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27 �ম 2020 

িবষয়: 4 জনু : CPS-এ �াগত - তথ� �সশন 

ি�য় পিরবার�িল: 

আপনার স�ােনর জন� �কি�জ পাবিলক �ু ল �বেছ �নওয়ার জন� ধন�বাদ! আপনার সােথ �দখা করেত আমরা উ��ীব। আমােদর 
কিমউিন�েত আপনার পিরবার ও স�ানেক �াগত জানােত আপনার �ুল এক� ভাচ� ু য়াল ইনফেম�শন �সশেনর আেয়াজন কেরেছ 
আগামী 4 জনু । নিথভু � হেত এবং দেলর কােছ �ে�র উ�র চাইেত িনেচর তািলকা �দখনু । নিথভু � হওয়ার পর, আমরা আপনােদর 
তথ� পাঠােবা কীভােব লগইন করেত হয় বা কল ইন করেত হয়, যােত অ�ভু � হেব আপনার বািড়র ভাষায় সরাসির অনবাদ।� ু 

অ�ািমেগাজ �ু ল, 4 জনু , দপু ুর 1 - 2 টা হ�াগা�� , 4 জনু , িবকাল 4 - 5 টা 
ব�উইন, 4 জনু , স��া 7 - 8 টা �কেনিড লংেফেলা �ু ল, 4 জনু , দপু ুর 1 - 2 টা 
�কাি�জেপাট� , 4 জনু , দপু ুর 1 - 2 টা িকং ওেপন, 4 জনু , দপু রু 1 - 2 টা 

ডঃ মা�� ন লথার িকং জিনঃ, 4 জন, িবকাল 4 - 5 টা �মাস� �ল, 4 জনু , িবকাল 4 - 5 টা ু ু ু ু 
��চার �মনাড� অ�াকােডিম, 4 জনু , িবকাল 4 - 5 টা িপবিড, 4 জনু , দপু ুর 1 - 2 টা 

�াহাম অ�া� পাক� স, 4 জনু , স��া 7 - 8 টা �টািবন মে�সির, 4 জনু , িবকাল 4 - 5 টা 

এক� িশ�র জীবেন সরকারী �ু েল ভিত� হওয়া একটা দা�ন ব�াপার। আমরা জািন �য, আপনার স�ানেক এর জন� ��ত করা 
কতটা চ�ােলি�ং হেত পাের, িবেশষ কের বত� মান সমেয়। যিদও �ু ল িবি�ং�িল ব� আেছ, তবওু CPS -এ িশ�া ও সংেযাগ চালু 
আেছ। 

আপনার হয়ত �� থাকেত পাের �য, যখন আমােদর �ু ল িবি�ং�িল �খালার মেতা িনরাপদ আব�া হেব তখন �ু েলর �চহারা �কমন 
হেব। যিদও আমােদর কােছ, ফল (�হম�)-এ �ুল �কমন হেব তার িনিদ�� তথ� �নই, তার জন� পিরক�না করা িক� �থেম �নই। 
আমরা কিমউিন�েক এই িবষয় জানােত থাকব। িকছু �ধান িবষয়�িল: 

�া�� ও িনরাপ�া: আমরা একটানা রাজ� এবং �ানীয় �া�� ও িশ�া কম� �কতােদর সােথ �যাগােযাগ র�া কের চেলিছ, যারা 
স�িতকতম তথ� ও িনেদ� িশকা �দান কেরন, যােত �ু ল ও কিমউিন�েক িনরাপদ রাখা যায়। আমরা আমােদর িস�া� 
�নওয়ার ��ে� সতক� ও মেনােযাগী থাকব যখন আমরা �ু ল �খালার কথা পিরক�না করব। 

ু ল�িল পরবত� �ু ল বেষ� কাজ করেব �সই িবষেয় একািধক স�াব� পিরবত� েনর জন� 
CPS পিরক�না করেছ। অেনক িবষয় পিরবিত� ত হেত পাের, যােত অ�ভ�ু � হেব �দিনক সময়সূিচ, ক�ােল�ার, বাস 

● 

● ভিবষ�েতর িদেক তািকেয়: কীভােব �

https://forms.gle/4594Tf8diMD97yHLA
https://forms.gle/Bi84kWW3XkejMcsBA
https://forms.gle/DUvBBMUxbjCsYXh7A
https://forms.gle/tSHRtn323dTeH5DA8
https://forms.gle/nS9CJSjH3zfoe3ck8
https://forms.gle/vYRjZJseRy6QEhDx8
https://forms.gle/hjUrJUqe8uoi5yR78
https://forms.gle/uCDpsY5YsND9JtFt6
https://forms.gle/xxMZQJPrxVWowiPG7
https://forms.gle/RYp2YYBwPaeaZZFL6
https://forms.gle/rzpTLmqK2N9pr22aA
https://forms.gle/WREN5abUxwZUqy5XA


 

         
 

                  
                   

               
                

                
   

 
                  
                    
                 

                 
 

                    
                  
         

 
  

     
   

 
 
 
 

● আপনার সােথ �যাগােযাগ: আপনার �

�ট�িল এবং �ু ল িমল ��া�াম এবং �যি�র পিরক�নাু । 

ু ল খুব শী�ই আপনােক এই িবষেয় জানােব এবং আপিন �ু ল ও িডি�� িনউজেলটার 
�পেত �� করেবন এই �ী� �থেকই। �ু েলর �থম িদন যত এিগেয় আসেব িকছ ফম� আপনােদর পূু রণ করেত হেব এবং 
িশ�ক/িশি�কারা তােদর পিরচয় �দেবন। এ�র পিরবত� েনর সােথ, আমরা �চ� করব যােত আপনােদর জন� �কােনা চমক 
না থােক, যােত আপনারা আপনােদর স�ােনর �থম �ু েলর িদেনর জন� আ�িব�াসী ও ��ত অনভব কেরন। আপিন ু 
এছাড়াও আপেডট �পেত পােরন www.cpsd.us -এর মাধ�েম এবং �দখেত পােরন - খুঁ ুন! �কি�জ, আরও েজ �দখ 
উপাদােনর জন�। 

সম� রকেমর অিন�য়তা সে�ও, আমরা জািন �য আপনার স�ােনর িশ�েকরা সিত�ই তােদর সােথ �দখা করার জন� উ�খু । খবু 
ভােলা হেতা যিদ আমরা �ুেল আসার জন� িনিদ�� কাযকলাপ বা অন�ান� িশ� ও পিরবােরর� সােথ �দখা করার জন� কায�কলাপ 
�ঘাষণা করেত পারতাম, িক� �সই িস�া��িল িনভ� র করেব, �কানিদেক বত� মান এই জন�া�� আপৎকালীন পিরি�িত এেগায়। এ� 
�য �কােনা আকােরর �হাক যাক না �কন, আমরা সবরকম �চ�া করব যােত আপনােদর �কােনা অসুিবধা না হয়। 

আমরা খু ুিশ �য আপনার স�ান ও পিরবার পেরর �ল বেষ িব খ ু � CPS কিমউিন�েত �যাগ �দেব। আমরা সবরকম �চ�া করিছ 
আমােদর িনেজেদর ও এেক অপেরর সবেচেয় ভােলা পিরচয�া করেত -- এবং আমােদর আশা �য আপনারও হয়ত তাই করেছন। 
আপনার সােথ ব�ি�গতভােব �দখা করার জন� আিম উ�খু । 

ধন�বাদাে� ইিত, 
�কেনথ এন. �সিলম, এডু ঃ িডঃ 
সু ুপািরে�ে�� অফ �লস 

http://www.cpsd.us/

