15 এপ্রিল, 2020
প্রিয় পপ্রিবািবর্গ:
প্রবর্ত কয়য়ক সপ্তাহ ধয়ি দূ ি থেয়ক প্রিক্ষা বাস্তবায়নকায়ল আপনায়দি নমনীয়তা, ধধর্যগয এবং অংিীদািয়েি জনয আপনায়দিয়ক ধনযবাদ জানায়ত
চাই। আমিা র্যখন দূ য়ি থেয়ক প্রিক্ষাি প্রিতীয় পর্যগায়য় পদাপগন কিয়ত র্যাপ্রি, প্রিক্ষা বছয়িি থিষ পর্যগন্ত প্রিক্ষাপ্রনয়দগিনা ও পপ্রিয়ষবা িদায়নি জনয
িস্তুপ্রত গ্রহণ কিপ্রছ, এমন সময় দূ ি থেয়ক প্রিক্ষাপ্রনয়দগিনা ও পপ্রিয়ষবা সম্পয়কগ আপনায়দিয়ক প্রকছু গুরুেপূ ণগ তেয প্রদয়ত চাই।
আমিা জাপ্রন থর্য থকায়না থকায়না প্রিক্ষােগীি জনয সিিীয়ি তায়দি স্কুল ভবয়ন উপপ্রিত না হওয়াটা তায়দি জনয দু রূহ, তয়ব থসটা িপ্রতবপ্রিতার্যু ক্ত
প্রিক্ষােগীয়দি জনয উয়েখয়র্যার্যভায়ব থতমনপ্রট হয়ত পায়ি। আমিা এ স্কুল বছয়িি অবপ্রিষ্ট প্রদনগুয়লায়ত দূ ি থেয়ক প্রিক্ষাি পপ্রিয়বয়ি আপনায়দি
সন্তায়নি সাফলয প্রনপ্রিত কিাি জনয আপনায়দি থছয়লয়ময়য়ি িয়য়াজন প্রনয়য় আপনায়দি সায়ে সংয়র্যার্ িক্ষাি জনয িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ। প্রপতামাতা ও
স্টাফর্ণ হয়য়তা অনযয়দি থসবায় প্রনয়য়াপ্রজত আয়ছন এবং/অেবা প্রনয়জিাও হয়য়তা থিায়র্ি সায়ে র্যু দ্ধ কিয়ছন, এ কো স্মিণ থিয়খ, নমনীয়তা
গুরুেপূ ণগ। আমিা সকল প্রিক্ষােগীয়ক তায়দি বযপ্রক্তর্ত চাপ্রহদা অনু র্যায়ী পপ্রিয়ষবাদায়নি জনয িপ্রতশ্রুপ্রতবদ্ধ, এবং আমিা থস িপ্রতশ্রুপ্রত িক্ষা কিাি
বযাপায়ি বদ্ধপপ্রিকি।
প্রিক্ষা বছয়িি থিষ অবপ্রধ দূ ি থেয়ক প্রিক্ষাপ্রনয়দগিনা ও পপ্রিয়ষবাি প্রকছু গুরুেপূ ণগ প্রবষয়
•

এই সময়য়ি ময়ধয স্কুল ও পপ্রিবায়িি ময়ধয ঘন ঘন প্রচপ্রিপত্র আদানিদান হয়ব। থর্যার্ায়র্যার্ কিা হয়ব আপনায়দি বাপ্রিি ভাষায়। এই
সময়য়ি ময়ধয, আপনাি স্কুলয়ক আপনাি সায়ে অংিীদািে র্য়ি তুলয়ত হয়ব র্যায়ত আপনাি সন্তায়নি জনয তাি ইনপ্রিপ্রভজুয়য়লাইজড্
এিুয়কিন থিাগ্রাম (IEP) অনু র্যায়ী থেিাল এিুয়কিন দূ ি থেয়ক প্রিক্ষা (প্রিয়মাট লাপ্রনগং) পপ্রিকল্পনা িণয়ন কিা র্যায়। র্যপ্রদ এখন
অবপ্রধ তা কিা না হয়, অনু গ্রহ কয়ি আপনাি সন্তায়নি প্রিক্ষয়কি সায়ে প্রকংবা আপনাি সন্তান র্যপ্রদ শুধু একপ্রট সাপ্রভগস গ্রহণ কয়ি,
তাহয়ল আপনাি সন্তায়নি প্রিয়লয়টয়টি সাপ্রভগস িদানকািীি সায়ে থর্যার্ায়র্যার্ করুন। আপপ্রন সফল না হয়ল
specialeducation@schools.nyc.gov প্রিকানায় ইয়মইল করুন বা 311 নম্বয়ি থফান করুন।

