবার, মrল ও ব- ধবার উপি[ত থাকেবন
50%, তারপর ব1িsHর িনেদ+শ বtহuিতবার এবং TGবার পিরচয+া।
· Yoপ িস: [পূণ+ দূরবতী^] এই $গাvেত সকল ছাw TGবার দূরবতী^ িনেদ+শ উপি[ত থাকেবন 5 িদন
$সামবার।

** িকছT মূল3ায়েনর জন3 ব3ি~গত অংশহণ "েয়াজন হেত পাের। িসিডিস এবং িডওএইচ গাইেড
অনুসাের এই মূল3ায়নUিল সমm yাz3 এবং সুরKা &"ােটাকল িদেয় &দওয়া হেব। িশKাথীOেদর মূল3ায়েনর
সময় উপিzত থাকেত হেব।
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িকং &স(ার চাট1ার STল এডTেকশন আইন অনুসাের িশKাথীOর চালান অনুসাের চাট1ার STল "িrয়া চািলেয়
যােব। িকং &স(ার চাট1ার STল রা±য় সাহােয3র "িতেবদেনর "েয়াজনীয়তা এবং &শষ সময়সীমাও বজায়
রাখেব।
িপিপইর জন3 অিতির~ ব3য়Uিল 2020/2021 বােজেট সরবরাহ করা হেয়েছ। যাতায়াত এবং খাদ3
পিরেষবাUিলর জন3 "েয়াজনীয় হেয় উঠেত পাের এমন &কানও অিতির~ ব3য় িকং &স(ার চাট1ার STল &বাড1
িরজাভ1 অথ1 &থেক আলাদা করা হেয়েছ বা ব3বহােরর জন3 উপল credit&ণর &রখা &থেক &দওয়া হেব।

উপি4িত এবং দীঘN4ায়ী অনুপি4িত
িকং &স(ার চাট1ার STল বT ঝেত পাের &য উপিzিত আমােদর িশKাথীOেদর িশKার একF Uরlwপূণ1
িবষয়। আমরা বT ঝেত পাির &য মহামারীF আমােদর পিরবারUিলেক "ভািবত কেরেছ এবং উপিzিতেত
"ভাব &ফলেব। STল িহসােব আমরা এই সমেয় িশKাথীO এবং পিরবারUিলেক সমথ1ন কের তা িনি`ত করার
জন3 আমােদর সমথ1ন বাড়ােত এবং আমােদর িশKাথীOর উপিzিত পয1েবKণ করেত "িতZlিতবp। অধ3K,
পরামশ1দাতা, পিরবহন &যাগােযাগ এবং &ড mেরর িশKকেদর সমেয় িকং &স(ােরর উপিzিত পয1েবKণ
দল (এএমF) িবদ3ালয়Uিলেত "িতিদন উপিzিত পয1েবKণ করেব । আমরা বT ঝেত পাির &য এই দmােবজF
তরল এবং িডওএইচ এবং রাজ3 িবিধমালার িভিiেত পিরব^ত_ত হেব।

উপি$িত- ব'ি( িনেদ,েশ
পটভ$িম: িকং &স(ার চাট1ার STল পুেরা STল &কৗশেলর মাধ3েম উ mেরর উপিzিত "চার এবং বজায়
রাখেত থাকেব। এছাড়াও, িনয়িমত উপিzিত িনদশ1নUিল িনদশ1নUিল সনা~ করেত পাের যােত &কানও
িশKাথীO বা &গা²F িবিVW হওয়ার ঝTঁিকেত &দখােত পাের identify আমরা এমন িশKাথীO এবং পািরবািরক
পিরিzিত িবেবচনা করব যা দুব1ল উপিzিতর িনদশ1নUিল ব3াখ3া করেত পাের এবং িন^দ_q সহায়তার িদেক
নজর িদেত পাের।
● আমােদর STেলর &ডটােবস, পাওয়ারSTল ব3বহার কের সকাল 8:30-9: 15 টা &থেক
"িতিদেনর মেধ3 িশKেকর উপিzিত থােক।
● িশKাথীOরা সকাল সােড় ৮ টা নাগাদ &দির কের। "য়াত িশKাথীOরা সাইন ইন এবং একF
কমীO সদস3 cারা টা^ড_ িহসােব িচি³ত করা হয়।
Am সকাল 10 টা নাগাদ সমm কল, পাঠ3 এবং ইেমল তােদর িপতামাতােদর কােছ জানেত
&দয় &য তােদর সMান অনুপিzত রেয়েছ।
● িশKাথীOেদর উপিzিত এএমF িc-সাািহক পয1েবKণ করেব। যখন &কানও িশKাথীOর
অনুপিzিত অিতির~ হেয় যায় তখন আমরা িশKক এবং িপতামাতার সােথ স{িত
জানাব।
● উপিzিত mরUিলেত িবভ~ হেব:
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o mর 1: 6-7 অনুপিzিতেত একF িচf বাবা-মােয়র বািড়েত যােব এবং একF
&ফান কল করা হেব। পিরবােরর "েয়াজেনর িভিiেত সংzান &দওয়া হেব।
o mর 2: 8-10 অনুপিzিতেত &নতvেwর সােথ একF সভা "েয়াজন। পিরবােরর
"েয়াজেনর িভিiেত সংzান &দওয়া হেব।
o Fয়ার 3: 10 বা তেতািধক অবত1 মােন অনুপিzত িশKাথীO এবং ব3থ1
িশKািবদেদর জন3 িশ9 সুরKামূলক পিরেষবাUিলেত (িসিপএস) একF কল
করা হেব to
The &কানও িশKাথীO STেল না আেস কারণ তােদর িপতামাতা / অিভভাবক িবাস কেরন না
&য তারা তােদর সMােনর পাঠােনা িনরাপদ, িপতামাতা / অিভভাবকেক অবশ3ই একF িচf
িলেখিছেলন যােত তারা তােদর সMােনর উেcেগর কারেণ তােদর STেল পাঠােবন না সবত
COVID-19 চTি~ কের।
Parents যিদ িপতামাতারা ব3ি~গতভােব &শখার &Kেt অিনব1ািচত হন তেব তােদর
অবশ3ই দূরবতীO িশKার "িতZlিতবp। যিদ িপতামাতারা দূরবতীO পড়ােশানা করেত ব3থ1 হন
তেব এF িশKাগত অবেহলা িহসােব িবেবিচত হেব।
● িশKাথীOরা যিদ কিভেডর লKণUিল "দশ1ন কের তেব তারা ঘের থাকেত উসািহত
হেব। যিদ তারা ভাইরাস সংকTিচত হয়, তেব যিদ সব হয় তেব তােদর দূরবতীO িশKার জন3
উসাহ &দওয়া হেব। যিদ তা না হয় তেব তারা িচিকসার অজুহাত িহসােব দুই সােহর
জন3 (10 STল িদন) Kমা করেবন।

িপতামাতার সহায়তা:
● িকং &স(ার উপিzিত স]েক1 &যাগােযােগর &Kেt সহায়তার জন3 পিরবারUিলেক

আমােদর উপিzিত পয1েবKণ Fেমর তেথ3 অ3াে¨স সরবরাহ করেব।
● িকং &স(ার উপিzিতFর Uরlw ব3াখ3া কের িপতামাতােদর গেবষণা - িভিiক সংzান
সরবরাহ করেব ।
● িকং &স(ার &নতvw তােদর সMােনর উপিzিত স]েক1 বাধা বা উেcগUিল িনেয়
িপতামাতার সােথ &দখা করেব।
● িকং &স(ার &নতvw এবং অিভভাবকরা িশKাথীOর উপিzিত সমথ1ন এবং উWিতেত
সহায়তা করার জন3 একF পিরকxনা sতির করেবন।
Parents যিদ অিভভাবকরা "েয়াজনীয় কমীO হন &যখােন িশKাথীOরা লাইভ &সশেন &যাগ
িদেত না পাের, ছাt পাঠ3 লগইন করেল তােদর উপিzিত &রকড1 করা হেব।
● িকং &স(ার এমন পিরবারUিলর জন3 ল3াপটপ সরবরােহর "mাব করেব যােদর কােছ
দূরবতীO িশKার উপযT ~ সর¢াম &নই।

