
পিরবার ও িশ াথ র সচরাচর জ ািসত 
আপেডট হেয়েছ ৬.৯.২০ 



সময়সূিচ 
িডভাইস িল কখন উপলভ  হেব?  
িডভাইস িল এখন তির করা হে  এবং জনু মােস স িল ড েয়েট পৗেছ যােব।  উপলভ  হওয়ার পর িডভাইস িল 
জনু, জলুাই এবং আগ  মােস িবতরণ করা হেব।   

কখন এবং কাথায় আমার িডভাইস ট সং হ করেত হেব তা আিম িকভােব জানেবা? 
• আপনার স ােনর DPSCD ইেমইল অ াকাউে  উপযু তার কথা জািনেয় এক ট ইেমইল পাঠােনা হেব  
• আপিন অংশ হণ করােত ই ক এমন েত ক স ােনর জন  জিরেপ অংশ িনন 
• আপিন জিরপ ট স  করার পর পর আপনার িডভাইস সং হ করা সং া  িবশদ তথ  পেয় যােবন  



যাগ তা 
িডভাইস, ৬ মােসর ডটা এবং সহায়তা পিরেষবা পাওয়ার জন  ক যাগ  িবেবিচত হেব? 

ং ম ারিশপ কাউে র সময় ( ফব্ য়াির ২০২০) িডি ে  তািলকাভ DPSCD িক ারগােটন ড ১২-এর য কােনা িশ াথ  
এক ট িডভাইস, ছয় মােসর জন LTE ডাটা এবং যু গত সহায়তা পাওয়ার যাগ ।  যাগ  িশ াথ েদর সরাসির িডি ে র 
িশ াথ েদর তথ ভা ার থেক বেছ নয়া হেব। যিদ পরবত  শরেতর মেধ  সব েলা িডভাইস এই িশ াথ রা দািব না কের, তাহেল 
িডি  অেপ মান নতন িশ াথ েদর মেধ  িডভাইস িল িবতরণ করেব।  

যাগ  পিরবার িত এক ট িডভাইস নািক যাগ  িশ াথ  িত এক ট িডভাইস দান করা হেব? 
েত ক যাগ  িশ াথ র জন  এক ট িডভাইস উপলভ  থাকেব।  

আমার িশ াথ  কান িডভাইস পােব িকনা স স েক আিম িকভােব খাজঁ নব? 
যাগ  িবেবিচত হওয়া েত ক িশ াথ র বাবা-মা অথবা আইিন অিভভাবকেক তােদর স ােনর DPSCD ইেমইেল তােদর আ েহর 

িবষয় ট িন ত করা, তােদর যাগােযােগর তথ  দান করা, এবং িডভাইস ট স েক এক ট চ েত আব  হওয়ার জন  এক ট 
জিরেপর িল  রণ করা হেব।  জিরপ ট স  হওয়ার পর, বাবা-মা অথবা আইিন অিভভাবক এক ট িন তকরণ বাতা পােবন এবং 
এই ীে  িবতরণ সং া  পরবত  পদে পসমূহ স েক জানেত পারেবন।  যসব পিরবার জিরপ ট স  করেবন না তারা 
সুেযাগ ট স েক অবগত রেয়েছন মেম িন ত করেত তােদর সে  ু েলর কম রা িনজ উেদ ােগ যাগােযাগ করেবন।  

ু েলর কােনা কম  অথবা কােনা কা মার কয়ার িতিনিধ িক আমার স ান যাগ  িবেবিচত হেয়েছ িকনা আমােক 
জানােত পারেবন? 
অংশ হেণর জিরপ িবতরণ হেয় যাওয়ার পর, এই কম রা আপনােক আপনার স ান যাগ  িবেবিচত হেয়েছ িকনা জানােত পারেবন, 
িক  তার আেগ নয়।  আপিন যিদ তথ  পাওয়া িন ত করেত চান, তাহেল আপনার সে  যাগােযােগর ফান ন র এবং ইেমইল 
ঠকানা (যিদ থােক) আপেডট রেয়েছ িক না, এবং িনয়িমত স েলা চক করেছন িক না তা িন ত ক ন।  