•

িপ্রতবপ্রিতার্যু ক্ত প্রিস্কুল প্রিক্ষােগীয়দি থক্ষয়ত্র স্মিণ িাখয়বন থর্য, দূ ি থেয়ক প্রিক্ষা পপ্রিকল্পনা শুধু থসসব থছয়লয়ময়য়য়দি জনয ধতপ্রি কিা
হয়ি, র্যািা থকায়না একপ্রট সমপ্রিত পপ্রিয়বয়ি প্রবয়িষ ক্লাস (SCIS) কািায়মাি থেিাল ক্লায়স প্রকংবা DOE থকায়না িগ্রায়মি থেিাল
ক্লায়স আয়ছ। প্রিস্কুল প্রিক্ষােগীয়দি র্যািা প্রিয়লয়টি সাপ্রভগস বা শুধু থেিাল এিুয়কিন ভ্রামযমাণ প্রিক্ষক পায়, তায়দি জনয সাপ্রভগস িদান
কিা হয়ব দূ ি থেয়ক।

•

দূ ি থেয়ক প্রিক্ষা পপ্রিকল্পনা:

•

o

প্রিক্ষক, প্রিয়লয়টি সাপ্রভগস িদানকািী, পপ্রিবাি এবং প্রিক্ষােগীর্ণ এই অপ্রভজ্ঞতা থেয়ক র্যা জানয়ত পায়িন, তাি ওপি প্রভপ্রি
কয়ি, এবং আপনায়দি সায়ে আয়লাচনাি পি সময় সময় পপ্রিবপ্রতগত হয়ত পায়ি। আয়লাচনাি উয়েিয হয়লা দূ ি থেয়ক প্রিক্ষায়
প্রনয়য়াপ্রজত হয়ত আপনাি সন্তায়নি কী িয়য়াজন (থকায়না পপ্রিবতগনসহ) এবং কীভায়ব পপ্রিয়ষবা িদান কিা হয়ব, তা প্রনয়য়
কো বলা।

o

সন্তায়নি পপ্রিয়ষবা বা প্রিক্ষাপ্রনয়দগিনাি প্রকছু অংয়ি বা পুয়িাটা জুয়ি একপ্রট প্রভপ্রিও অংি সম্পৃ ক্ত োকুক, থসটা আপপ্রন চান
প্রক-বা না চান, এবং থর্য পুনিাবৃ প্রি বা প্রিপ্রতকায়ল আপপ্রন সম্মত হয়য়প্রছয়লন, তা কাজ করুক বা না করুক, আপনাি সন্তান
প্রিয়ন কয়তাটুকু সময় সহয কিয়ত পায়ি, থসটাি িপ্রত গুরুে িদান কয়ি ধতপ্রি/হালনার্াদ কিয়ত হয়ব।

o

এছািাও এই দূ য়র্যগার্কায়ল আপপ্রন ও আপনাি পপ্রিবায়িি জনয িয়য়াজনীয় নমনীয়তাি সু য়র্যার্ প্রদয়য় প্রনপ্রিত কিয়ব থর্য
আপনাি সন্তান বতগমায়ন তাি িয়য়াজনীয় সাপ্রভগস ও সহায়তা পায়ি।

IEP প্রমপ্রটংগুয়লা অবযাহত োকয়ব, এবং থফায়ন পপ্রিচাপ্রলত হয়ব। িয়র্যাজয থক্ষয়ত্র মূ লযায়ন হয়য়তা দূ ি থেয়ক সম্পাদন কিা থর্যয়ত পায়ি।
প্রপতামাতািা থিফায়িল কিয়ত প্রিপ্রিপযায়লি কায়ছ ইয়মইয়ল কিয়ত পায়িন specialeducation@schools.nyc.gov প্রিকানায়, অেবা
থফায়ন 311 নাম্বায়ি। প্রিস্কুল প্রিক্ষােগীয়দি প্রপতামাতার্ণ CPSE-এি সায়ে থর্যার্ায়র্যার্ কয়ি থিফায়িল থপয়ত পায়িন
(https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/help/committees-on-special-education)।
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•