হাইি1ড িনেদ,েশর জন' উপি$িত
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পটভ$িম: একF হাইিড মেডলFেত, উপিzিতUিল বu mরযT ~ উপােয় পয1েবKণ করেত
হেব। একF STল িহসােব আমরা পুেরা STল &কৗশলUিলর মাধ3েম উ mেরর উপিzিত "চার এবং
বজায় রাখব। এছাড়াও, িনয়িমত উপিzিত িনদশ1নUিল িনদশ1নUিল সনা~ করেত পাের যােত
&কানও িশKাথীO বা &গা²F িবিVW হওয়ার ঝTঁিকেত &দখােত পাের identify আমরা এমন িশKাথীO
এবং পািরবািরক পিরিzিত িবেবচনা করব যা দুব1ল উপিzিতর িনদশ1নUিল ব3াখ3া করেত পাের এবং
িন^দ_q সহায়তার িদেক নজর িদেত পাের।
● আমােদর িবদ3ালেয়র &ডটােবস, পাওয়ারSTেল িশKকেদর উপিzিত &নওয়া "েয়াজন।
● যিদ ব3ি~গতভােব &শখার িদেন, উপিzিত 8:30 am-9:15am &থেক হণ করা হেব।
Learning ব3ি~গত িশKার িদনUিলেত িশKাথীOরা সকাল সােড় ৮ টা অবিধ &দির কের। "য়াত
িশKাথীOরা সাইন ইন এবং একজন কমীO সদস3 cারা yV িহসােব িচি³ত করা হয়।
Am সকাল 10 টা নাগাদ সমm কল, পাঠ3 এবং ইেমল সমm িপতামাতােক তােদর সMােনর
অনুপিzত রেয়েছ িকনা তা জািনেয় &দয়।
● দূরবতীO &শখার িদন, যিদ &ZণীকK, সহ-িশKক আেছ সহ-িশKক বাবা সােথ &যাগােযাগ করেব
যিদ তােদর সMান &সিদন অনুপিzত িছেলন এবং িদন ও &যাগােযােগর সময় &সইসােথ ফলাফল
উে¬খ করা হেয়েছ।
● দূরবতীO &শখার িদন, যিদ &ZণীকK একF িশKামূলক িবেশষ´ &নই, বাবা সব কল, &ট¨ট এবং
ইেমল তােদরেক তােদর সMােনর অনুপিzিতর পিরচায়ক এবং "া িপতা বা মাতা STল কাউে লর
সােথ &যাগােযাগ করার জন3 উৎসািহত করেব।
● িশKাথীOেদর উপিzিত এএমF িc-সাািহক পয1েবKণ করেব। যখন &কানও িশKাথীOর
অনুপিzিত অিতির~ হেয় যায় তখন আমরা িশKক এবং িপতামাতার সােথ স{িত জানাব।
● উপিzিত mরUিলেত িবভ~ হেব:
o mর 1: 6-7 অনুপিzিতেত একF িচf বাবা-মােয়র বািড়েত যােব এবং একF
&ফান কল করা হেব। পিরবােরর "েয়াজেনর িভিiেত সংzান &দওয়া হেব।
o mর 2: 8-10 অনুপিzিতেত িকং &স(ােরর উপিzিত নীিত অনুসাের &নতvেwর
সােথ একF সভা "েয়াজন। পিরবােরর "েয়াজেনর িভিiেত সংzান &দওয়া
হেব।
o Fয়ার 3: 10 বা তেতািধক অবত1 মােন অনুপিzত িশKাথীO এবং ব3থ1
িশKািবদেদর জন3 িশ9 সুরKামূলক পিরেষবাUিলেত (িসিপএস) একF কল
করা হেব to
The &কানও িশKাথীO STেল না আেস কারণ তােদর িপতামাতা / অিভভাবক িবাস কেরন না &য
তারা তােদর সMােনর পাঠােনা িনরাপদ, িপতামাতা / অিভভাবকেক অবশ3ই একF িচf রচনা
করেত হেব যােত তারা জানেবন &য তারা দূরবতীO িশKােক পছd করেব।
Parents যিদ িপতামাতারা হাইিড &শখার ব3ি~গত অংশ &থেক অ¶ আউট কেরন তেব তােদর
অবশ3ই দূরবতীO িশKার "িতZlিতবp। যিদ িপতামাতারা দূরবতীO পড়ােশানা করেত ব3থ1 হন তেব
এF িশKাগত অবেহলা িহসােব িবেবিচত হেব।
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িপতামাতার সহায়তা:
● িকং &স(ার উপিzিত স]েক1 &যাগােযােগর &Kেt সহায়তার জন3 পিরবারUিলেক

আমােদর উপিzিত পয1েবKণ Fেমর তেথ3 অ3াে¨স সরবরাহ করেব।
● িকং &স(ার উপিzিতFর Uরlw ব3াখ3া কের িপতামাতােদর গেবষণা - িভিiক সংzান
সরবরাহ করেব ।
● িকং &স(ােরর &নতvw জুম বা কনফাের কেলর মাধ3েম িপতামাতার সােথ তােদর
সMােনর উপিzিত স]েক1 বাধা বা উেcগUিল িনেয় আেলাচনা করেব।
● িকং &স(ার &নতvw এবং অিভভাবকরা িশKাথীOর উপিzিত সমথ1ন এবং উWিতেত
সহায়তা করার জন3 একF পিরকxনা sতির করেবন।
● িকং &স(ার এমন পিরবারUিলর জন3 ল3াপটপ সরবরােহর "mাব করেব যােদর কােছ
দূরবতীO িশKার উপযT ~ সর¢াম &নই।

দূরবতী7 িনেদ,েশর জন' উপি$িত

পটভ$িম: দূরবতীO িশKার সময় উপিzিত হেণর জন3 আমােদর পিরবােরর জন3 ইকT3ইF িনি`ত করার
জন3 একF বu mরযT ~ পpিতর "েয়াজন হেব। একF STল িহসােব, আমরা পুেরা STল &কৗশলগত পpিতর
মাধ3েম উ mেরর উপিzিত জবাবিদিহতা "চার এবং বজায় রাখব। এছাড়াও, িনয়িমত উপিzিত িনরীKণ
কের এমন িনদশ1নUিল সনা~ করেত যা &কানও িশKাথীO বা &গা²F িবিVW হওয়ার ঝTঁিকেত &দখােত পাের
identify আমরা এমন িশKাথীO এবং পািরবািরক পিরিzিত িবেবচনা করব যা দুব1ল উপিzিতর িনদশ1নUিল
ব3াখ3া করেত পাের এবং িন^দ_q সহায়তার িদেক নজর িদেত পাের।
● আমােদর িবদ3ালেয়র &ডটােবস, পাওয়ারSTল ব3বহার কের িশKকেদর উপিzিত &নওয়া

"েয়াজন।
Class &ZিণকেK সহ-িশKক থাকেল সহ-িশKক িপতা-মাতার সােথ &যাগােযাগ করেবন যিদ তােদর
সMান &সিদন অনুপিzত থােক এবং &যাগােযােগর িদন এবং সময় এবং ফলাফেলর সােথ ডকTেম(
কের থােক।
Class nাসরlেম যিদ &কানও িশKাগত িবেশষ´ না থােক তেব িপতামাতারা তােদর সMােনর
অনুপিzিতর িবষেয় অবিহত কের একF সমm কল, পাঠ3 এবং ইেমল পােবন এবং িপতামাতােক STল
কাউে লােরর সােথ &যাগােযাগ করেত উসািহত করেবন
● িশKাথীOেদর উপিzিত িc-সাািহক পয1েবKণ করা হেব। &কানও িশKাথীOর অনুপিzিত অিতির~
মাtায় পিরণত হেয় &গেল আমরা কমীOেদর এবং িপতামাতার সােথ স{িত জানাব।
● উপিzিত mরUিলেত িবভ~ হেব:
o mর 1: 6-7 অনুপিzিতেত একF িচf বাবা-মােয়র বািড়েত যােব এবং একF
&ফান কল করা হেব। পিরবােরর "েয়াজেনর িভিiেত সংzান &দওয়া হেব।
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o mর 2: 8-10 অনুপিzিতেত &নতvেwর সােথ ভাচ1 T য়াল সভা "েয়াজন
হেব। পিরবােরর "েয়াজেনর িভিiেত সংzান &দওয়া হেব।
o Fয়ার 3: 10 বা তেতািধক অবত1 মােন অনুপিzত িশKাথীO এবং ব3থ1
িশKািবদেদর জন3 িশ9 সুরKামূলক পিরেষবাUিলেত (িসিপএস) একF কল
করা হেব to

িপতামাতার সহায়তা:
● িকং &স(ার উপিzিত স]েক1 &যাগােযােগর &Kেt সহায়তার জন3 পিরবারUিলেক

আমােদর উপিzিত পয1েবKণ Fেমর তেথ3 অ3াে¨স সরবরাহ করেব।
● িকং &স(ার উপিzিতFর Uরlw ব3াখ3া কের িপতামাতােদর গেবষণা - িভিiক সংzান
সরবরাহ করেব ।
● িকং &স(ার &নতvw জুম বা &ফান কেলর মাধ3েম িপতামাতার সােথ তােদর সMােনর
উপিzিত স]েক1 বাধা বা উেcগUিল িনেয় আেলাচনা করেব।
● িকং &স(ার &নতvw এবং অিভভাবকরা িশKাথীOর উপিzিত সমথ1ন এবং উWিতেত
সহায়তা করার জন3 একF পিরকxনা sতির করেবন।
Parents যিদ অিভভাবকরা "েয়াজনীয় কমীO হন &যখােন িশKাথীOরা লাইভ &সশেন &যাগ
িদেত না পাের, ছাt পাঠ3 লগইন করেল তােদর উপিzিত &রকড1 করা হেব।
● িকং &স(ার এমন পিরবারUিলর জন3 ল3াপটপ সরবরােহর "mাব করেব যােদর কােছ
দূরবতীO িশKার উপযT ~ সর¢াম &নই।

