
ওএসএস আপডেটস – 9/11/2020 

প্রিয় ওএসএস পপ্রিবাি, 

আমরা আপনার ও আপনার সন্তান(দের) সঙ্গে নতুন শিক্ষাবর্ষ শুর ুকরতে মুখিয়ে আছি! গত দু’সপ্তাহে, 

আমাদের শিক্ষকরা কর্মদক্ষতা বাড ানোর বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন, পাশাপাশি পেশাগত 

শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের সহযোগিতা, এবং অনেক পরিবারের প্রথম কনফারেন্সের কাজটি সহজ করে 

তুলেছেন। আমাদের বিশ্বাস শুরুটা ভালো হওয়ার ফল হল শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ এক নতুন উচ্চতায় 

প ৌঁছবে!  

আমাডেি কমীডেি দেওয়া প্রকছু দপশাোি প্রশক্ষণ দসশন এখাডন দেওয়া িইল: 

● দক-১ দেডে সাধািণ ও ওএসএস-এি প্রবডশষ প্রশক্ষকডেি ২ প্রেডনি প্রেসডলপ্রিয়া িপ্রশক্ষণ, 
হস্তডক্ষপবােী, সাক্ষিতা িপ্রশক্ষক ও িাক সাক্ষিতা হস্তডক্ষপবােী 

● দকস মযাডনজািডেি ওএসএস পপ্রিবাি ববঠডক সহায়তা কিা 
● ওএসএস-এি প্রবডশষ প্রশক্ষক যাডেি পড়ডত সমসযা হয় তাডেি জনয েূিবতী প্রনডেেশডক 

সডবোচ্চ পযোডয় প্রনডয় যাওয়া 
● অনলাইন ক্লাসরুমগুপ্রলডক উন্নপ্রত কিা 
● েক্ষতা / সংডশাধনমূলক পঠডনি প্রিডেশাি পাঠ 

● পযািািডেশনালডেি জনয সামাপ্রজক সংডবেনশীল কমেশালা 
● ৫০৪-এ পড়ুয়াডেি সাহাযয কিা 

টাউন হল  

আমরা আপনাদের প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই গতকাল অর্থাৎ বৃহষ্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০, 

তারিখে আমাদের মাসিক টাউন হলে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমরা গতকালের বৈঠকের স্লাইড ডেক 

(সংশোধন সহ) অ্যাটার্চ করে দিলাম। আগামী সপ্তাহের কথোপকথনে আমরা প্রশ্ন ও উত্তর পাঠাব। 

আগামী টাউন হল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে অক্টোবর মাসে, পঠনপাঠন শুর ুআগে।  

পরিবারিি ববঠরেি অনুস্মািে  

● ওএসএস পরিবারের বৈঠকের দিন ঠিক করা আছে। আপনি আপনার কেস ম্যানেজারের কাছ থেকে 

খুব তাড াতাড ি খবর পাবেন। পারিবারিক বৈঠক আগামী সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত চলবে।  

● গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দূরাগত শিক্ষায় আপনার সন্তানের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে 



নেওয়ার সুযোগ পাবেন আপনি  

● আপপ্রন েূিাগত প্রশক্ষাি একটা োর্যেরি খসডা দেখতে পাবেন। লিখিত নোটিফিকেশন আপনার 

কাছে বৈঠকের ৭-১০ দিন বাদে অ্যাসপেন বা মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হবে।  

কেস ম্যারনজাি  

● আপনার সন্তান যদি স্পেশাল স্টার্ট-এ থাকে, এবং আপনি যদি সন্তানের কেস ম্যানেজারের 

থেকে কোনও বার্তা না পেয়ে থাকেন, তাহলে দয়া করে স্পেশাল স্টার্টের শীর্ষ শিক্ষক 

Elizabeth Rollins-এি সডে দযাগাডযাগ করুন, দমইল erollins@cpsd.us or বা দেশাল 
স্টাডটে ি শীষে প্রশক্ষক Heather Francis-এি সডে দযাগাডযাগ করুন, দমইল 
hfrancis@cpsd.us.  

● আপনাি সন্তান যপ্রে দক-দপাস্ট দেডে থাডক, এবং আপপ্রন যপ্রে সন্তাডনি দকস মযাডনজাডিি দথডক 

দকানও বাতে া না দপডয় থাডকন, তাহডল েয়া কডি স্কুলের টিম চেয়ারপার্সের সঙ্গে 

যোগাযোগ করুন। আপনার যদি তাৌঁর নাম ও মেইল আইডি লাগে তাহলে সু্টডেন্টস সাপ্রভে স 

প্রেডিক্টপ্রিি অপ্রেস-এর পেজে যান। 

কজলা পরিবহরনি বাইরি  

● পরিবহনের জন্য স্টুডেন্টস সার্ভিসের অফিস পরিবার ও স্কুল দুপক্ষেরই বক্তব্য শুনবে। আপনি 

যদি এটা না করে থাকেন, তাহলে দয়া করে স্টুডেন্টস সার্ভিস স্পেশালিস্ট, জানেট-কে মেইল 

করুন এখানে jsnedeker@cpsd.us. পরিবহন শুর ুহতে কমপক্ষে তিনদিন সময় লাগবে।  

করাম্বুে রিভাইস/হটস্পট  

● যদি আপনার সন্তানের ক্রোমবুক ঠিক করে কাজ না করে, তাহলে মেইল করুন 

helpdesk@cpsd.us.  

● যদি আপনার সন্তানের ক্রোমবুক বা হটস্পট লাগে, দয়া করে বৈঠকের সময় সন্তানের কেস 

ম্যানেজারকে জানান। ডিভাইসের সমস্ত অনুরোধ স্কুল প্রশাসন পারিবারিক যোগসূত্রকারীর সঙ্গে 

পূরণ করবেন।  

অংশীোপ্রিডে,  

Alexis K. Morgan, ইপ্রে.এল.প্রে.  

সহকািী অধীক্ষক, সু্টডেন্টস সাপ্রভে ডসি অপ্রেস  

দকমপ্রিজ পাবপ্রলক সু্কল 
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