আপপ্রন র্যপ্রদ এখনও প্রেচ, অকুয়পিনযাল থেিাপ্রপ, এবং প্রফপ্রজকযাল থেিাপ্রপি ময়তা দূ য়ি থেয়ক প্রিয়লয়টি সাপ্রভগস িদায়ন সম্মপ্রত না
প্রদয়য় োয়কন, প্রকংবা কাউয়িপ্রলং িদায়নি একপ্রট িস্তাব গ্রহণ কয়ি োয়কন র্যা থপয়ত আগ্রহী, তাহয়ল অনু গ্রহ কয়ি সাপ্রভগস িদানকািীি
সায়ে থর্যার্ায়র্যার্ করুন। আপপ্রন র্যপ্রদ অতীয়ত সাপ্রভগস িতযাখযান কয়ি োয়কন, তাহয়ল আপপ্রন আপনাি প্রসদ্ধান্ত পপ্রিবতগন কিয়ত পািয়ব
থর্য থকায়না সময়; আপনায়ক শুধু আপনাি সন্তায়নি সাপ্রভগস িদানকািীি সায়ে আপনাি অবিান পপ্রিবতগয়নি কো জানায়ত হয়ব।
আপনাি সন্তায়নি সাপ্রভগস িদানকািীি সায়ে থর্যার্ায়র্যার্ কবায় আপনাি সহায়তাি িয়য়াজন্ হয়ল ইয়মইল করুন specialeducation@schools.nyc.gov
প্রিকানায় বা 311 নম্বয়ি থফান করুন।

দূ ি থেয়ক প্রিক্ষাপ্রনয়দগিনায় অংিগ্রহণ কিয়ত আপনাি সন্তায়নি একপ্রট প্রিভাইয়সি ও থটপ্রলয়েিাপ্রপি িয়য়াজন হয়ল এবং র্যপ্রদ তা এখনও না থপয়য় োয়কন, আপপ্রন এই

coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices অেবা 718-935-5100 নম্বয়ি থফান করুন
এবং 5 িায়াল করুন। আপপ্রন র্যপ্রদ ইয়তাময়ধয সায়ভগ সম্পন্ন কয়ি োয়কন এবং এখনও থকায়না প্রিভাইস না থপয়য় োয়কন, প্রকংবা আপনাি
সন্তায়নি IEP-থত থকায়না অযাপ্রসপ্রস্টভ থটকয়নায়লাপ্রজ আয়ছ র্যা এখনও আপনাি হস্তর্ত হয়প্রন, তাহয়ল অনু গ্রহ কয়ি
specialeducation@schools.nyc.gov প্রিকানায় ইয়মইল করুন।
ওয়য়বয়পয়জ একপ্রট সায়ভগ পূ িণ কিয়ত পায়িন:

এই প্রচপ্রিি সায়ে সংর্যু ক্ত পপ্রিবািসমূ য়হি জনয ধতপ্রি COVID-19 সংকটকালীন বহুল প্রজজ্ঞাপ্রসত িশ্নাবলীি থেিাল এিুয়কিন অংিপ্রট থদখুন,
সায়ে সায়ে আপনায়ক ও আপনাি সন্তানয়ক সহায়তাি জনয আমায়দি ধতপ্রি তেয-উপকিণ তাপ্রলকা থদখুন। এসব এসব িশ্ন ও তেয-উপকিণ
পাওয়া র্যায়ব এখায়ন: schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning এবং র্যখন 12-মায়সি IEP সম্পয়কগ তেযসহ আিও তেয পাওয়া র্যায়ব, তখন আমিা অবযাহতভায়ব এই ওয়য়বসাইট হালনার্াদ কিয়বা। থর্যয়কান সময়য় আপনাি থকায়না িশ্ন োকয়ল,
অনু গ্রহ কয়ি specialeducation@schools.nyc.gov প্রিকানায় ইয়মইল করুন প্রকংবা 311 নম্বয়ি থফান করুন।
এই অপ্রবশ্বাসযিকম কয়িাি সময়য় আপনায়দি অংিীদািয়েি জনয আপনায়দি িপ্রত আমায়দি অয়িষ কৃতজ্ঞতা।
প্রবনীত,