PযD িQ এবং সংেযাগ
িকং &স(ার চাট1ার STল "যT ি~ িবভাগ িশKাথীOরা শারীিরক অবzান িন^ব_েশেষ উমােনর িনেদ1শনা এবং
পাঠ3rম অ3াে¨স করেত সKম তা িনি`ত করার জন3 "িতZlিতবp। িকং &স(ার সমm িশKাথীOেদর জন3
একF 1: 1 িডভাইস &"াাম "িতা কেরেছ এবং পিরবােরর সােথ িনভ1 রেযাগ3 ওয়াই-ফাই সংেযাগ zাপেনর
জন3 কাজ কের। উ গিতর ই(ারেনট এবং িডভাইস অ3াে¨েসর জন3 সমীKা সংহ করা হেয়েছ এবং
পিরবােরর "েয়াজেনর জন3 "াসিক িরেয়ল-টাইম &ডটা সংহ করেত ছিড়েয় &দওয়া অিবরত থাকেব।
ইন- বAিB ইCDাকশন:
যিদ এF সাইেট িনেদ1েশর জন3 কায1কর িহসােব িবেবিচত হয় তেব িকং &স(ার সমm &ড িডভাইসUিলেত
িশKাথীOেদর অফার করেব &যখােন তারা Uগল nাসরlম o3াটফেম1র পাশাপািশ পাওয়ারSTল এলএমএেস
অ3াে¨স করেত সKম হেব। িশKাথীOরা সাবিKপশন পিরেষবার মাধ3েম িবিভW িশKাগত স·ওয়3ার
o3াটফেম1 অ3াে¨স পােব যা বত1 মান পাঠ3rেমর সােথ সাম¢স3 করেব এবং "িতকারমূলক ও সমৃpকরণ
উভেয়র সুেযাগেক ম¢র
ু করেব। িশKকেদর ব3ব¯ত সমm িসেaেম "াসিক িবকােশর পাশাপািশ "যT ি~
িবভাগ &থেক অব3াহত আইF সহায়তা &দওয়া হেব।
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1: 1 িশKাথীOর মেডল ছাড়াও, িশKকরা একF িভিডও / অিডও Kমতা সহ একF ডকTেম( ক3ােমরা এবং
একF অন ট3াবেলট সহ একF ব3ি~গত ল3াপটপ সি¸ত করা হেব। সমm &ZিণকKUিলও ¹াট1 "েজºর
সহ সি¸ত।
হাইি>ড িনেদFিশকা মেডল:
যিদ এFেক িনেদ1েশর একF হাইিড মেডল িহসােব িবেবচনা করা হয় তেব, িকং &স(ার সমm &ড িডভাইেস
িশKাথীOেদর অফার করেব যােত তারা Uগল nাসরlম o3াটফেম1র পাশাপািশ পাওয়ারSTল এলএমএেস
অ3াে¨স করেত সKম হেব। িশKাথীOরা সাবিKপশন পিরেষবার মাধ3েম িবিভW িশKাগত স·ওয়3ার
o3াটফেম1 অ3াে¨স পােব যা বত1 মান পাঠ3rেমর সােথ সাম¢স3 করেব এবং "িতকারমূলক ও সমৃpকরণ
উভেয়র সুেযাগেক ম¢র
ু করেব। িকং &স(ার zানীয় ই(ারেনট সরবরাহকারীেদর সােথ পিরবারUিলেত উ
গিতর ই(ারেনট অ3াে¨স &পেত কাজ করেত থাকেব এবং যখন উপল হেব তখন হট¡টUিলর মাধ3েম
এমআইফাই সংেযাগ "দান করেব।
পিরবার / িশKাথীO // িশKকেদর ব3ব¯ত সমm িসেaেম "াসিক িবকাশ এবং "যT ি~ িবভাগ &থেক অব3াহত
আইF সহায়তা "দান করা হেব। িকং &স(ার একF "যT ি~ সহায়তা িল "িতা কেরেছ যােত িপতামাতারা
"যT ি~ সমথ1ন &সট আপ করেত এবং অনুেরাধ করেত পােরন।
1: 1 িশKাথীOর মেডল ছাড়াও, িশKকরা একF িভিডও / অিডও Kমতা সহ একF ডকTেম( ক3ােমরা এবং
একF অন ট3াবেলট সহ একF ব3ি~গত ল3াপটপ সি¸ত করা হেব। িকং &স(ার িডভাইসUিলেক Uগল
এডTেকশন সু3েটর মাধ3েম িশKাথীOেদর কােছ ই(ারেনেটর মাধ3েম লাইভ সামী "বািহত করেত সKম
করেব। এর মেধ3 অিডও এবং পাঠ3 আ»ার sবিশq3Uিলর মাধ3েম িশKেকর সােথ িশKাথীOর
ই(ারঅ3াকশন সহ বাmব সমেয় িভিডও এবং অিডও সামীর িবতরণ অMভT1~ রেয়েছ তেব সীমাবp
নয়। িকং &স(ার লাইভ ইেভে(র উপসংহাের িশKাথীOেদর জন3 যঁারা লাইভ পােঠ অংশ িনেত পারেছন না
তােদর জন3 ইকT3ইF ম¢র
ু করার জন3 একF &রফাের িহসােব &রকড1কvত িনেদ1শ "দান করেবন।
িকং &স(ার "যT ি~ িবভাগও এমন সময় িনধ1ারণ করেব &যখােন িপতা-মাতা / অিভভাবকরা &মরামত বা
আপেডট করার জন3 িডভাইস আনেত পারেবন। অনলাইন FিকFং িসেaমF দূরেwর সমাধােনর িবকxF
zাপন করেত ব3ব¯ত হেব এবং ব3ি~গতভােব ¤প অফ দূরবতীO িবকেxর মাধ3েম সমাধানেযাগ3
সমস3াUিলর জন3 হেব।
দূরবতী. িনেদFিশকা মেডল:
&কানও অিভভাবেকর cারা এF ভাচ1 T য়াল মেডেলর িনেদ1িশকা আবশ3ক বা অনুেরাধ করা হেয়েছ এমন
পিরিzিতেত, িকং &স(ার এমন সমm &ড িডভাইেস িশKাথীOেদর অফার করেব যােত তারা Uগল &ZিণকK
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o3াটফেম1র পাশাপািশ পাওয়ারSTল এলএমএেস অ3াে¨স করেত সKম হেব। িশKাথীOরা সাবিKপশন
পিরেষবার মাধ3েম িবিভW িশKাগত স·ওয়3ার o3াটফেম1 অ3াে¨স পােব যা বত1 মান পাঠ3rেমর সােথ
সাম¢স3 করেব এবং "িতকারমূলক ও সমৃpকরণ উভেয়র সুেযাগেক ম¢র
ু করেব। িকং &স(ার zানীয়
ই(ারেনট সরবরাহকারীেদর সােথ পিরবারUিলেত উ গিতর ই(ারেনট অ3াে¨স &পেত কাজ করেত থাকেব
এবং যখন উপল হেব তখন হট¡টUিলর মাধ3েম এমআইফাই সংেযাগ "দান করেব।
পিরবার / িশKাথীO // িশKকেদর ব3ব¯ত সমm িসেaেম "াসিক িবকাশ এবং "যT ি~ িবভাগ &থেক অব3াহত
আইF সহায়তা "দান করা হেব। িকং &স(ার একF "যT ি~ সহায়তা িল "িতা কেরেছ যােত িপতামাতারা
"যT ি~ সমথ1ন &সট আপ করেত এবং অনুেরাধ করেত পােরন।
1: 1 িশKাথীOর মেডল ছাড়াও, িশKকরা একF িভিডও / অিডও Kমতা সহ একF ডকTেম( ক3ােমরা এবং
একF অন ট3াবেলট সহ একF ব3ি~গত ল3াপটপ সি¸ত করা হেব। িকং &স(ার িডভাইসUিলেক Uগল
এডTেকশন সু3েটর মাধ3েম িশKাথীOেদর কােছ ই(ারেনেটর মাধ3েম লাইভ সামী "বািহত করেত সKম
করেব। এর মেধ3 অিডও এবং পাঠ3 আ»ার sবিশq3Uিলর মাধ3েম িশKেকর সােথ িশKাথীOর
ই(ারঅ3াকশন সহ বাmব সমেয় িভিডও এবং অিডও সামীর িবতরণ অMভT1~ রেয়েছ তেব সীমাবp
নয় । িকং &স(ার লাইভ ইেভে(র উপসংহাের িশKাথীOেদর জন3 যঁারা লাইভ পােঠ অংশ িনেত পারেছন না
তােদর জন3 ইকT3ইF ম¢র
ু করার জন3 একF &রফাের িহসােব &রকড1কvত িনেদ1শ "দান করেবন।
িকং &স(ার "যT ি~ িবভাগও এমন সময় িনধ1ারণ করেব &যখােন িপতা-মাতা / অিভভাবকরা &মরামত বা
আপেডট করার জন3 িডভাইস আনেত পারেবন। অনলাইন FিকFং িসেaমF দূরেwর সমাধােনর িবকxF
zাপন করেত ব3ব¯ত হেব এবং ব3ি~গতভােব ¤প অফ দূরবতীO িবকেxর মাধ3েম সমাধানেযাগ3
সমস3াUিলর জন3 হেব।

