BENGALI
খণ্ড 14
Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,
আরি আশা েিরি আপনাি সপ্তাহান্ত োক া কেকেকি। আিিা স্কুক ক্লাস েিাকনাি জনয
প্রস্তুরি রনচ্ছচ্ছ এই সিকে িিািি প্রদাকনি জনয আপনাকদি ধনযবাদ। রিরিক্ট জচ্ছজে
ি াি
জনস্বাস্থ্য রবোগ (Georgia Department of Public Health, DPH), জচ্ছজে
ি াি রশক্ষা রবোগ
(Georgia Department of Education) এবং DeKalb োউরিি স্বাস্থ্য পর্কদি
ি
রনকদিরশো
কিকন চ রি। ফ স্বরূপ, DeKalb োউরিি স্বাস্থ্য পর্দি কেকে গড় 14 রদকন 100,000-এি
DeKalb োউরিি বারসন্দাকদি িেয অনুসাকি, আিিা কেখাকন সম্ভব স্কুক ক্লাস েিাকনাি
রিিীে পোকেি
ি
জনয প্রস্তুরি রনচ্ছচ্ছ। (দারবিযাগ: জচ্ছজে
ি াি জনস্বাস্থ্য রবোগ নিু ন িেয
কপকে সংক্রিকেি সংখযাি খবি কদে)।
আজ পেন্ত,
ি গড় 103। গড় প্ররিরদন রনিীক্ষে েিা হকব োিে আিিা আিাকদি োকি
েয রবজ্ঞান ও িেয অনুসাকি চ াি িাস্তা কবকি রনকেরি। DCSD কোরেি-19 রি-ওকপরনং
োস্ক কফাস রনেরিি
ি
প্রবেিা রনিীক্ষে েিকি এবং সিস্ত রশক্ষােী, রশক্ষে ও েিীকদি
রনিাপত্তা ও সুস্থ্িা রনচ্ছিি েিকি প্রকোজনীে সািঞ্জসয েিকি।
আপনাকদি কশর্ সম্পৃক্তিাি পি, আিিা DCSD রশক্ষে ও কপকিি অযািোইজরি গ্রুপ
ও অনযানয অধযক্ষকদি সকে িাকদি িিািি জানকি সাক্ষাি েকিরি। রিরিকক্টি সংরিষ্ট
বাবা-িা এবং েরিউরনটে কেেকহাল্ডাি োিা স্কুক ক্লাস েিাকনাি কক্ষকে রেন্ন িি কপার্ে
েকিকিন িাকদি েোও িকন আকি। আিিা কদকখরি কে এিন রেিু বাবা-িা আকিন োিা
চান স্কু অরব কে খুক োে, িকন িাখকি হকব কে পোে
ি ক্রকি ও রনিাপকদ স্কু কখা াি
কক্ষকে আিাকদিকে সিস্ত েরিউরনটে কেেকহাল্ডাি রবর্ে কেকব েিকি হকব।
DCSD কোরেি-19 রেঙ্ক েযাঙ্ক প্ররিরদন সাক্ষাি েকি এবং আিাকদি ক্লাসরুি, েবন ও
বাস রনিাপদ এবং DCSD-এি সেক ি জনয স্বাস্থ্যেি পরিকবশ রনচ্ছিি েিকি েী
প্রকোজন িাি িূ যােন েিা চার কে োকব। বিিিান অরিিািী চ াো ীন আিাকদি
রশক্ষােী, রশক্ষারবদ এবং েিীকদি রনিাপত্তা িক্ষা েিা রিরিকক্টি এে নেি গুরুত্বপূে ি
োজ।
েিী
19 অকক্টাবি, DCSD রি-ওকপরনং কোরেি-19 োস্ক কফাস আিাকদি
ি
সিেসীিা সম্পকেি
DeKalb োউরিি রশক্ষা পর্কদি
ি
োকি এেটে সংকশারধি পরিেল্পনা কপশ েিকব। আিিা
বাবা-িা, রশক্ষারবদ ও েরিউরনটেি িানুর্কদি কেকে প্রাপ্ত িিািকিি রেরত্তকি ক্লাকস
পড়াকনাি পরিেল্পনা রনকে োজ েকি চক রি।
রশক্ষােী
গি সপ্তাকহি আপকিকেি আক াচনা অনুসাকি, রশক্ষােীিা িৃিীে পোকে
ি োওোি আকগ
রিিীে পোকে
ি রিসেযান্স/রিকিাে ারনংকেি
ি
িাধযকি পড়াকশানা চার কে োকব। িৃিীে
পোকে,
ি
বাবা-িা/অরেোবেিা হাইরিি ারনংি বা রিসেযান্স/রিকিাে ারনংকেি
ি
িকধয কবকি

BENGALI
কনোি সুকোগ পাকবন। রফকি আসাি অরেপ্রাকেি ফিি (Intent to Return Form) 9
অকক্টাবি কদো হকেকি, োকি বাবা-িা/অরেোবেিা িাকদি বাচ্চাকদি জনয রবেল্প কবকি
কনন। উত্তকিি রেরত্তকি স্থ্ানীে স্কু গুক া হাইরিি ারনংকেি
ি
সিে ক্লাকস সািাচ্ছজে
ৃ
দূিকত্বি শিি বজাে িাখকি এবং িিীে পোে
ি শুরু হক োিা োচুিো িাধযকিই ক্লাস
েকি োকব িা পরিেল্পনা েিকি কিাে কিাে গ্রুকপ রশক্ষােী োগ েকি কনকব।
র ঙ্ক: https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
রশক্ষকেি িকি গুক া রনম্নর রখি অনুসাকি রবকবচনা েিা হে:
হাইরিি ারনংি িকি (ক্লাকস একস ক্লাস ও রিসেযান্স/রিকিাে ারনংকেি
ি