প্রিচািগ এ. কািানজা (Richard A. Carranza)
চযায়িলি
প্রনউ ইয়কগ প্রসপ্রট প্রিপাটগয়মন্ট অভ এিুয়কিন

থর্যসব পপ্রিবায়ি িপ্রতবপ্রিতার্যু ক্ত প্রিক্ষােগী আয়ছ, তায়দি জনয দূ ি থেয়ক প্রিক্ষা বা প্রিয়মাট লাপ্রনগং সম্পয়কগ বহুল
প্রজজ্ঞাপ্রসত িশ্নাবলী
থেিাল এিুয়কিন দূ ি থেয়ক প্রিক্ষা (প্রিয়মাট লাপ্রনংগ ) পপ্রিকল্পনা কী?

আপনাি সন্তায়নি জনয দূ য়ি থেয়ক প্রিক্ষা পপ্রিকল্পনা ধতপ্রিি জনয আপনাি স্কুয়লি পক্ষ থেয়ক আপনাি সায়ে থর্যার্ায়র্যার্ কিাি কো।
অভাপ্রবতপূ বগ এই সংকয়ট কীভায়ব সাপ্রভগস িদান কিা হয়ব, দূ ি থেয়ক প্রিক্ষা পপ্রিকল্পনা তাি রূপয়িখা িণয়ন কয়ি। এ ধিয়নি পপ্রিকল্পনা
ধতপ্রিয়ত আপনাি সন্তায়নি IEP হয়লা সূ চনায়কন্দ্র এবং আপনাি মতামত গুরূেপূ ণগ। আপনাি সন্তায়নি প্রনয়প্রমত স্কুয়লি সময়সূ প্রচ িপ্রতিাপন কিা
হয়ব না, এই ধািণা থিয়খ, দূ ি থেয়ক প্রিক্ষা পপ্রিকল্পনাি লক্ষয হয়লা প্রিক্ষাপ্রনয়দগিনা ও পপ্রিয়ষবা িদান কিা র্যা আপনাি সন্তায়নি IEP-এি লক্ষয
অজগয়ন সহায়তা কয়ি। আপপ্রন র্যপ্রদ এখনও পপ্রিকল্পনা না থপয়য় োয়কন বা আপনাি স্কুয়লি সায়ে আয়লাচনা না কয়ি োয়কন, তাহয়ল অনু গ্রহ
কয়ি আপনাি সন্তায়নি প্রিক্ষয়কি সায়ে এবং/অেবা প্রিয়লয়টি সাপ্রভগস িদানকািীি সায়ে থর্যার্ায়র্যার্ করুন। এছািাও, থর্য থকান পর্যগায়য় আপপ্রন
র্যপ্রদ অনু ভব কয়িন থর্য, আপনাি সন্তায়নি দূ য়ি থেয়ক প্রিক্ষা পপ্রিকল্পনা থর্যন তাি জনয কাজ কিয়ছ না, অনু গ্রহ কয়ি আপনাি সন্তায়নি প্রিক্ষক
এবং/অেবা প্রিয়লয়টি সাপ্রভগস িদানকািীি সায়ে থর্যার্ায়র্যার্ করুন। এছািাও র্যপ্রদ আপনাি সন্তায়নি স্কুয়লি সায়ে থর্যার্ায়র্যায়র্ আপনাি
সহায়তাি িয়য়াজন হয়, তাহয়ল আপপ্রন ইয়মইল কিয়ত পায়িন specialeducation@schools.nyc.gov প্রিকানায়।

আমাি সন্তায়নি থেিাল এিুয়কিন দূ য়ি থেয়ক প্রিক্ষা (প্রিয়মাট লাপ্রনংগ ) পপ্রিকল্পনা প্রক পুনপ্রবগয়বচনা কিা থর্যয়ত
পায়ি?