িডভাইস 
িডভাইেসর মািলক ক হেবন? 
িডভাইস ট িশ াথ  ও তার পিরবােরর স ি  হেব।   এ ট িডি  কতৃক পিরচািলত বা মধ তাকৃত স ি  হেব না, 
অথাৎ পিরবার ট এই িডভাইস টর র ণােব েণর জন  দািয় শীল হেব, এবং হািরেয় গেল অথবা চির হেয় গেল 
িডি  িডভাইস ট িত াপন করেব না।  এর আেরক ট অথ এই য এ ট ফরত িদেত হেব না। 

এ ট কান্  ধরেনর িডভাইস? 
আমরা iView নামক এক ট উইে াজ-১০ িভি ক ট াবেলট িবতরণ করিছ।  ১০.১ ই র টাচ নযু  ট াবেলট িলর 
িবযু  করা যায় এমন িকেবাড, ৪ জিব র াম, ৬৪ জিব ােরজ এবং LTE স মতা রেয়েছ।  

এই িডভাইস ট পুেরােনা হেয় গেল, অথবা আর কাজ না করেল কী ঘটেব? 
পিরবার েলােক তােদর চািহদার িভি েত কম দােম অথবা িবনা খরেচ সং ার করা িডভাইস সং হ করার সুেযাগ কের 
িদেত িডি  ড েয়ট িস ট এবং িহউম ান I-T নামক এক ট অলাভজনক িত ােনর সে  অংশীদার হেয়েছ। এই 

কে র িত িডি ে র িত িতব তার এক ট অংশ হেলা ব বহার না করা িডভাইস িল দান কের দওয়া যােত 
স েলা সং ার কের ভিবষ েত পিরবার েলােক দয়া যায়।  থমবার এই িডভাইস িল িবতরণ কের ফলার পর 

আেরকবার নতনভােব িডভাইস উৎপাদন করা হেব না।   



সহায়তা 
আমােক বা আমার স ানেক আমােদর নতন িডভাইস ব বহার করেত ক সহায়তা করেব? 
পিরবার েলার তােদর নতন িডভাইেসর জন  যু গত সহায়তা াি  িন ত করেত িডি  িহউম ান আই ট নামক এক ট 
অলাভজনক িত ােনর সে  অংশীদার িহেসেব কাজ করেছ।  িশ াথ রা ও তােদর পিরবার েলা তােদর িডভাইেসর েয়াজনীয় 
সকল কািরগির সহায়তা, তােদর ই ারেনট সংেযাগ এবং এমনিক মাইে াসফট অিফস টলস সং া  সহায়তার জন  িহউম ান 
আই টর সে  যাগােযাগ করেত পারেব।  ফান, ইেমইল এবং ট েটর মাধ েম সহায়তা উপলভ  থাকেব। 

আমার কািরগির সমস া ট িডি ে র অনলাইন লািনং টলস স িকত। আিম িকভােব সহায়তা পেত পাির? 
আমােদর অংশীদার িহউম ান আই ট হেলা সাহায  পাওয়ার জন  পিরবার েলার থম ঠকানা, কারণ তােদর অিধকাংশ সাধারণ 
সমস া সমাধান জানা থাকেব।  যিদ তারা সাহায  করেত না পােরন, তাহেল তারা তু আপনােক সাহােয র জন  স ঠক টেমর সে  
সংযু  কিরেয় দেবন।  

িডভাইস এবং/অথবা ই ারেনট সংেযাগ সং া  সমস া িনেয় কথা বলার জন  আিম িহউম ান আই টর সােথ িকভােব 
যাগােযাগ করব? 
• সংেযাগ: 