Rিচং এবং লাIনKং
ইন-বAিBগত িনেদFিশকা মেডল:
পটভ$িম: িশKাথীOরা "িত সােহ 5 িদন 100% Kমতায় 2021 STল বছেরর জন3 STল ভবেন িফের
আসেব। &যসব বাবা-মা তােদর সMানেক বািড়েত রাখার জন3 অনুেরাধ কেরন তােদর "িত সােহ 5 িদন
দূরবতীO িশKার জন3 &সট আপ করা হেব।
সামািজক-সংেবদনশীল িশKা:
· &কিসিসএস সPদায় গঠেনর, দKতা &মাকােবলা করার, এবং COVID-19-এর "ভাবUিল িনেয়
কাজ করার লেK3 িবেশষভােব লK3যT ~ িশKণ &কৗশলUিল বাmবায়েনর পিরকxনা কের।
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একােডিমক &"াািমং:
· &কিসিসএস STল বছেরর "থম িদেক NWEA এমএিপ অনলাইন o3াটফম1 ব3বহার কের
ডায়াগন¼ক মূল3ায়ন পিরচালনা করার পিরকxনা কেরেছ।
· KCCS িশKার উে=শ3 িনেদ1িশকা (লগ) বত1 মান &ড mেরর মান সহ পূব1শত1 &ড mেরর দKতা
অMভT1~ করা সংেশািধত করা হেব না। &ড mেরর জন3 সবেচেয় Uরlwপূণ1 দKতা এবং মান যা
"পাওয়ার a3াাড1" এর উপর &জার িদেয় িশKকরা 9রl করেবন।
· সমm িশKাথীO STল বছেরর 9রlেত ডায়াগন¼ক অ3ােসসেম(Uিল &থেক সংগৃহীত &ডটা ব3বহার
কের হmেKেপর "িতিrয়ােত অংশ &নেব।
· &কিসিসএস "াথিমক mের (&ক -২) &ফােনিম¨ এবং গাইেডড িরিডং িনেদ1েশর জন3 অিতির~
সময় যT ~ করার পিরকxনা কেরেছ।
· &কিসিসএস অেºাবের STল-পরবতীO Fউটিরং 9রl করার পিরকxনা কেরেছ।
· ব3ি~ িনেদ1শ জন3 িসেaম শূন3 বত1 মান KCCS &কান পিরবত1 ন হেব না।
· &কিসিসএস STলব3াপী িনেদ1শাবলী অবিহত করার জন3 চলমান গঠনমূলক মূল3ায়ন িসেaেমর
ব3বহার চািলেয় যােব।
· " টT &গা ইসলাম" &সট আপ করlন এবং Qত STল অবসান &Kেt "[ত হেব। িশKকরা িনি`ত
করেবন &য সমm িশKাথীOরা ঘের বেস &শখার জন3 সি¸ত রেয়েছ।
Rapid িশKকরা Qত STল বJ হওয়ার &Kেt অনলাইন িশKায় zানাMর করার দKতা এবং
দKতায় িশKাথীOেদর সি¸ত করেত মুেখামুিখ &সশেনর সময় িনেদ1শনার জন3 অনলাইন
o3াটফম1Uিল ব3বহার অব3াহত রাখেবন।
· &কিসিস STেল এবং বািড়েত অিতির~ দKতা অনুশীলেনর জন3 আমােদর িবদ3মান কি]উটার
িভিiক কি]উটারUিল ব3বহার করা চািলেয় যােব।
&¡শালস:
All শারীিরক িশKা nাসUিল সব1দা 12 ফTট দূরw বজায় রাখেত সংেশািধত হেব। শারীিরক
িrয়াকলােপর জন3 আউটেডার &¡স ব3বহার করারও পিরকxনা কির।
· অন3ান3 সকল িবেশষ সামািজক দুরw িনেদ1িশকা ল© অব3াহত থাকেব।
অিতির~ পাঠ3rম :
· &কিসিসএস আMঃিবদু3ত rীড়াUিলর জন3 রা±য় িনেদ1িশকা অনুসরণ করার পিরকxনা
কেরেছ।
· এ¨ªা-পাঠrম সংrাM কায1rম পাশাপািশ "যT ি~ এবং অনলাইন িরেসাস1 (&যমন ভাচ1 T য়াল
িফb ¾পUিল) ব3বহার STল ¡ র কায1rম সীমাবp করা হেব না।
yাz3 "িবধান িবভাগ :
· &কিসিসএস সহেযাগীেদর আMঃসংেযাগেক সীমাবp করেব। STেলর পুেরা িদন জুেড় িশKাথীOরা
একই দল &বেধ থাকেব।
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· িশKাথীOরা &ZিণকেK উপকরণ ভাগ করেব না। িবদ3ালেয়র িদেন সমm িশKাথীOর সােথ কাজ
করার জন3 তােদর িনজy উপকরণUিলর একF &সট থাকেব।
হাইি>ড িনেদFশমূলক মেডল:
পটভ$িম: িশKাথীOরা "িত সােহ 2 িদন STল ভবেন িফের আসেব, এবং Uগল &ZিণকK ব3বহার কের "িত
সােহ 3 িদন "ত3M িনেদ1শনায় অংশ &নেব। িশKাথীOরা এ / িব ঘ® ণ1মান মেডলFেত িবভ~ হেব। lপ এ
ব3ি~গত িনেদ1েশর জন3 &সামবার এবং মলবার STল ভবেন "িতেবদন কের। lপ িব ব3ি~গতভােব
িনেদ1েশর জন3 বvহ¡িত ও 9rবার STল ভবেন "িতেবদন কের। বT ধবাের, ভবনF পিরার-পিরVW ও
স3ািনটাইজ করা হেব। িশKকরা বT ধবার বাসা &থেক কাজ করেবন এবং পিরকxনা এবং &পশাদার িবকােশ
কাজ করেবন। বT ধবার &কানও িশKাথীO STল ভবেনর িভতের থাকেব না।
সামািজক-সংেবদনশীল িশKা:
· &কিসিসএস সPদায় গঠেনর, দKতা &মাকােবলা করার, এবং COVID-19-এর "ভাবUিল িনেয়
কাজ করার লেK3 িবেশষভােব লK3যT ~ িশKণ &কৗশলUিল বাmবায়েনর পিরকxনা কের।
একােডিমক &"াািমং:
· &কিসিসএস STল বছেরর "থম িদেক এনডা¿lইএ / এমএিপ অনলাইন o3াটফম1 ব3বহার কের
ডায়াগন¼ক মূল3ায়ন পিরচালনা করার পিরকxনা কেরেছ ।
· KCCS িশKার উে=শ3 িনেদ1িশকা (লগ) বত1 মান &ড mেরর মান সহ পূব1শত1 &ড mেরর দKতা
অMভT1~ করা সংেশািধত করা হেব না। &ড mেরর জন3 সবেচেয় Uরlwপূণ1 দKতা এবং মান যা
"পাওয়ার a3াাড1" এর উপর &জার িদেয় িশKকরা 9রl করেবন।
· সমm িশKাথীO STল বছেরর 9রlেত সংগৃহীত ডায়াগন¼ক অ3ােসসেম(Uিল &থেক "া &ডটা
ব3বহার কের হmেKেপর "িতিrয়ােত অংশ &নেব। এই &সশনUিল ব3ি~গতভােব পাশাপািশ
দূরবতীOভােব ঘটেব।
· &কিসিসএস "াথিমক mের (&ক -২) &ফােনিম¨ এবং গাইেডড িরিডং িনেদ1েশর জন3 অিতির~
সময় যT ~ করার পিরকxনা কেরেছ।
· &কিসিসএস অেºাবের STল-পরবতীO "িশKণও 9রl করার পিরকxনা কেরেছ।
· বাংলােদেশর 7-8 জন3, KCCS Ela, গিণত, িব´ান গেবষনার একF পূণ1 ইউিনট "দান করেব,
এবং সামািজক aািডজ
· &ক -8 িনেদ1শমূলক িrয়াকলাপUিলেত মিডউল কায1Uিল অMভT1~ থাকেব, &পাa / "ে}র জবাব
&দওয়া, সামনাসামিন িনেদ1শনা, গেবষণা পিরচালনা, এবং "কxUিলেত এবং অফলাইেন স]ূণ1
করা।
· &কিসিসএস সমm িশKাথীOেদর জন3 "যT ি~ িডভাইস িবতরণ করেব এবং "েয়াজনীয় সংেযােগ
সহায়তা করেব।
· "াথিমক িনেদ1শ একজন শংসাপt"া িশKক সরবরাহ করেবন।
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· &কিসিস STেল এবং বািড়েত অিতির~ দKতা অনুশীলেনর জন3 আমােদর িবদ3মান কি]উটার
িভিiক কি]উটারUিল ব3বহার করা চািলেয় যােব।
· সমm দূরবতীO-লা^ন_ং বরা=করণ "িতেবদন করার জন3 িবদ3মান KCCS মেডল ব3বহার graded
করা হেব না।
&¡শালস:
All শারীিরক িশKা nাসUিল সব1দা 12-ফTট দূরw বজায় রাখেত সংেশািধত হেব। শারীিরক
িrয়াকলােপর জন3 আউটেডার &¡স ব3বহার করারও পিরকxনা কির।
· িবেশষ nাসUিল "িশKক cারা পিরচািলত অনলাইন িrয়াকলাপUিলর পাশাপািশ সামািজক
দূরেwর িদকিনেদ1শনাUিল অনুসরণ কের ব3ি~-&Zণীর nাস হেব।
অিতির~ পাঠrম:
· &কিসিসএস আMঃিবদু3ত rীড়াUিলর জন3 রা±য় িনেদ1িশকা অনুসরণ করার পিরকxনা
কেরেছ।
· এ¨ªা-পাঠrম সংrাM কায1rম পাশাপািশ "যT ি~ এবং অনলাইন িরেসাস1 (&যমন ভাচ1 T য়াল
িফb ¾পUিল) ব3বহার STল ¡ র কায1rম সীমাবp করা হেব না।
yাz3 "িবধান িবভাগ:
· &কিসিসএস সহেযাগীেদর আMঃসংেযাগেক সীমাবp করেব। STেলর পুেরা িদন জুেড় িশKাথীOরা
একই দল &বেধ থাকেব।
· িশKাথীOরা &ZিণকেK উপকরণ ভাগ করেব না। িদেনর &বলা সমm িশKাথীOর সােথ কাজ করার
জন3 তােদর িনজy উপকরণUিলর একF &সট থাকেব।
দূরবতী. িনেদFশ
পটভ$িম: সমm িশKাথীO COVID-19 িপিরয়েডর সময়কােল অনলাইন িনেদ1িশকায় অংশ &নেব।
সামািজক-সংেবদনশীল িশKা:
· &কিসিসএস সPদায় গঠেনর, দKতা &মাকােবলা করার, এবং COVID-19-এর "ভাবUিল িনেয়
কাজ করার লেK3 িবেশষভােব লK3যT ~ িশKণ &কৗশলUিল বাmবায়েনর পিরকxনা কের।
িশKািবদগণ:
· &কিসিসএস STল বছেরর "থম িদেক, দূরবতীOভােব এনডা¿lইএ / এমএিপ অনলাইন
o3াটফম1 ব3বহার কের ডায়াগন¼ক মূল3ায়ন পিরচালনা করার পিরকxনা কেরেছ ।
· KCCS িশKার উে=শ3 িনেদ1িশকা (লগ) "াথিমকভােব "িতF &ড mেরর জন3 "পাওয়ার
a3াাড1" &ফাকাস করা। িশKক দূরবতীO িনেদ1শাবলীর সােথ সাম¢স3 করার জন3 মূল পাঠ3rেমর