হযাাঁ, আর্ামী সপ্তায়হ আপনাি থদওয়া মতাময়তি িািা পপ্রিচাপ্রলত সাপ্রভগসসহ থেিাল এিুয়কিন দূ ি থেয়ক প্রিক্ষা (প্রিয়মাট লাপ্রনগং) পপ্রিকল্পনা
পূ ণগাঙ্গরূয়প বাস্তবায়ন কিা হয়ব 20 এপ্রিল শুরু সপ্তায়হ। আর্ামী সপ্তাহগুয়লায়ত পপ্রিয়ষবা িদানকািীর্ণ আপনাি সায়ে সংয়র্যার্ িক্ষা কিয়বন
র্যায়ত আপনাি সন্তায়নি অগ্রর্প্রতি িপ্রত লক্ষয িাখা র্যায়। থকান পপ্রিয়ষবা র্যপ্রদ না থদওয়া হয় বা থটপ্রলয়েিাপ্রপয়ত অনয থকায়না প্রবপপ্রি থদখা র্যায়,
তাহয়ল িতযক্ষ পপ্রিয়ষবা শুরু হয়ল সম্ভাবয দ্রুত থসটা শুধয়ি থনওয়া হয়ব।

আমাি সন্তান কীভায়ব প্রিক্ষা প্রনয়দগিনা পায়ব?

র্যপ্রদ আপনাি সন্তায়নি জনয ইনপ্রটয়গ্রয়টি থকা-প্রটপ্রচং, থেিাল ক্লাস, প্রকংবা থেিাল এিুয়কিন প্রটচাি সায়পাটগ সাপ্রভগস সু পাপ্রিিকৃত হয়, তাহয়ল
আপনাি স্কুল সাধযময়তা থচষ্টা কিয়ব র্যায়ত থসসব প্রিক্ষাপ্রনয়দগিনা সাধািণত ক্লাসরুয়ম থর্যসব থেিাল এিুয়কিন প্রিক্ষক এবং/অেবা প্রিক্ষকয়দি
প্রটম ও পযািািয়ফিনযাল(র্ণ) িদান কিয়তন, তায়দি কাছ থেয়ক িদান অবযাহত িাখা র্যায়। কীভায়ব প্রিক্ষাপ্রনয়দগিনা িদান কিা হয়ব, থসটা
জানায়ত আপনাি স্কুল থেয়ক থকউ আপনায়দি সায়ে থর্যার্ায়র্যার্ কিয়বন।

আমাি সন্তান প্রক এখনও প্রিয়লয়টি সাপ্রভগয়সস (সম্পপ্রকগত পপ্রিয়ষবাসমূ হ) গ্রহণ কিয়ব?

থর্যখায়ন প্রচপ্রকত্সার্তভায়ব র্যোর্যে থসখায়ন প্রিয়লয়টি সাপ্রভগয়সস (সম্পপ্রকগত পপ্রিয়ষবাসমূ হ) িদান কিা হয়ব (থফায়ন) থটয়লয়েিাপ্রপ অেবা প্রভপ্রিওকনফায়িয়িি মাধযয়ম। িপ্রতপ্রট প্রিক্ষােগীি জয়নয পপ্রিয়ষবাি পপ্রিকল্পনাগুয়লা আয়লাচনা কিাি জয়নয পপ্রিয়ষবা িদানকািী ও স্কুলগুয়লা পপ্রিবায়িি
সায়ে থর্যার্ায়র্যার্ কিয়ব। এছািাও পপ্রিয়ষবা িদানকািীর্ণ পপ্রিবািয়দি প্রবপ্রভন্ন কমগকায়েি তেয িদান কিয়ব র্যাি মাধযয়ম প্রিয়লয়টি সাপ্রভগয়সস
(সম্পপ্রকগত পপ্রিয়ষবাসমূ হ) বাপ্রিয়ত থজািদাি কিা থর্যয়ত পায়ি।

থকান্ পদ্ধপ্রতয়ত প্রিয়লয়টি সাপ্রভগস িদান কিা হয়ব?