সংরিশ্রে):
হাইরিি ারনংি কসইসব পরিবাকিি জনয োিা স্কুক বাচ্চাকদি পাঠাকি স্বাচ্ছন্দয কবাধ
েকিন ও সকে বাসা কেকে রিসেযান্স/রিকিাে ারনংও
ি চান। রশক্ষােীিা রনিাপকদ িাকদি
রশক্ষে ও সহপাঠীকদি সকে োকবি আদান প্রদান েিকি পািকব। পরিবািবগ কে
ি কোকনা
সিকে স্থ্ানীে স্কুক রফকি আসাি অরেপ্রাকেি পরিবিিন ফিি (Change of Intent to
Return Form) পূিে েকি রিসেযান্স/রিকিাে ারনংি িকি কবকি রনকি পাকিন।
রশক্ষােী ও েিীকদি িাস্ক পিকি হকব বা িুখ ঢাো িাখকি হকব। এিাড়াও, রশক্ষােীকদি
স্কুক িাকদি রিরিকক্টি জারি েিা বা বযচ্ছক্তগি ইক ক্ট্ররনে রিোইস আনকি হকব।
রিসেযান্স/রিকিাে ারনংি িকি :
কে সে পরিবাি বাচ্চাকদি স্কুক পাঠাকি স্বাচ্ছন্দয নন িাকদি জনয রিসেযান্স/রিকিাে
ারনংি িকি টে তিরি েিা হকেকি। রশক্ষােীিা স্কুক ি প্রদত্ত োচুিো ফিযাকে
ি
বাসা কেকে
িাকদি পড়াকশানা চার কে োকব। পরিবািবগ স্থ্ানীে
ি
স্কুক প্ররিটে 4.5 সপ্তাকহি কেরিং
রবিরিকি স্কুক রফকি আসাি অরেপ্রাকেি পরিবিিন ফিি (Change of Intent to Return
Form) পূিে েকি স্কুক একস ক্লাস েিাি িকি কবকি রনকি পািকবন।
সিস্ত পরিবািকে 23 অকক্টাবি, 2020 এি িকধয কফিাি অরেপ্রাকেি ফিি (Intent to
Return Form) পূিে েিকি হকব। ফিি পূিকেি আকগ, আপনাি বাচ্চাি স্েুকিি
আইকিরিরফকেশন নেি ( াঞ্চ নেি বা কক্রািবুে গইন নেি) সংেহ েরুন। েরদ
আপনাি বাচ্চাি স্েুকিি আইকিরিরফকেশন নেি না োকে, িাহক কপকিি কপােি াক
রগকে আপনাি বাচ্চাি সাম্প্ররিে প্রগরিপে কদখুন বা আপনাি বাচ্চাি রশক্ষকেি সকে
কোগাকোগ েরুন।
আিাকদি স্কু কখা াি পকিি পোকেি
ি
জনয আিাকদি রশক্ষােী ও িাকদি পরিবািকদিকে
প্রস্তুি েিা আিাকদি সবকেকে গুরুত্বপূে োজ।
ি
এই রনউজক োকিি, DCSD ওকেবকপজ,
স্কুক ি ওকেবসাইে, স্কুক ি কিকসঞ্জাি ও কসাশযা রিরিো (Facebook, Twitter এবং
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Instagram)-এি িাকধযকি স্কু আবাি কখা া সম্পরেিি রনেরিি আপকিে পাওো চার কে
কেকি পাকিন।
রফকল্ড
এেটে রফল্ড রেচ্ছজকেি জনয অঞ্চ I সুপারিকিকেি Ms. Melanie Pearch-এি সকে
কোগ রদকি কপকি আনচ্ছন্দি। অঞ্চ সুপারিকিকেি Pearch এবং আরি Ashford Park
Elementary, Doraville United Elementary এবং Chamblee High School ঘুকি কদকখরি।
ব্ ু রিবন স্কু হওোি জনয Kittredge Magnet ES এবং Austin ES হওোি জনয ধনযবাদ।
Cross Keys-এ রশক্ষােীি বৃচ্ছি হকেকি এবং এই ক্লাোকি োো বহু অরেজ্ঞ অধযক্ষ
িকেকিন োিা প্ররিশ্রুরিবি, কদকখ দুদিান্ত াগ । Sequoyah Middle-এি অধযক্ষ Cedric
Anthony কেিন বক রিক ন, "আিিা গাি বাড়কি সাহােয েিাি জনয বীজ কিাপে েরি
ো এিন িাো কজাগাে োি নীকচ আিিা েখনও বসকি পারি না।"
অকনে পরিবািকে ধনযবাদ, োিা আিাি সকে কোগাকোগ েিকি এবং প্রশ্ন েিকি অেবা
আপনাি িূ যবান প্ররিচ্ছক্রো জানাকনাি জনয সিে রদকেকিন। প্রকিযকেই প্ররিচ্ছক্রো
কপকেকি িা রনচ্ছিি েিাি জনয, দো েকি আপনাি প্রশ্ন এবং িিাি আপনাি আঞ্চর ে
সুপারিকিকেি এবং অধযক্ষকদি োকি পাঠান। আরি জারন কে এটে আিাকদি অকনে
DCSD পরিবাকিি জনয অিযন্ত চাকপি। কেকহিু আিিা আিাকদি স্কু রশক্ষাবর্ রনকে
ি
বযস্ত, োই আরি আিাকদি রশক্ষােীকদি সুিক্ষা এবং এোকিরিে কশ্রষ্ঠকত্বি প্ররি আিাি
অে প্ররিশ্রুরিকি কজাি রদকি চাই।
আপনাি 1 নেি রচোির িাি
Cheryl Watson-Harris

