
পনুরায় েখালা সং�া� �� এবং উত্তর 
 
• িডি�� িক এখনও 1লা েফ�য়ািরর মেধয্ �িত �ুেল 50 েথেক 100 জন উ� �েয়াজনীয়তা স�� িশ�াথ�েদর 

িফিরেয় আনার বয্াপাের কথা বলেছ? হয্া।ঁ  
 
• উ� �েয়াজনীয় িহেসেব কােদর িবেবচনা করা হয়? ি�ি�পাল �ারা েসই িশ�াথ�েদর িকভােব েবেছ েনওয়া হয়? 

বয্ি�গত িশ�ার জনয্ েফরত িনেয় আসার উে�েশয্ িনবর্ািচত উ� �েয়াজনীয়তা স�� িশ�াথ�েদর িপি�পাল 
�ারা তথয্, িশ�ার সুপািরশ এবং অিভভাবকেদর পছে�র িভিত্তেত িচি�ত করা হে�।  

 
• েসই পিরবারেদর সােথ িক ইিতমেধয্ই েযাগােযাগ করা হেয়েছ? হয্াঁ। এই �ি�য়ািট চলমান। 

 
• িডি�� িভিত্তেত কতজনেক উ� �েয়াজনীয়তা স�� বেল বলিছ েস বয্াপাের িক েকানও ধারণা আেছ? তারা িক 

স�ােহ পাঁচ িদন যােব? 
• এই িশ�াথ�রা আমােদর ওেয়বসাইেট �ুল পিরক�নােত আেছ - 50 েথেক 100 এবং পূেবর্ উে�িখত জনসংখয্া 

অ�ভুর্ � যারা 1লা েফ�য়ািরেত িফের আসেছ। এই সমেয় তারা 5 িদন উপি�ত থাকেবন। 

• সম� ি�-k েথেক ে�ড 2 িশ�াথ�রেদর িক �থম পযর্ােয় িফের আসার জনয্ আ�ান করা হেব? হয্া।ঁ 

• সব িসিনয়রেদর িক 1লা েফ�য়ািরর মেধয্ েফরত ডাকা হেব।? হয্াঁ। 
• �থেম িফের আসার জনয্ েকন এই দিুট �পেক েবেছ েনওয়া হেয়েছ?  
• তেথয্র িভিত্তেত েয িসিনয়ররা তােদর জিুনয়র বছেরর েশষ বছেরর সমাি�েত েযাগ িদেত পােরনিন এবং এই বছর 

�য্াজেুয়শন এবং কেলেজর জনয্ ��িত েনওয়া তােদর জনয্ আবশয্ক। 
• সমী�ার িভিত্তেত ি�-K েথেক 2, যােত েদখা েগেছ েয �ারি�ক বছরগিল িবকােশর একািধক �ধান ে�ে� গর�পূণর্ 

ভূিমকা পালন কের, িশ�াগত এবং সামািজক-আেবগগত উভয় ে�ে�ই। 

• েসই িশ�াথ�রা িক হাইি�ড ফরময্ােট থাকেব? আপিন িক জােনন েসগিল িক রকম েদখেত হেব? ি�-K – 2 দ ুিদেনর 
সময়সূিচেত আর� করা হেব। �প A েসাম/ম�ল। �প B বহৃ�/শ�। বধুবার অয্ািসে�ানাস/দরূবত� �ান েথেক। 

• িশ�াথ� এবং িপতা-মাতারা েফরত আসেত ই�কু িকনা িনধর্ারণ করার জনয্ কখন তােদর সে� েযাগােযাগ করা 
হেব? িশ�াথ� িহেসেব চলমান, এবং অবয্াহতেদর এই পযর্ােয় অ�ভুর্ � করা হেব। 

• পরবত� পযর্ােয় মধয্-মােচর্  এক েথেক দ ুস�ােহর বয্বধােন অ�ভুর্ � করা হেব, িঠক আেছ?  
• িব�ান, পরী�ণ এবং পযর্ায় 1 েথেক আমােদর িশ�ার ওপর িনভর্ র কের। 

• েসই পযর্ায়গিল িক ে�ড �র অনযুায়ী করা হেব? 
• �ুল িভিত্তক িটম (School Based Teams, SBTs)-এর পরামেশর্র মাধয্েম স�বতঃ ে�ড �ারা করা হেব। 

• এিটর ল�য্ িক িপতা-মাতারা তােদর বা�ােক েফরত পাঠােত ই�কু িকনা িনধর্ারণ করার জনয্ জানয়ুািরেত 
�েতয্ক িডি�� িপতা-মাতার কােছ েপৗঁছােনা? হয্াঁ। SBTs.-এর মাধয্েম 

• পরী�ার িবষয়িট কী হেব? পরী�া েনওয়ার এবং িপতা-মাতার স�িত েনওয়ার �ি�য়া িক আর� হেয়েছ? এিট 
আমােদর েমিডেকল িডের�র Dr. Dennis Kuo এবং Dr. Tonja Williams সহ আমােদর �া�য্ উপেদ�া কাউি�ল 
(Health Advisory Council, HAC) সদেসয্র িদশা-িনেদর্শ এবং সহেযািগতার মাধয্েম করা হে�। 
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