আমায়দি প্রেচ-লযাঙ্গু য়য়জ থেিাপ্রপ, অকুয়পিনযাল থেিাপ্রপ, এবং প্রফপ্রজকযাল থেিাপ্রপ িদানকািীয়দি সম্ভব ও িয়র্যাজয হয়ল, অপ্রিও-প্রভপ্রিও
সংয়র্যায়র্ি মাধযয়ম পপ্রিয়ষবা িদান কিয়ত আমিা থজাি সু পাপ্রিি কিপ্রছ। প্রকছু প্রিক্ষােগীি প্রিয়ন সময় কম বযবহায়িি িয়য়াজন হয়ত পায়ি বা
তািা থফায়ন পপ্রিয়ষবা িদান থেয়ক উপকৃত হয়ত পায়ি, এবং প্রকছু পপ্রিবাি এসব পপ্রিয়ষবায়ক অগ্রাপ্রধকাি প্রদয়ত পায়িন। তয়ব র্যপ্রদ আপনাি
সন্তায়নি পপ্রিয়ষবা প্রভপ্রিও উপাদান সহয়র্যায়র্ িদান কিা না হয় এবং আপপ্রন র্যপ্রদ উপাদানপ্রট িতযািা কয়িন, তাহয়ল আপপ্রন আপনাি পপ্রিয়ষবা
িদাকািীি সায়ে কো বলু ন। কাউয়িপ্রলং িদান কিা হয়ত পায়ি অপ্রিও-প্রভপ্রিও সংয়র্যায়র্ি মাধযয়ম প্রকংবা থফায়ন। থেিাল এিুয়কিন দূ ি থেয়ক
প্রিক্ষা (প্রিয়মাট লাপ্রনগং) পপ্রিকল্পনাপ্রটয়ক পপ্রিয়ষবা িদায়নি সম্মত িপ্রিয়াি িপ্রতফলন ঘটায়ত হয়ব।

আমাি সন্তায়নি IEP প্রমপ্রটং প্রক এখনও অনু প্রিত হয়ব?
হযাাঁ। IEP প্রমপ্রটংগুয়লা থফায়ন পপ্রিচাপ্রলত হয়ব।

িােপ্রমক মূ লযায়ন অেবা পুনঃমূ লযায়য়নি জনয আপ্রম প্রক থিফায়িল কিয়ত সক্ষম হয়বা?

প্রপতামাতািা থিফায়িল কিয়ত প্রিপ্রিপযায়লি কায়ছ ইয়মইয়ল কিয়ত পায়িন specialeducation@schools.nyc.gov প্রিকানায়, অেবা থফায়ন
311 নাম্বায়ি। মূ লযায়ন হয়ত দূ ি থেয়ক সম্পাদন কিা থর্যয়ত পায়ি।

আমাি সন্তান কী সহায়ক ির্যু প্রক্ত বা অযাপ্রসপ্রস্টভ থটকনলপ্রজ পায়ব?

থর্যসব প্রিক্ষােগীি জয়নয অযাপ্রসপ্রস্টভ থটকনলপ্রজ সু পাপ্রিি কিা হয়য়য়ছ থসসব পপ্রিবায়ি প্রিভাইস িদান প্রনপ্রিত কিয়ত স্কুলগুয়লা পপ্রিবায়িি সায়ে
কাজ কিয়ব, এবং থসগুয়লা বয়দাবস্ত কিয়ত পপ্রিবায়িি সায়ে থর্যার্ায়র্যার্ কিয়ব।

এই সময়য় আমাি সন্তানয়ক সহায়তাদানকািী তেয উপকিণ আপ্রম থকাোয় থপয়ত পাপ্রি?
বাপ্রিয়ত থিখা
schools.nyc.gov/learn-at-home
দূ য়ি থেয়ক প্রিক্ষা সম্পপ্রকত
গ তেয
schools.nyc.gov/learn-at-home/information-on-remote-learning
অযাপ্রসসপ্রটভ থটকয়নালপ্রজ (সহায়ক ির্যু প্রক্ত)
schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations/assistive-technology
অকুযয়পিনাল থেিাপ্রপ
schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations/occupationaltherapy-supporting
প্রফপ্রজকযাল থেিাপ্রপ
schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations/physical-therapysupports
প্রেচ থেিাপ্রপ
schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/diverse-learning-for-special-populations/speech-therapysupports
থর্ট থিপ্রি টু লানগ (থিখাি জনয িস্তুত হও) িয়জক্ট
thegetreadyproject.com/copy-of-ready-breaks
একপ্রট নতুন অনলাইন প্লাটফিয়ম সাপ্রভগস থিপ্রলভাপ্রিি (পপ্রিয়ষবা িদায়নি জনয) তেয-উপকিণ
How to Get Started in Microsoft Teams
How to Get Started in Google Classroom

