
የ OSS ዝመናዎች - 9/11/2020  

የተከበራችሁ የ OSS ቤተሰቦች፣  

አዲሱን የትምህርት ዓመት ከእርስዎ እና ከልጅዎ(ልጆችዎ) ጋር ለመጀመር በጣም ደስተኞች ነን! እነዚህ ያለፉት ሁለት ሳምንታት፣ 
አስተማሪዎቻችን በበርካታ የሙያ ትምህርት ትምህርቶች ተሳትፈዋል፣ በመምህራን ትብብር እና በሙያዊ ትምህርት ማህበረሰቦች ውስጥ 

ተሰማርተዋል፣ እንዲሁም ከብዙ የቤተሰብ ስብሰባዎች የመጀመሪያውን አመቻችተዋል። በዚህ ጠንካራ ጅምር ውጤት ዘንድሮ የመማር 

ማስተማር ሂደቱ አዲስ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ እናምናለን!  

ለሠራተኞቻችን ከተሰጡት የሙያ ትምህርት ትምህርቶች የተወሰኑት እነሆ፥  

● የ 2 ቀን Dyslexia ሥልጠና ለጠቅላላ እና ለ OSS ልዩ የ K-1 ክፍሎች አስተማሪዎች፣ ጣልቃ-ገብነት ባለሙያዎች፣ 

የመማር ማስተማር አሰልጣኞች እና የቅድመ መሃይምነት ጣልቃ-ገብነት  

● ለጉዳይ አስተዳዳሪዎች የ OSS የቤተሰብ ስብሰባዎችን ማመቻቸት  

● ለ OSS ልዩ አስተማሪዎች የሚቸገሩ አንባቢዎችን ለመደገፍ የርቀት መመሪያን ከፍ ማድረግ  

● በኦንላይን ላይ አካታች ክፍሎችን ማጎልበት  

● የንባብ ችሎታ/አስተካካይ ንባብ አዳሽ  

● ማህበራዊ ስሜታዊ አውደ ጥናት ለፓራፕሮፌሽናሎች  

● በ 504 ተማሪዎችን መደገፍ  

የከተማ አዳራሽ  

እንዲሁም ትላንት፣ ሐሙስ፣ ሴፕቴምበር 10፣ 2020 በተካሄደው ወርሃዊ የከተማ አዳራሽ ስብሰባችን ላይ ስለተቀላቀሉን 

እናመሰግናለን። ከትላንትናው ስብሰባ (ከተሻሻሉት ጋር) ስላይዶቹን አያይዘነዋል። በጽሑፍ የቀረቡትን ጥያቄዎች በመጪው ሳምንት 

የግንኙነት ክፍል ከመልሶች ጋር እንልካለን። የሚቀጥለው የከተማ አዳራሽ ስብሰባ በአካል የሚደረገው፣ ትምህርት ከመጀመሩ በፊት 

በኦክቶበር ወር ይሆናል።  

የቤተሰብ ስብሰባዎች ማሳሰቢያዎች  

● የ OSS የቤተሰብ ስብሰባዎች አሁንም መርሃግብር እየተሰጣቸው ነው። በቅርቡ ከጉዳይዎ ሥራ አስኪያጅ ይሰማሉ። 

የቤተሰብ ስብሰባዎች እስከ መጪው ሳምንት መጨረሻ ድረስ ይቀጥላሉ። ● በፀደይ እና በክረምት ወራት የነበረውን የርቀት 

ትምህርት ጋር በተያያዘ የልጅዎን ተሞክሮ ለማካፈል እድል ይኖርዎታል  

● እርስዎ በ ስራ ላይ የሚውል ረቂቅ የርቀት ትምህርት ዕቅድ ያያሉ። Aከስብሰባው ከ 7-10 ቀናት በኋላ በ Aspen ወይም 

በደብዳቤ አማካይነት የጽሑፍ ማስታወቂያ የያዘ የመጨረሻ ቅጅ ይላክልዎታል።  

የጉዳይ ስራ አስከያጅ  

● በልዩ ጅምር ውስጥ ልጅ ካለዎት፣ እና ከልጅዎ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ምንም ዓይነት ግንኙነት ካልተቀበሉ፣ እባክዎ 

Elizabeth Rollins 

የልዩ ጅምር መሪ መምህር በ erollins@cpsd.us ወይም ፣ የልዩ ጅምር መሪ መምህር  በ 

hfrancis@cpsd.usያነጋግሩ።  

● በ K-ድህረ ምረቃ ክፍል ውስጥ ልጅ ካለዎት እና ከልጅዎ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ምንም ዓይነት ግንኙነት ካልተቀበሉ፣ 

እባክዎ የትምህርት ቤትዎን የቡድን ሰብሳቢ ያነጋግሩ። የትምህርት ቤትዎ የቡድን ሰብሳቢ ስም ወይም የኢሜይል አድራሻ 

ከፈለጉ፣ እባክዎ የተማሪ አገልግሎቶች ማውጫ ገጽን ይጎብኙ።  

ከዲስትሪክት ውጪ ትራንስፖርት  



● ትራንስፖርት ከማዘጋጀትዎ በፊት የተማሪ አገልግሎቶች ጽሕፈት ቤት ከቤተሰብ እና ከትምህርት ቤቱ መስማት አለበት። 

ይህንን ካላደረጉ እባክዎን ለተማሪ አገልግሎቶች ባለሙያችን፣ Janet፣ በ jsnedeker@cpsd.usኢሜይል ይላኩ። 

Iመጓጓዣ ለማስጀመር፣ ቢያንስ ሶስት ቀናት tይወስዳል።n.  

የ Chromebook መሣሪያ/ሆትስፖት  

● የልጅዎ chromebook በትክክል የማይሠራ ከሆነ እባክዎ በ  

helpdesk@cpsd.usኢሜይል ይላኩ።  

● ልጅዎ chromebook ወይም hotspot የሚፈልግ ከሆነ፣ እባክዎ በጉባኤው ለልጅዎ የጉዳይ ሥራ አስኪያጅ ያሳውቁ። ሁሉም 

የመሣሪያዎች ጥያቄዎች በቤተሰብ አገናኞች የትምህርት ቤት አስተዳደር በኩል ያልፋሉ።  

በአጋርነት፣  

Alexis K. Morgan (አሌክሲስ ኬ. ሞርጋን)፣ Ed.L.D.  

ረዳት የበላይ ተቆጣጣሪ፣ የተማሪ አገልግሎቶች ቢሮ  

ካምብሪጅ የህዝብ ትምህርት ቤቶች 