"INTERNET4CF" িলেখ মেসজ পাঠান 562-372-6925 ন ের 
অনলাইন ফরম: human-i-t.org/internet4cf 

• যু গত/িডভাইস সং া  সহায়তা: 
"HELP4CF" িলেখ মেসজ পাঠান 562-372-6925 ন ের 
অনলাইন ফরম: help4cf.org 



ই ারেনট সংেযাগ  
ছয় মােসর ি  ডটা ফুিরেয় গেল কী ঘটেব? 
আপনার িডভাইস ট পাওয়ার পর পর, আমােদর অংশীদার িহউম ান আই ট আপনােক আপনার ও আপনার পিরবােরর জন  
কমকা  ই ারেনট এেসনিশয়ালস া ােমর মেতা কম খরেচর ই ারেনট অপশন খুেঁজ পেত সাহায  করেব।  িহউম ান আই টর 
টম আপনােক িত পদে েপ সাহায  করেব যােত আপিন থম ছয় মাস শষ হওয়ার পরও টকিস ই ারেনট সংেযাগ ব বহার 
করেত পােরন।  

LTE ত িক ডটা ক াপ বা সীমা থাকেব? 
আমরা এমন এক অংশীদার শনা  করেত কেঠার পির ম কেরিছ যারা আনিলিমেটড LTE পিরেষবা দান করেব, এবং আমরা 
আপনার সে  শয়ার করেত পের আন ত য থম ছয় মােসর LTE অ াে েসর ে  ডটা ক াপ অেনক বিশ হেব। 

আিম যিদ থম ছয় মাস পরও কান ডটা ান রাখেত চাই, তাহেল আিম িক তা পারব? 
িডভাইেসর মািলক িহেসেব, পিরবার েলা তােদর িনজ  িবেবচনায় ও খরেচ সংগিতপূণ LTE নটওয়ােক তােদর িনজ  ডটা ান 
বেছ িনেত পারেবন, অথবা িবদ মান কান ডটা ােন িডভাইস ট যু  করেত পারেবন। 

আমার পিরবার গৃহহীনতার মুেখামুিখ, অথবা আিম ফ ার কয়াের থাকা একজন িশ াথ ।  তারযু  ই ারেনট সংেযাগ 
অথবা পইড ডটা ান আমার জন  উপযু  হেব না।  আমার হােত িক কান িবক  আেছ? 
িডি  এর িশ াথ েদর মেধ  পেনর শতাংেশর জন LTE ডটা ােনর ময়াদ বিধত করার পিরক না িনেয়েছ যােত বাস ােনর 
অিনরাপ ার মুেখামুখী িশ াথ রা অথবা ফ ার কয়াের থাকা িশ াথ রাও ই ারেনেটর সে  সে  অনলাইন লািনং টলস অ াে স 
করেত পাের।  



ব বহার 
িডভাইস এবং ই ারেনট সংেযাগ কীেসর জন  ব বহার করা যােব? 
আমরা সকল অংশ হনকারীেক িডভাইস েলা অনলাইন লািনং এবং িশ াথ  সহায়তার জন  ব বহার করেত বলিছ, 
িক  আমরা এ টও  কের িদ  য, পািরবািরক মািলকানাধীন িডভাইস িহেসেব আমরা আশা করিছ পুেরা পিরবার 
িডভাইেসর অ াে েসর মাধ েম উপকৃত হেব।  অনলাইন লািনং-এর জন  য সময় েলােত ব ব ত হেব না, তখন 
পুেরা পিরবারেক সহায়তা িদেত িডভাইস ট টিলেমিডিসন, সহায়ক অ াি েকশন ব বহার, চাকির অনুস ান ও 

িশ ণ, এবং অন ান  গহৃ ালী কােজ ব বহার করা যােব।  



সংি তা 
আিম মেন কির এই া াম ট দদুা ।  আিম িক এই েচ ায় আমার আলেতাভােব ব ব ত িডভাইস ট দান 
করেত পাির? 
আমােদর িশ াথ  ও ু লসমূহজেুড় ধারাবািহকতা িন ত করার জন , আমরা এই েচ ার জন  ত  যু  অনদুান 

