CRLS েপশ করেছ: CRLS িশ�াথ�েদর জনয্ ে�ামবুক ওিরেয়ে�শন
হাই, CRLS িশ�াথ�রা এবং পিরবারগণ! CRLS ে�ামবুক ওিরেয়ে�শন-এ �াগত। েতামরা িক জােনা, েতামরা কতটা
ভাগয্বান? আমরা েতামােদর অ� সময় েনব যােত েতামরা আমােদর ধনয্বাদ জানােত পােরা, কারণ আমরাই CRLS-এ
�থম �াস যারা ে�ামবুক পােব। আমরা �ভূ ত পির�ম কেরিছ এিট িনি�ত করেত েয এই য�গিল সব CRLS
িশ�াথ�েদর জনয্ উপযু� হেব, এবং �েয়াজনমেতা আমরা অগিণত ঘ�া িফডবয্াক িদেয়িছ। তাই, আপনােদর ধনয্বাদ
সাদের গৃহীত হল!
আজ আমরা আেলাচনা করেত চেলিছ আপনার ে�ামবুেকর র�ণােব�ণ ও দািয়� করার িকছু গর�পূণর্ িনয়মগিল।
আপনার ে�ামবুক িশ�ার জনয্ �দান করা হেয়েছ এবং এিট আপনার িশ�াগত সাফলয্ এেন েদওয়ার লে�য্ �দান করা
হেয়েছ। �ভূ ত শি�র সােথ অেনক দািয়�ও বতর্ ায়, তাই এখােন েতামােদর িকছু িনেদর্ িশকা েদওয়া হল।
র�ণােব�ণ
●

িনি�ত কেরা যােত েতামরা �িত িদেন �ু েল ে�ামবুক িনেয় আেসা, স�ূণর্ চাজর্ করা এবং চলার জনয্ ৈতির।
আমরা এিটর পুনরাবৃিত্ত করব: িনি�ত কেরা, যােত েতামরা �িত িদেন �ু েল ে�ামবুক িনেয় আেসা, স�ূণর্ চাজর্
করা। এর মােন হল: েতামােদর চাজর্ারগিল বািড়েত েরেখ িদেয় এেসা।

●

�ত চাজর্ করেত হেব? CRLS লাইে�িরেত এেতা এবং তােদর ে�ামবুক চািজর্ং টাওয়ার বয্বহার কেরা!

●

িনি�ত কেরা েতামার ে�ামবুক তার েকেসর মেধয্ই সবসমেয় থােক, এমনিক তােত যখন তু িম কাজ করেছা,
তখনও। েতামােক েসিট র�া করেত হেব, এমনিক েসিট েতামার বয্াকপয্ােক থাকেলও।

●

েতামার ে�ামবুেক িকছু এঁেকা না অথবা তােত েকােনা ি�কার আটিকও না এমনিক তােত রঙও কেরা না।
েতামােক েসিট পির�ার-পির�� রাখেত হেব।

●

েকবলমা� িবেশষ কি�উটার-অনুেমািদত ওয়াইপ িদেয় েতামার ে�ামবুক পির�ার কেতা -- েকােনা ে� বা
�� বা ওই রকম িকছু বয্বহার কেরা না।

●

আর অবশয্ই েকােনা খাবার বা পানীয় েতামার ে�াম বুেকর কােছ আনেব না। েসগিল ে�ামবুকেক অপির�ার
ও অ�া�য্কর কের তু লেব।

●

আমরা আেগই েতামােদর বেলিছ েয - িনি�ত কেরা, যােত েতামরা �িত িদেন �ু েল ে�ামবুক িনেয় আেসা,
স�ূণর্ চাজর্ করা। েতামােদর চাজর্ারগিল বািড়েত েরেখ িদেয় এেসা।
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AUP: অয্াে�পেটবল ইউজ পিলিস (�হণেযাগয্ বয্বহার নীিত)
CRLS েতামােদর এই কি�উটারগিল েদওয়ার আেগ, েতামােদর িকছু িবষয় েজেন েনওয়া উিচত।
●

