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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

এই সামকেি সসামবাকি, আরম DCSD-এি সবার্ড রমট িংকে অিংশ রেব, সেখাকে আমিা সু্ককে সেিাি পরিেল্পোি 

পিবর্তী পদকেপ রেকে আকোচো েিব। আপোি এোকর্রমে সােকেেি জেে স্বচ্ছর্তা গুরুত্বপূর্ ড বকে আরম 

আপোি সাকে রমট িংকেি হাইোই  োগ েিব। আপরে DeKalb সু্কে ট রেকর্ত (DSTV), DeKalb োউরিকর্ত 

চোকেে 24 অেবা এখাকে রগকে এখাকে আসন্ন সবার্ড রমট িং সদখকর্ত পাকিে: 

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/. 

 

আমিা পেুিাে সু্কে সখাো রেকে োজ েিরি, র্তাই মকে িাখকবে আমাকদি রশোেী ও েমীকদি রেিাপত্তাি 

সেকে সবরশ গুরুত্বপূর্ ড রেিু সেই। এট  আমাি োকি সবকেকে গুরুত্বপরূ্ ড। এিাড়াও আরম আপোকদি সেেকে 

স্মির্ েরিকে রদকর্ত চাই সে, সেকহরু্ত এই "েরু্তে স্বাোরবকে" আমাকদি রশের্ পদ্ধরর্ত বদোকচ্ছ র্তাই স্বাোরবে 

অবস্থাে প্রর্তোবর্তী োোই োকো। সহকেে সেোি বরেরিকেে সে “পুকিা রবশ্ব েষ্ট সপকেও, র্তা সেকে মুক্তিও 

পাকচ্ছ (Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it)।” এই অরর্তমািীকর্ত 

চারেকে োওোি োিকর্ আমাকদি DCSD রশোেী ও েমীকদি জেে আরম হার্তর্তােী রদকর্ত চাই। 

 

 

ডিডিশন পিোডিন ডিজিট ও অডিস অি অযোকোউন্টেডিডিটটর মোধ্যন্টম ডিন্টে  

 

Dr. Linda Frazer এবিং অরেস অে অোোউকিরবরেট ি রবরেন্ন রবোকগি রর্কিক্টিকদিকে ধেেবাদ। 

বৃহস্পরর্তবাি, এগুকো সহ আবশেে োে ডেোপ ও রর্রিক্টকে র্তািা সে সহাের্তা প্রদাে েকিে র্তা সম্পকেড 

আকিা জােকর্ত সপকি আেক্তির্ত: 

 

 অরবক্তচ্ছন্ন পরিেল্পো ো আমাকদি রশোেীকদি উদ্ভাবেী রশোি সুকোকগি রদকে রেকে োে। 

 সু্কেগুকো েীোকব এবিং সোোে উন্নরর্ত েিকর্ত পাকি র্তা জােকর্ত গকবষর্া এবিং মূেোেে সেকে র্তেে বেবহাি 

েিা। 

 েম ডেমর্তাি প্রর্তোশা আকিা োেোকব সারিবদ্ধ েিকর্ত রশোেী এবিং রশেেকদি সাকে সহকোরগর্তা েিা। 

 

এিাড়াও, আরম DeKalb Academy of Technology and the Environment (DATE)-এি দেকে ধেেবাদ রদকর্ত 

চাই। এখাকে আরম চা ডাি সু্ককেি সেরৃ্তবৃকিি সকে সাোর্ত েকিরিোম। আমাকদি "সাোর্ত ও অরেবাদে" 

চোোেীে সেে অিংশগ্রহর্োিীকদি সাকে েো বোি সমে আরম আেক্তির্ত হকেরি এবিং সসই সাকে র্তািা 

আমাকদি রশোেীকদি জেে সে উকত্তজোপূর্ ড পরিেল্পো রেকেকি র্তা সেকে রশখকর্ত সপকিরি। আমাকে অবশেই 

উকেখ েিকর্ত হকব সে আমাকদি চা ডাি সু্কেগুকো এবিং DeKalb ইিািেোশাোে স্ ুকর্ি সসিাকিি মকধে 

অিংশীদারিত্ব দৃষ্টান্তস্থােীে। এই অিংশীদারিকত্বি োিকর্ আমাকদি অকেে ইিংকিজী োষাি রশোেী English 

Language Learners, ELL) সে উন্নরর্ত েিকি র্তাকর্ত আরম গরব ডর্ত। োচুডোে োরে ডিং অরেজ্ঞর্তা সম্পকেড আপোি 

ক্রমাগর্ত মর্তামকর্তি জেে আপোকে ধেেবাদ। এই মর্তামর্ত আমাি এবিং DCSD-সর্ত আমাকদি সেকেি জেে 

উন্নরর্ত এবিং আিও উচ্চস্তকি সপ ৌঁিাকোি জেে অপরিহাে ড। আরম আপোি রশোেীি সােকেেি প্ররর্ত আপোি 

প্ররর্তশ্রুরর্ত ও এেরেষ্ঠর্তাি জেে েৃর্তজ্ঞ। 

 

আপোি উইকেন্ড শুে সহাে DCSD! 

 

আপোি 1 েম্বি রচোিরের্াি 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris, সুপারিেক েকর্ি

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/

