
ওএসএস আপডেটস- 9/18/2020 

 

প্রিয় ওএসএস অপ্রিিাবক/আয়া: 
 

আমরা আশা করি যে প্রথম তিন দিন ঠিকই কেটেছে আপনার সন্তান ও আপনাদের! আমরা আমাদের বিশেষ 

শিক্ষক, প্যারাপ্রফেশনালস, স্কুল সাইকোলজিস্টস, স্কুলের কর্মী, পরিষেবা প্রদানকারী, আচরণ ও 

অ্যাসিসট্যান্ট টেকনোলজি স্পেশালিস্টস, এবং নেতৃত্ব প্রদানকারী শিক্ষক/ইনক্লুশন স্পেশালিস্ট যাাঁরা গত 

সপ্তাহে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।   

 

গত সপ্তাহে ওএসএস টাউন হলের মিটিংয়ে যে প্রশ্ন-উত্তরগুলি উত্থাপিত হয়েছি, এই সপ্তাহে তার 

হাইলাইটস নিচে দেওয়া হল।  

 

আপডেটস 

 

ওএসএস পারিবারিক ববঠক + দিূবর্তী রিক্ষাি পরিকল্পনা 
 

এই উত্তেজনাপূর্বক পরিস্থিতিতে ওএসএস পরিবারিক বৈঠক 18 সেপ্টেম্বর, 2020 পর্যন্ত বাড ানো হবে। 

আগামী কয়েক সপ্তাহে বাবা-মা বা সন্তানের প্রতি যত্নশীলদের নিয়ে স্কুলের সময়সীমার আগে, পরে বা স্কুল 

চলাকালীন নির্ধারিত সভা হতে পারে। এই বিলম্বের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। মিটিংয়ের দিনক্ষণ ঠিক করা, 

বাবা-মা বা যত্নশীলদের থেকে তাাঁদের সন্তানের জন্য ইনপুট সংগ্রহ করার কাজ, আমাদের কর্মীরা যতটা 

সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে করছে।  

 

বযরিগর্ত পরিডেবা আপডেডটি জনয রনিাপত্তাি রনডদেিাবলী: 
 

চলতি সপ্তাহে আমাদের জন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, ওএসএস এডুকেটরস এবং বাবা-মায়েদের সঙ্গে নিরাপত্তা 

বিষয়ক আলোচনা করবেন যে বিষয়গুলিতে, সেগুলি হল পুশ ইন এবং পুশ আউট পরিষেবা, মাস্ক পরা বা 

সামাজিক দূরত্ব মানতে না পারার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা। পরের সপ্তাহে, আমরা পরিচালনাগত মূল্যায নএবং 

সেফটি ম্যানেজিং বিহেভিয়র নিয়ে আলোচনা করব।  

 

বযরিগর্ত য াগযর্তা 
 

আইইপির 4 থেকে 12 গ্রেডের শিক্ষার্থীরা যাতে  পৃথক প্রোগ্রাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে পারে, তা 

নির্ধারণ করতে আইইপি টিম বাবা-মা বা সন্তানদের প্রতি যত্নশীলদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শিক্ষাবিভাগ 

কিছু বিশেষ মানদণ্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে। এই নির্ধারিত মানদণ্ডের মধ্যে রয়েছে: যদি কোনও শিক্ষার্থী 



কোনও পৃথক শ্রেণীকক্ষে থাকে, যদি কোনও শিক্ষা দূরবর্তী শিক্ষার পরিষেবা গ্রহণ করতে না পারে, যদি 

কোনও শিক্ষার্থী ফস্টার কেয়ারে থাকে, যদি কোনও শিক্ষার্থী ইএলএল(ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং) 

পরিষেবা গ্রহণ করে এবং প্রিস্কুল স্টুডেন্টস। জটিলতা রয়েছে এমন শিক্ষার্থী এবং যারা ভিন্ন চাহিদা 

সম্পন্ন, এধরনের বিষয়ে কেস ভিত্তিক টিম আলোচনা করবে। শিশুদের অক্ষমতা ও ভিন্ন মানের পরিষেবা 