কখনই অনয্ িশ�াথ�েদর েতামার ে�ামবুক বয্বহার করেত েদেব না অথবা েতামার অয্াকাউ� তােদর সােথ
েশয়ার করেব না। এিট হল পিরিচিত চু ির করা (আইেডি�িট েথফট)।

●

েতামার ে�ামবুক বয্বহার কের অনয্েদর �িত িন�ু র হেয়া না। অনলাইন থাকাকালীন দয়া �দশর্ন কেরা – এিট
হল ভােলা িডিজটয্াল নাগিরক হওয়া।

●

েতামার ে�ামবুক বয্বহার কের অনয্েদর কাজ নকল কেরা না এবং েসিটেক িনেজর বেল চািলেয় িদেয়া না। এিট
হল েলখা চু ির (�য্ািজয়ািরজম্)।

●

েতামার ে�ামবুেক সফটওয়য্ার, স�ীত, িভিডও অথবা অনয্ানয্ কে�� ডাউনেলাড কেরা না। েকােনা েবআইিন
কাজ নয়!

●

তু িম েকবলমা� েতামার CPSD িডেমইল অয্াকাউ� বয্বহার করেত পারেব ে�ামবুেক লগ-ইন করেত, তাই
িনেজর বয্ি�গত অয্াকাউ� বয্বহার কেরা না। েসিট কাজ করেব না।

কী হেব যখন…
●

আমার ে�ামবুেক আিম Netflix না েদখেত পাই?
○

েয িফ�ারগিল �ু েল �েয়াজয্ হয়, েসগিল বাসােতও �েযাজয্ হয়। তাই যিদ তু িম Netflix বা অনয্ সাইট
েদখেত চাও, যা �ু েল �ক করা হেয় থােক, তাহেল েতামার উিচত �াটর্েফান বা অনয্ েকােনা য�
বয্বহার করা।

●

আিম বাসােত ভু েল ে�ামবুক েফেল এেসিছ। এবার কী হেব?
○

যিদ তু িম েতামার ে�ামবুক ভু েল িগেয় থােকা, তাহেল তু িম একিট ধাের পােব না। তাই েসিটেক
�িতিদন িনেয় আসেত হেব, স�ূণর্ চাজর্ কের এবং েতামার চাডর্ারবািড়েত েরেখ আসেত হেব।

●

িঠক আেছ, যিদ আমার িবরি�কর েছােটা ভাই আমার ে�ামবুক বয্বহার করেত চায়?
○

েতামার ে�ামবুক শধু েতামােক এবং েকবলমা� েতামােকই েদওয়া হেয় থােক, তাই অনয্ েকউ েসিট
বয্বহার করেত পারেব না, িবেশষ কের েতামার িবরি�কর েছােটা ভাই।

●

আিম আমার পাসওয়াডর্ ভু েল েগিছ। তাহেল কী হেব?
○

●

CRLS লাইে�িরেত েদেখ নাও ফয্ালকন িফ�াসর্ �ু েড� েহ�েড� অথবা ইেমল কেরা এই িঠকানায়

helpdesk@cpsd.us!
যিদ আমার ে�ামবুক হািরেয় যায়, তেব কী হেব?
○

CRLS লাইে�িরেত েদেখ নাও ফয্ালকন িফ�াসর্ �ু েড� েহ�েড� অথবা ইেমল কেরা এই িঠকানায়
helpdesk@cpsd.us!

শধুমা� এটু কুই CRLS! যিদ তু িম এই িনেদর্ িশকাগিল ও CRLS �ু েড� হয্া�বুেক অিতির� িনেদর্ শগিল অনুসরণ কেরা
তাহেল তু িম �ু ল ইয়ােরর জনয্ ৈতির হেব। েগা ফয্ালকনস!
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