King Center Charter School 7/31/2020

22

উপাদানUিল পিরবত1 ন করেবন। লাইভ িনেদ1শনার "াথিমক &ফাকাস "িতF দেলর জন3 সব1ািধক
Uরlwপূণ1 দKতার সােথ সাম¢স3 কের।
· সমm িশKাথীO STল বছেরর 9রlেত সংগৃহীত ডায়াগন¼ক অ3ােসসেম(Uিল &থেক "া &ডটা
ব3বহার কের হmেKেপর "িতিrয়ােত অংশ &নেব। এই &সশনUিল দূর &থেক ঘটেব।
· &ক -8 উপেদশমূলক কায1rম িশKক লাইভ পাঠ িদেয় সািরবp হেব এবং "াথিমকভােব "িতF
&ড mেরর জন3 "পাওয়ার a3াাড1" করার "ািMককvত করা হেব না।
· "াথিমক িনেদ1শ একজন শংসাপt"া িশKক সরবরাহ করেবন।
· বাংলােদেশর 7-8 Ela, গিণত, িব´ান এবং সামািজক গেবষণা অধ3য়ন একF পূণ1 ইউিনট স]W
করা হেব।
· িশKকরা অফলাইন িrয়াকলাপ এবং কায1ভার সহকাের অিতির~ "াক-&রকড1 করা িভিডও এবং
িচt অMভT1~ করেবন।
· &যসব পিরবার "} রেয়েছ বা তােদর অিতির~ সহায়তার "েয়াজন রেয়েছ তােদর পিরবােরর জন3
িশKকেদর চলমান সাািহক অিফস সময় িনধ1ারণ করা হেব।
· িশKকরা সকল িশKাথীOর সােথ "িতিদন &যাগােযাগ করেবন।
· সকল ছাt বরা=করণ িবদ3মান KCCS িসেaম ব3বহার graded করা হেব না।
· &কিসিসএস িনি`ত কের &য সমm িশKাথীOেদর ঘের বেস িশKার জন3 িশKার সরবরাহ রেয়েছ তা
িনি`ত করার জন3 সমথ1ন zাপন করেব।
· &কিসিসএস সমm িশKাথীOর জন3 &হাম কি]উটার িডভাইস &"রণ করেব যা তােদর "েয়াজন এবং
পাশাপািশ সংেযােগ সহায়তা করেব।
&¡শালস:

· সমm িবেশষ nাসUিল সরাসির পাঠ এবং "াক-&রকড1কvত পাঠUিলর সংিমZণ ব3বহার কের
দূরবতীOভােব &দওয়া হেব।

অিতির~ পাঠrম:
· এ¨ªা-পাঠrম সংrাM কায1rম সব ছাtেদর &দওয়া হেব যখন "যT ি~ এবং অনলাইন িরেসাস1
ব3বহার ( অথ1াত : ভাচ1 T য়াল িফb ¾পUিল)
@পশাদার @ডেভলপেমI JAান:
&কিসিসএস &পশাদার িবকােশর িবষয়Uিল অMভT1~ করlন:
· িশKক, বাবা-মা এবং িশKাথীOেদর জন3 Google &ZণীকেK
। এমএিপ মূল3ায়ন &ডটা
· ªমা অবিহত িশKাগত
· সমাজ মানিসক িশKা
আমাের &নতা
Ote িরেমাট Fিচং এবং লা^ন_ং &সরা অভ3াসUিল
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অ5াথেলRS এবং বিহমুNখী িTয়াকলাপ
· &কিসিসএস সীিমত অ3াথেলFক &"াাম এবং বিহমু1খী িrয়াকলাপ সরবরাহ করেব যা উপযT ~

সামািজক দূরেwর &"ােটাকল অনুসাের পিরচািলত হেত পাের। STলFেত আনুািনকভােব
িনেদ1শাবলীেত 100% Kমতা স]W হওয়ার পের এই ব3ি~-কায1কলাপUিল 9রl হেব। (&যাগ,
মাশ1াল আট1স এবং ি¤ল Fম)। িশKাথীOরা যখন সব হেব তখন nাসরlেমর &কাহেট1 অংশ
&নেব।
· এই &"াােমর সময়, সব yাz3 ও িনরাপiা িনেদ1িশকা অনুসরণ করা হেব, ছাt এবং কমীOেদর
উপযT ~ মুখ আবরণ পরেত হেব এবং সমm সর¢াম এবং অবzানUিল পিরার এবং "িতF
ব3বহােরর পর িনবীOিজত করা হেব না।
· আমােদর িরেমাট িশKা ও হাইীড িনেদ1শ চলাকালীন, KCCS িশKাথীOর কাউি ল িশKাথীOেদর
জিরপ STল nাব এবং কায1rম &য দূরবতীO অবzান &থেক অন3 শাট ডাউন ঘটনা অব3াহত করা
যােব িবকাশ হেব।
· "িত NYDOH গাইেড , ই(ারSলা¼ক rীড়া এবং িrয়াকলাপ "কাশনার সমেয় অনুমিত &নই
এবং এই পিরকxনা আসW িনেদ1িশকা অনুযায়ী আপেডট হেব।
· &কিসিসএস সুিবধাUিল এই সমেয় বাইেরর সPদায় সংগঠেনর জন3 সীমাবp ব3বহােরর অধীেন
থাকেব।