হণ করব না।  আস  মাস েলােত, যখন িহউম ান আই ট ড েয়েট ানীয়ভােব কায ম  করেব, তখন তারা 
ব গতভােব িডভাইস দান করার িবষয় ট িবেবচনা করেত পারেব, এবং আমরা আপনােক তা িবেবচনা করেত 
উৎসািহত করব।  তার আেগ পয , আমােদর পরামশ হেব এই য আপিন আপনার ানীয় কিমউিন টর সং াসমূহ 
যমন চােচর গ্ প েলােক আপনার দান থেক উপকৃত হেত পােরন এমন মানুষেদর িচি ত করেত কাজ করেত 

পােরন।  

আিম এই া ােম আিথকভােব অবদান রাখেত চাই।  সটা িক স ব হেব? 
DPSCD এর িশ াথ রা ও তােদর পিরবারেক সহায়তা করেত আ েহর জন  ধন বাদ।  আপনার সাহায  পৗছােনার 
উপায় স েক জানেত অনু হ কের DPS ফাউে শেনর সে  যাগােযাগ ক ন http://www.dpsfdn.org/ ঠকানায় 
িভ জট কের অথবা communications@dpsfdn.org ঠকানায় ইেমইল পা ঠেয়।   



পিরবােরর আ হ সং া  জিরপ 
অংশ হেণর জন  আমার য জিরেপ অংশ িনেত হেব স ট আিম কাথায় পেত পাির? 
জনু মােস আপনার স ােনর DPSCD ইেমইল অ াকাউে  উপযু তার কথা জািনেয় এক ট ইেমইল পাঠােনা হেব।  

• কািড হাই ু েলর িশ াথ রা ৬/১ তািরেখ তােদর িল ট পেয়েছ 
• অন ান  সম  িশ াথ  ৬/১৫ তািরেখর আেগ তােদর িল িল পেয় যােব 

আিম িকভােব আমার স ােনর ইেমইল অ াকাউ ট অ াে স করব? 
পিরবার িল ভার পাটােলর মাধ েম তােদর স ােনর ইেমইল অ াকাউ  অ াে স করেত পারেব।   

• কা মার কয়ােরর কম রা পিরবার েলােক Detroitk12.org এর এই িনেদিশকা ব বহার কের ভার অ াে স 
করেত সহায়তা করেবন।  

• মাইে াসফট শটকাট সকশেনর (MS আউটলুক আইকন) DPSCD ইেমইল িল ট ব বহার ক ন।  

আিম িক জিরপ টর অনূিদত সং রণ পেত পাির? 
৬/১৫ তািরেখর পূেব িডি ব াপী সব িবতরেণর ে  জিরেপর উপেরর িদেকর ডান কাণায় িডি ে র ধান 
ভাষা েলার েত ক টেত জিরপ ট অনুবাদ করার অপশন পাওয়া যােব।  কািড পাইলেটর জন  এ ট এখনও উপলভ  
নয়, তাই অনু হ কের পিরবারেক ফােনর মাধ েম ভাষা র পিরেষবা হণ করেত িনেদশনা িদন। 