গ্রহণের ধরনের দিকে টিম নজর রাখবে। শিক্ষার্থীদের বিস্তৃতভাবে নজর রাখা হবে, এবং এর ফলে সেই সব 

শিক্ষার্থী যারা কোনও বিশেষ ডিইএসই বিভাগে পড ে না, তাদের জন্য ব্যবস্থা করা যাবে।  গ্রেড ৩ পর্যন্ত 

স্পেশাল স্টার শিক্ষার্থী এবং যথেষ্ট পৃথক যোগ্যদের কোনও আইইপি টিম মিটিং হবে না। 

 

বযরিগর্ত রিক্ষক/সিবিাহকািী  

দয়া কডি যনাট করুন: দূরাগত প্রিডদে প্রিকার সমডয়র থেডক এখি পড়ুয়ারা হয়র্ত একই শিক্ষক বা পরিষেবা 

সরবরাহকারী নাও পেতে পারে। অভিভাবক/আয়া ব্যক্তিগত শুর ুআগে জানতে পারবেন তাদের সন্তানের নতুন 

সরবরাহকারী কে হবেন। 

যজলাি বাইডি  ার্তায়ার্ত (স্মিণ করিডয় যদওয়া) 

অফিস অফ স্টুডেন্ট সার্ভিসেস পরিবহন সেট আপ করার আগে পরিবার এবং স্কুল উভয পক্ষের থেকেই 

শুনবে। যদি আপনি জেলার বাইরে থাকেন লিাঁয়াস, দয়া করে অভিভাবকদের জানিয়ে দিন যদি তারা এই সুবিধা 

চায় তাহলে স্টুডেন্টস সার্ভিস স্পেশালিসট্, Janet-কে  jsnedeker@cpsd.us. এই মেইল আইডিতে মেইল 

করতে। পরিষেবা শুরু হতে কম করে তিনদিন লাগবে। 

যরামবুক রেভাইস/হটস্পট (স্মিণ করিডয় যদওয়া)  

● যপ্রদ আপিার সন্তাডির থরামব়ুক ঠিক কডর কাজ িা কডর, তাহডে দয়া কডর 
helpdesk@cpsd.us. এখাডি থমইে করুি 

● যদি আপনার সন্তানের একটা ক্রোমবুক বা হটস্পট লাগে, দয়া করে সন্তানের কেস ম্যানেজারকে 

বৈঠকের সময় বলুন। ডিভাইসের সমস্ত অনুরোধ পরিবারের লিয়াাঁসর মাধ্যমে স্কুলের প্রশাসকদের 

কাছে যাবে 

9/10 ওএসএস টাউন হল ববঠক (প্রশ্ন এবং উত্তি) 
আমরা 8 টা বিভাগে প্রশ্নের আয়োজন করেছি: স্পেশাল স্টার্ট, ব্যক্তিগত পরিষেবা, স্কুলের ক্যালেন্ডার, 

আইইপি পরিষেবা, অ্যাক্সেস, রিমোট লার্নিং পরিকল্পনা, প্রযুক্তি, এবং অন্যান্য। আমরা 8 টা বিভাগে 

প্রশ্নের আয়োজন করেছি: স্পেশাল স্টার্ট, ব্যক্তিগত পরিষেবা, স্কুলের ক্যালেন্ডার, আইইপি পরিষেবা, 
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অ্যাক্সেস, রিমোট লার্নিং পরিকল্পনা, প্রযুক্তি, এবং অন্যান্য। দয়া করে পুরো প্রশ্ন এবং উত্তর দেখুন 

আমাদের ওয়েবসাইটে স্কুলের বছর 2020-2021 আপডেটস সেকশনে।  

সবসমডয়র মত, অপ্রতপ্ররক্ত িশ্ন োকডত দয়া কডর আমাডদর িধাি কাযোেডয় থ াি করুি 617-349-6500 

এই নম্বরে। ধন্যবাদ আপনার অনবরত সমর্থন এবং সহযোগিতার জন্য! 

 