িবেশষ িশUা
বAিBগত িনেদFশ
িকং &স(ার চাট1ার STল (&কিসিস) এর সেব1া অািধকার এF &য "িতবJী সমm িশKাথীO ভবেনর বাইের বা
বাইের থাকTক না &কন উমােনর িবেশষ িশKা পিরেষবা "দােনর মাধ3েম পাঠ3rমেক পুেরাপুির অ3াে¨স
করেত পাের তা িনি`ত করা। "াথিমক, বা^ষ_ক এবং পুনরায় মূল3ায়ন করার পাশাপািশ "েয়াজেন সহায়ক
"যT ি~ সরবরাহ করেত &কিফিস আমােদর zানীয় এলইএ িহসােব বােফেলা পাবিলক STল (িবিপএস) এর
সােথ কাজ কের। শরকােল পুনরায় &খালার জন3 িবকxUিল িবেবচনা করার সময় আমরা আমােদর
িবেশষ জনেগা²র &ল িদেয় এমনF কেরিছ এবং তােদর পিরেষবাUিল সরবরাহ করার পিরকxনা কির যা
আমােদর িশKাথীOেদর এবং পিরবােরর "েয়াজেনর সেব1াiমভােব পূরণ কের।
যিদ িবদ3ালেয়র বছরF সমm িশKাথীO ব3ি~গত িনেদ1েশর জন3 সােহ 5 িদন ভবেন িফের আেস, আমরা
িনি`ত করব &য তােদর yাz3 এবং সুরKার পাশাপািশ FAPE এর সমm িবধান অনুসরণ করা
হেV। আইইিপেত িলিখতভােব yতT িশKার পিরকxনা সরবরাহ করা হেব। িশKাথীOেদর আইইিপেত &য
পিরমাণ বাধ3বাধকতা রেয়েছ, সমm িবেশষ িশKা এবং স]^ক_ত পিরেষবার জন3 সমm পিরেষবা, আেদশ ও
িমিনট অনুসরণ করা হেব। সমm &"াাম পিরবত1 ন, পরীKার ব3বzা এবং সহায়ক "যT ি~ও &যখােন
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বাধ3তামূলকভােব সরবরাহ করা হেব। &কিসিসএস িসিডিস এবং িডওএইচ-র সুপািরশUিলও িবেবচনা করেব
কারণ তারা "িতবJী িশKাথীOেদর "েয়াজেনর সেব1াiম চািহদা পূরণ কের এমন yাz3 ও সুরKা
অনুশীলনUিলেক পিরমাজ1ন কের চেলেছ। অগিত পয1েবKণ অব3াহত থাকেব এবং তােদর পছেdর
&যাগােযােগর পpিতF িবেশষ িবেবচনার সােথ িপতামাতার কােছ সরবরাহ করা হেব।
আমােদর িবেশষ িশKা িবভাগ "িতবJী িশKাথীOেদর িপতামাতােদর এবং পিরবােরর সােথ অথ1িবক
স]ক1 েক উসািহত কেরেছ এবং আমােদর পpিত / STল পিরচালনার পpিত িন^ব_েশেষ এই স]ক1 Uিল
"সািরত হেত থাকেব। িবেশষ িশKাব3বzাF বছর 9রl হওয়ার আেগই আমােদর সব1ািধক &যাগােযােগর
তথ3 রেয়েছ &সইসােথ ধারাবািহক ও মু~ &যাগােযােগর জন3 পছেdর পpিতF িনেয় আেলাচনা করার জন3
একF অিভভাবক সমীKা &"রণ করেব। COVID-19 চলাকালীন আমরা আিবার কেরিছ &য িপতামাতারা
ব3ি~গতভােব সভায় অংশ িনেত না পারেল দূরবতীO উপােয় সভাUিলেত অংশ &নওয়ার Kমতা উপেভাগ
কেরন। আমরা পতেনর সময় একF িপতামাতার ওেয়িবনার zাপন করার পিরকxনা কেরিছ &যখােন
িপতামাতারা আমােদর িবেশষ িশKা কমীO এবং স]^ক_ত পিরেষবা সরবরাহকারীেদর কাছ &থেক Fপস /
সর¢ামUিলর িবষেয় 9নেবন যা তারা তােদর সMানেদর তােদর িশKািবদ, শারীিরক এবং সামািজকসংেবদনশীল সুzতায় সহায়তা করেত পাের।
"িতবJী িশKাথীOেদর পিরেষবার &যাগ3তা িনধ1ারণ করেত &কিফিস আমােদর zানীয় এলইএ িহসােব
বােফেলা পাবিলক STলUিলর সােথ ঘিনভােব কাজ কের। আমরা &জলায় িশ9েদর অনুসJােনর
অনুেরাধUিল জমা িদেয় যাব যােত আমরা িনি`ত কির &য "িতবJী িশKাথীOেদর "েয়াজনীয় সমm ছাt
সfকভােব পূরণ করা হেV। আমরা িসিপএসই &থেক িসএসই র°পাMর, "াথিমক মূল3ায়ন, বা^ষ_ক
পয1ােলাচনা এবং পুন^ব_েবচনা স]ূণ1 করেত &জলার সােথ কাজ করব। আমােদর িবেশষ িশKাব3বzাপক
আসW sবঠেকর উপর নজর রােখন যােত বা^ষ_ক পয1ােলাচনা এবং পুন^ব_েবচনাUিল যথাসমেয় স]W হয়
এবং &যাগােযােগর একF উÀু~ লাইেন থােক। িবিসএস &থেক িপতামাতােদর "িসিকউরাল &সফগাড1Uিলর
পাশাপািশ পূব1 িলিখত &নাFশ সরবরাহ করা অব3াহত থাকেব।
1973 সােলর পুনব1াসন আইেনর 504 ধারা অনুসাের িকং &স(ার 504 আবাসন সহ &য &কানও িশKাথীOেক
ব3ি~গত, সংকর বা দূরবতীO zােনর সােথ "েয়াজনীয় পিরেষবা "দান অব3াহত রাখেব। তদিতির~,
িপতামাতারা / িশKকরা তবT ও পয1ােলাচনার জন3 আমােদর এসএসF Fেম নতTন 504 এর জন3 অনুেরাধ
জমা িদেত সKম হেবন।
&কিসিসএেস "িতবJী সমm িশKাথীO তােদর আইইিপ ম3ােট অনুসাের &"াাম পিরবত1 ন, পিরপূরক
সহায়তা এবং পিরেষবা এবং সহায়ক "যT ি~ হণ করা চািলেয় যােবন। িবেশষ িশKা িবভাগ িশKাথীOেদর
&দওয়া কম1সূিচ এবং &সবার, পিরবােরর সােথ &যাগােযােগর পাশাপািশ সাধারণ িশKার কমীOেদর সােথ
&যাগােযােগর কেঠার নিথপt অব3াহত রাখেব।
হাইি>ড িনেদFশনা
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সমm FAPE "েয়াজনীয়তা একF সংকর মেডল এর সরবরােহর নমনীয়তা সহ পূরণ করা অিবরত
থাকেব। &যিদন "িতবJী িশKাথীOরা ব3ি~গতভােব আসেব, িশKাথীOরা পরামশ1ক িশKক / সংzানকK
পিরেষবা এবং পাশাপািশ িকছT স]^ক_ত পিরেষবা হণ করেব। নমনীয়তা সময়কাল, &গা² আকার
ইত3ািদেত &দওয়া &যেত পাের &য িদনUিলেত িশKাথীOরা "ত3M থােক, কমীOরা Uগল &ZিণকেKর মাধ3েম
কায1ত িরেসাস1 রlম এবং স]^ক_ত পিরেষবা সরবরাহ করেত থাকেব continue পরীKার ব3বzা, &"াাম
পিরবত1 ন এবং সহায়ক "যT ি~ ব3ি~গতভােব এবং দূরবতীOভােব সরবরাহ করা হেব। অগিত পয1েবKণ
অব3াহত থাকেব এবং পিরবারUিলেত জানােনা হেব। "িতবJী িশKাথীOেদর পাঠ3rমFেত স]ূণ1র°েপ
অ3াে¨স পাওয়ার জন3, ইিতমেধ3 অিধেবশনFেত থাকাকালীন দু'িদেনর বাইের মুেখামুিখ হওয়ার অিতির~
&সশনUিলর জন3 এF অপিরহায1 হেত পাের। &সই অিতির~ মুেখামুিখ &সশনUিল উপযT ~ &থরািপেaর
সােথ অ3াপেয়(েম( কের would
yতT পিরকxনার মেতা, &কিসিসএস িশKাথীO এবং তােদর পিরবােরর সােথ অথ1পূণ1 স]ক1 sতির এবং
বজায় রাখেব। আমরা িপতামাতােদর তােদর পছেdর &যাগােযােগর পpিতF িনধ1ারণ করেত এবং পাশাপািশ
আপ টT &ডট &যাগােযােগর তথ3 পাওয়ার জন3 জিরপ করব। আমরা িপতামাতার জন3 একF ওেয়িবনার
রাখার পিরকxনাF িনেয় এিগেয় যাব যা STেল এবং STল এবং দূরবতীO িনেদ1শকােল িপতামাতারা তােদর
িশ9েদর একােডিমক, শারীিরক এবং সামািজক-সংেবদনশীল "েয়াজেন কীভােব তােদর িশ9েদর সহায়তা
করেত পাের &সিদেক দৃ§ িনবp রাখেব। কীভােব সহায়তা করেত হয় তার জন3 িকছT সর¢াম এবং "িশKণ
&দওয়া হেল আমােদর অেনক বাবা-মা তােদর বাােদর তােদর আইইিপ-র লK3 িনধ1ারেণ সহায়তা করেত
পােরন। অিতির~ চলমান অিভভাবকেদর সহায়তার জন3 বাড়ীেতও পাঠােনা হেব।
1973 সােলর পুনব1াসন আইেনর 504 ধারা অনুসাের িকং &স(ার 504 আবাসন সহ &য &কানও িশKাথীOেক
ব3ি~গত, সংকর বা দূরবতীO zােনর সােথ "েয়াজনীয় পিরেষবা "দান অব3াহত রাখেব। তদিতির~,
িপতামাতারা / িশKকরা তবT ও পয1ােলাচনার জন3 আমােদর এসএসF Fেম নতTন 504 এর জন3 অনুেরাধ
জমা িদেত সKম হেবন।
হাইিড মেডলFেত, িবেশষ িশKা স]^ক_ত বােফেলা পাবিলক STল কিমFর সােথ আমােদর &যাগােযাগ
এবং সহেযািগতা একই থাকেব। &কিসিসএস STলUিলেত বা দূরবতীO zানUিলেত িশKাথীOেদর সমm পরীKার
ব3বzা, &"াাম পিরবত1 ন এবং সহায়ক "যT ি~ সরবরাহ অব3াহত রাখেব। "দi সমm পিরেষবা এবং
&"াামUিলর ডকTেমে(শন এবং পিরবােরর সােথ ধারাবািহক &যাগােযােগর িবষয়F সব1জনীন হেব।
আর আেবগভের িনেদFশ
STলUিল সমm ভাচ1 T য়াল থাকেলও িশKাথীOেদর FAPE সরবরাহ করা অিবরত থাকেব। পরামশ1দাতা িশKক
বা &সশেনর সােথ স]^ক_ত পিরেষবা পুশ একজন শীষ1zানীয় িশKকেদর লাইভ পােঠ &যাগদােনর জন3
িবেশষ´ সরবরাহ করেবন। সরবরাহকারী "াইেভট চ3াট ফাংশনF ব3বহােরর মাধ3েম তারা &য ছাtেক
পিরেবশন করেছন তােদর িনেদ1শ িদেত পাের। আমােদর ইট এবং মট1ার িবিbংUিলর মেতা, সরবরাহকারীর
যিদ ছাtেদর Qত "িশKেণর "েয়াজন হয় এবং Qত সাধারণ এড &ZিণকেK পুনরায় "েবশ করেত হয় তেব
কায1ত িশKাথীOেদর বাইের টানেত একF "&ক আউট রlম" ব3বহার করেত সKম হেব। পুলআউট
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পিরেষবাUিল কায1ত িনধ1ািরত িরেসাস1 রlম এবং স]^ক_ত পিরেষবা &সশেনর মাধ3েম সরবরাহ করা
হেব। এই দৃেশ3 িÁেকােয়ি , সময়কাল, &মাড / পpিতেত নমনীয়তা িদেত হেত পাের। "িতবJী িশKাথীOেদর
জন3 স]ূণ1 পাঠ3rম অ3াে¨স করার জন3, মুেখামুিখ &যাগােযােগর মুেখামুিখ &সশনUিলর জন3 এF
"েয়াজনীয় হেত পাের। &সই মুেখামুিখ &সশনUিল উপযT ~ &থরািপেaর সােথ অ3াপেয়(েম( কের। ভাচ1 T য়াল
পরীKার জায়গাUিলেত পরীKার ব3বzা থাকেত পাের। &"াাম পিরবত1 ন এবং সহায়ক "যT ি~ সরবরাহ
করা অিবরত থাকেব।
অন3 দুF পিরকxনার মেতা, &কিসিসএস ভাচ1 T য়াল মেডেলর মাধ3েম িশKাথীO এবং তােদর পিরবােরর সােথ
অথ1পূণ1 স]ক1 sতির এবং বজায় রাখেব। আমরা িপতামাতােদর তােদর পছেdর &যাগােযােগর পpিতF
িনধ1ারণ করেত এবং পাশাপািশ আপ টT &ডট &যাগােযােগর তথ3 পাওয়ার জন3 জিরপ করব। আমরা
িপতামাতার জন3 একF ওেয়িবনার রাখার পিরকxনার সােথ এিগেয় যাব যা তােদর িপতামাতারা তােদর
সMানেদর তােদর একােডিমক, শারীিরক এবং সামািজক-সংেবদনশীল চািহদা দূরবতীO িনেদ1শকােল কীভােব
সহায়তা করেত পাের &সিদেক দৃ§ িনবp রাখেব। কীভােব সহায়তা করেত হয় তার জন3 িকছT সর¢াম এবং
"িশKণ &দওয়া হেল আমােদর অেনক বাবা-মা তােদর বাােদর তােদর আইইিপ-র লK3 িনধ1ারেণ সহায়তা
করেত পােরন। অিতির~ চলমান অিভভাবকেদর সহায়তার জন3 বাড়ীেতও পাঠােনা হেব।
1973 সােলর পুনব1াসন আইেনর 504 ধারা অনুসাের িকং &স(ার 504 আবাসন সহ &য &কানও িশKাথীOেক
ব3ি~গত, সংকর বা দূরবতীO zােনর সােথ "েয়াজনীয় পিরেষবা "দান অব3াহত রাখেব। তদিতির~,
িপতামাতারা / িশKকরা তবT ও পয1ােলাচনার জন3 আমােদর এসএসF Fেম নতTন 504 এর জন3 অনুেরাধ
জমা িদেত সKম হেবন।
িবেশষ িশKা স]^ক_ত বােফেলা পাবিলক STল কিমFর সােথ আমােদর &যাগােযাগ এবং সহেযািগতা একই
থাকেব। &কিসিসএস িশKাথীOেদর সমm পরীKার ব3বzা, &"াাম পিরবত1 ন এবং সহায়ক "যT ি~ সরবরাহ
করেত থাকেব। "দi সমm পিরেষবা এবং &"াামUিলর ডকTেমে(শন এবং পিরবােরর সােথ ধারাবািহক
&যাগােযােগর িবষয়F সব1জনীন হেব।