র জে শেনর ইেমইল 
আমার স ােনর িডভাইস িকভােব সং হ করেত হেব সটা জানােনার ইেমইল ট আিম িকভােব পােবা? 
আপনার স ানেদর িডভাইস সং হ করার িনেদশনা পাওয়ার জন  তােদর DPSCD ইেমইল অ াকাউে র েত ক টেত জিরেপ অংশ 
িনন।  এই মেসজ ট আপনােক সং হ করার এক ট তািরখ ও সময় জািনেয় দেব। জিরপ ট স  করার পর আপিন িডভাইস ট 
সং হ করার সময় রফাের  িহেসেব ব বহােরর জন  এক ট র জে শন ন রও পেয় যােবন।  আমরা আপনােক (বাবা-মা/আইিন 
অিভভাবক) এবং/অথবা আপনার স ানেক উপি ত হেয় িডভাইস ট সং হ করেত উৎসািহত করিছ।  যিদ আপিন আপনার 
স ােনর পে  িডভাইস ট সং হ করেত স ম না হন, তাহেল আপনার স ান ট িডভাইস ট সং হ করেত পারেব, অথবা একজন 
িব  া বয়  ব  এক ট র জে শন # ও আইিডসহ আপনার স ােনর সােথ আসেত পােরন। 

আিম র জে শন ইেমইল পেয়িছ িক  সং হ করার সময় ট আমার জন  উপযু  নয়। আিম কী করেত পাির? 
যিদ আপনার স ান (এবং কম বয়সী িশ াথ েদর সে  একজন িব  া বয়  ব ) সং হ করার সমেয় উপলভ  থােক, এবং 
আপনার স ােনর সে  তার িশ াথ  আইিড থােক এবং/অথবা আপনার নােম এক ট সা িতক ইউ টিল ট িবল থােক, তাহেল তারা 
আপনােক ছাড়াই িডভাইস সং হ করেত পারেব।  ধু িন ত ক ন য তারা তােদর আইিড/ইউ টিল ট িবল এবং তােদর িরজােভশন 
ইেমইল সে  িনেয়েছ িক না।  

আমার স ােনর িডভাইস সং হ করেত আমার সে  কী কী আনেত হেব? 
• অনু হ কের িডভাইস ট সং হ করেত আসার সময় সং হ করার ইেমইল মেসেজর এক ট কিপ সে  আনুন (আপনার ফােন 

অথবা মুি ত কিপ)। আপনার এ ট দখােত হেব।  
• আপনার যিদ াট ফান থােক তাহেল তা সে  িনেয় এেল িডভাইস সং হ য়া তুতর হেব।  
• অনু হ কের আপনার িডভাইস ট সং হ করার জন  িনধািরত ােন ট আইিড, িশ াথ  আইিড, অথবা ইউ টিল ট িবল িনেয় 

আসুন এবং আপনার পিরচয় িন ত করার উে েশ  কম েদর কােছ স ট দশন করেত ত থাকুন। 
• মা  প ন। 



িবতরণ 
আিম যখন আমার িডভাইস ট সং হ করব তখন িক আমােক মা  পরেত হেব?  আিম আমার গািড়েত 
থাকেলও? 
হ া।ঁ  অনু হ কের জনসমে  মা  পের থাকার গভনেরর আেদশ মান  কের আপনার া  ও িনরাপ া র ায় 
আমােদর সাহায  ক ন।  এমনিক যিদ আপিন আপনার গািড়েতও থােকন, সে ে ও আমােদর কম  ও 

ােসবকরা আপনােক িডভাইস সং হ কের ত সহায়তা করেত আপনার গািড়র িদেক যােব, এবং আমরা সবাইেক 
িনরাপদ রাখেত চাই! 

আিম আমার িডভাইস ট সং হ করার সে  সে ই িক সহায়তা পেত স ম হব? 
আমরা চাইিছ আপিন "সং হ ক ন এবং চেল যান", যােত জনসমাগম এবং কািভড-১৯ সং া  সুর া ঝুঁিক সীিমত 
রাখা যায়, িক  আপিন তাৎ িণকভােব সাহায  িনেত পারেবন।  আপনার িডভাইেসর সে  বে  এক ট তু  
করার িনেদিশকা দয়া হেব যা আপনােক ধােপ ধােপ সটআপ করার পুেরা য়ার পাশাপািশ কােনা সমস া হেল 
সাহায  চেয় ট ট পাঠােনার উপায়ও দিখেয় দেব। 