িVভািষক এবং িবX ভাষা
বAিBগত িনেদFশ
িকংস &স(ার চাট1ার STল (&কিসিস) এর উ অািধকােরর িবষয়F িনি`ত করা &য সমm ইংরাজী ভাষা
িশখার (ইএলএল) িবিbংেয়র বাইের বা বাইের থাকTক না &কন উ-মােনর এনএনএল পিরেষবা সরবরাহ
কের পাঠ3rমF পুেরাপুির অ3াে¨স করেত পাের। শরকােল পুনরায় &খালার জন3 িবকxUিল িবেবচনা
করার সময় আমরা আমােদর িবেশষ জনেগা²র &ল িদেয় এমনF কেরিছ এবং তােদর পিরেষবাUিল
সরবরাহ করার পিরকxনা কির যা আমােদর িশKাথীOেদর এবং পিরবােরর "েয়াজেনর সেব1াiমভােব পূরণ
কের।
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ইিসএল সনা~করণ "িrয়াF িসওিভআইিড বেJর সময় নতTনভােব তািলকাভT~ সমm িশKাথীOেদর জন3
এবং ২০২০-২০১২ িশKাবেষ1 নবীন তািলকাভT~ সমm িশKাথীOর জন3 অনুসরণ করা হেব। এই "িrয়া
বাধ3তামূলক িহসােব STেলর "থম 20 িদেনর মেধ3 সািলত হেব। পিরবারUিল &হাম-ভাষার "}াবলী
(এইচএলিকউ) স]ূণ1 কের STেল িফিরেয় &দেব to আমােদর ইএনএল িশKক এইচএলিকউ পয1ােলাচনা
করেবন এবং &য &কানও িশKাথীO বািড়েত আলাদা ভাষায় কথা বলেত পােরন তার িশKাথীOেদর জন3
সাKাকার হণ করেবন। সাKাকােরর ফলাফলUিল NYSITELL &দওয়া উিচত িকনা তা িনধ1ারণ
করেব। NYSITELL যিদ "েয়াজন হয় এবং ছাt &সবার mর িনধ1ারণ করেত ব3ব¯ত হয়। িবদ3ালেয়,
ব3ি~গতভােব ELL &যাগ3তা অজ1নকারী সকল িশKাথীOেক অধ3য়েনর উপযT ~ ইউিনট সরবরাহ করা হেব।
আমােদর ইএলএল িবভাগ িপতামাতােদর এবং পিরবােরর সােথ অথ1িবক স]ক1 েক উসািহত কেরেছ এবং
আমােদর STল পpিত পিরচালনার / পpিত িন^ব_েশেষ এই স]ক1 Uিল িবকাশ অব3াহত থাকেব। ELL
িবভাগF বছর 9রl হওয়ার আেগ একF অিভভাবক সমীKা &"রণ করত &য আমােদর কােছ সব1ািধক
&যাগােযােগর তথ3 রেয়েছ &সইসােথ ধারাবািহক ও উÀু~ &যাগােযােগর জন3 পছdসই পpিত এবং পছেdর
ভাষা িনেয় আেলাচনা করা। COVID-19 চলাকালীন আমরা আিবার কেরিছ &য িপতামাতারা
ব3ি~গতভােব সভায় অংশ িনেত না পারেল দূরবতীO উপােয় সভাUিলেত অংশ &নওয়ার Kমতা উপেভাগ
কেরন। আমরা পতেনর সময় একF িপতামাতার ওেয়িবনার zাপন করার পিরকxনা কেরিছ &যখােন িপতামাতা আমােদর ইএলএল িশKেকর কাছ &থেক Fপস / সর¢ামUিলর িবষেয় 9নেবন যা তারা তােদর
সMানেদর তােদর িশKািবদ, শারীিরক এবং সামািজক-সংেবদনশীল সুzতায় সহায়তা করেত
পাের। &কিসিসএস িনি`ত করেব &য পিরবারUিল ব3ব¯ত "যT ি~ এবং o3াটফম1Uিলর িবষেয় "িশKণ
&দওয়া হেV যােত তারা তােদর িশ9েক কায1করভােব সহায়তা করেত পাের।
হাইি>ড িনেদFশনা
ইিসএল সনা~করণ "িrয়াF িসওিভআইিড বেJর সময় নতTনভােব তািলকাভT~ সমm িশKাথীOেদর জন3
এবং ২০২০-২০১২ িশKাবেষ1 নবীন তািলকাভT~ সমm িশKাথীOর জন3 অনুসরণ করা হেব। এই "িrয়া
বাধ3তামূলক িহসােব STেলর "থম 20 িদেনর মেধ3 সািলত হেব। পিরবারUিল &হাম-ভাষার "}াবলী
(এইচএলিকউ) স]ূণ1 কের STেল িফিরেয় &দেব to আমােদর ইএনএল িশKক এইচএলিকউ পয1ােলাচনা
করেবন এবং &য &কানও িশKাথীO বািড়েত আলাদা ভাষায় কথা বলেত পােরন তার িশKাথীOেদর জন3
সাKাকার হণ করেবন। সাKাকােরর ফলাফলUিল NYSITELL &দওয়া উিচত িকনা তা িনধ1ারণ
করেব। NYSITELL যিদ "েয়াজন হয় এবং ছাt &সবার mর িনধ1ারণ করেত ব3ব¯ত হয়। &য সকল
িশKাথীOর ইলএল &যাগ3তা রেয়েছ &স সমm িশKাথীOর জন3 ব3ি~গত &সশনUিলর িমZেণর মাধ3েম এবং
কায1ত এমন িদনUিলেত &যখােন িশKাথীOরা ভবেন &নই, তােদর জন3 উপযT ~ ইউিনট সরবরাহ করা
হেব। ELL Uিল পাঠ3rমF স]ূণ1র°েপ অ3াে¨স করেত সKম হওয়ার জন3, ব3ি~গত িশKার অিতির~
িদনUিলর জন3 এF "েয়াজনীয় হেত পাের। এই অিধেবশনUিল িনেয়ােগর মাধ3েম ENL িশKেকর কােছ
করা &যেত পাের।
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একF হাইিড মেডলFেত "ব3ি~গত" িবভােগর অধীেন তািলকাভT~ িপতামাতার &যাগােযাগ পিরকxনা
একই থাকেব। অিভভাবকরা জিরপ করা হেব; একF ওেয়িবনার িপতামাতােক তােদর সMােনর সহায়তার
জন3 সর¢াম &দওয়ার জন3 &হাa করা হেব এবং িপতামাতােক "যT ি~ "িশKণ &দওয়া হেব। একF হাইিড
মেডেল, ইএলএল িশKাথীOেদর সামািজক সংেবদনশীল চািহদা স]েক1 িবেশষ িবেবচনা করা হেব। ইএলএল
িশKাথীOেদর তােদর সামািজক আেবেগর সুzতা এবং &যাগােযােগর দKতা বাড়ােত ইএনএল িশKেকর সােথ
অিতির~ অিধেবশনUিলর "mাব &দওয়া হেব।

িরেমাট িনেদFশ
ইিসএল সনা~করণ "িrয়াF িসওিভআইিড বেJর সময় নতTনভােব তািলকাভT~ সমm িশKাথীOেদর জন3
এবং ২০২০-২০১২ িশKাবেষ1 নবীন তািলকাভT~ সমm িশKাথীOর জন3 অনুসরণ করা হেব। এই "িrয়া
বাধ3তামূলক িহসােব STেলর "থম 20 িদেনর মেধ3 সািলত হেব। পিরবারUিল &হাম-ভাষার "}াবলী
(এইচএলিকউ) স]ূণ1 কের STেল িফিরেয় &দেব to আমােদর ইএনএল িশKক এইচএলিকউ পয1ােলাচনা
করেবন এবং &য &কানও িশKাথীO বািড়েত আলাদা ভাষায় কথা বলেত পােরন তার ভাচ1 T য়াল ছাt
সাKাকার পিরচালনা করেবন। সাKাকােরর ফলাফলUিল NYSITELL &দওয়া উিচত িকনা তা িনধ1ারণ
করেব। "েয়াজেন NYSITELL &দওয়া হেব (ব3ি~গতভােব, 1: 1) এবং িশKাথীOর পিরেষবা mর িনধ1ারণ
করেত ব3ব¯ত হয়। ভাচ1 T য়াল o3াটফেম1 ইএলএল &যাগ3তা রেয়েছ এমন সমm িশKাথীOেক অধ3য়েনর উপযT ~
ইউিনট সরবরাহ করা হেব। ELL Uিল পাঠ3rমF স]ূণ1র°েপ অ3াে¨স করেত সKম হওয়ার জন3,
ব3ি~গত-িশKার িকছT িদেনর জন3 এF "েয়াজনীয় হেত পাের। এই অিধেবশনUিল িনেয়ােগর মাধ3েম ENL
িশKেকর কােছ করা &যেত পাের।
ভাচ1 T য়াল মেডলFেত "ব3ি~গত ব3ি~" িবভােগর অধীেন তািলকাভT~ িপতামাতার &যাগােযাগ পিরকxনা
একই থাকেব। অিভভাবকরা জিরপ করা হেব; একF ওেয়িবনার িপতামাতােক তােদর সMােনর সহায়তার
জন3 সর¢াম &দওয়ার জন3 &হাa করা হেব এবং িপতামাতােক "যT ি~ "িশKণ &দওয়া হেব। ভাচ1 T য়াল মেডেল,
ইএলএল িশKাথীOেদর সামািজক সংেবদনশীল চািহদা স]েক1 িবেশষ িবেবচনা করা হেব। ইএলএল
িশKাথীOেদর তােদর সামািজক আেবেগর সুzতা এবং &যাগােযােগর দKতা বাড়ােনার জন3 ENL িশKেকর
সােথ অিতির~ ভাচ1 T য়াল &সশেনর "mাব &দওয়া হেব।

Yািফং এবং মানব স[দ
· KCCS িনিxত করেব $য িশQক, ,-ল $নতা ও পুতিল ব1িsগত $সবা $পশাদার তােদর অ1াসাইনেমে&র
জন1 একH yবধ ও উপয- s শংসাপw রাখা।
· $কিসিসএস রাzয় শংসাপেwর Fেয়াজনীয়তা $মটােত FিশQক F{িত কম+সূিচর সােথ কাজ করার সময়
ঘটনামূলক িশQাদান, িবকE িশQকেক কমী^েদর Fেয়াজনীয়তা সমাধােনর জন1 ব1বহার করেত থাকেব।
· $কিসিস 20-21 ,-ল বছেরর জন1 আমােদর বত+ মান িশQক মূল1ায়ন পিরকEনা পুেরাপুির বা|বায়ন
করেব। মূল1ায়েনর মেধ1 ব1িs এবং দূরবতী^ িশQার $ডটা অ\ভ-+s থাকেব।
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· KCCS কেলজ আমােদর অংশীদািরi Zাগত চলেত থাকেব 3িল tudent িশQক আমােদর }ােস ঢ-েক,
জন1 যিদ ব1িsগতভােব, হাইিpড, এবং / অথবা দূরবতী^ িনেদ+শ।
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