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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

আরি আশা েিরি আপনাি সপ্তাহ োক া কেকেকি। কোরেড-19 কেখাকন আিাকেি েরিউরনটেকে 

প্রোরবত েিকি, কসখাকন আিাকেি রশক্ষার্থী ও েিীকেি স্বাস্থ্য ও রনিাপে িাখকত আিিা 

প্ররতশ্রুরতবদ্ধ। 

 

আরি গত েক়েে সপ্তাহ ধকি, আিাকেি পুনিা়ে কখা াি কে পরিেল্পনা কশ়োি েকিরি তা 

অপরিবরতিত এবং ধািাবারহে িক়েকি। সু্ক গুক া পুনিা়ে কখা াি কক্ষকে আিাকেি তর্থয চার ত 

পদ্ধরতি অনুসাকি আিাকেি সু্ক গুর  পুনিা়ে কখা া এবং বন্ধ েিকত কে়ো হক়েকি, এইোকব এই 

িহািািী চ াো ীন আিাকেি েরিউরনটে আকিা অরনশ্চ়েতাি িুকখািুরখ হকচ্ছ। এই অরনশ্চশ্চত 

সিক়ে আিাকেি রশক্ষার্থীিা েতক্ষণ না রনিাপকে সুিরক্ষতোকব সু্কক  ক্লাস েিকত পািকি ততক্ষণ 

তাকেিকে কশখাি রেকে িকনারনকবশ েিাকনা গুরুত্বপূণ ি। েখন আিাকেি রশক্ষার্থীিা এোকডরিে 

সাফক যি রেকে িকনারনকবশ েিকি, তখন আিাকেি রডরিক্ট কনতৃত্ব জরুরি প্রস্তুরত, পরিবহন, 

সুিক্ষারবরধ এবং আকিা অকনে রেিু সহ সু্ক গুর  পুনিা়ে কখা াি জনয প্রস্তুরত রনকত েক াি 

পরিশ্রি েিকিন। সু্ক  পুনিা়ে কখা া সম্পকেি জানকত অনুগ্রহ েকি আিাকেি ওক়েবসাইে কেখকত 

র্থােুন: https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/। 

 

জর্জিয়ার জনস্ব়াস্থ্য বিভ়াগের (Georgia Department of Public Health, GDPH) েণন়ার 

বিগেগি, দইু েপ্ত়াগি প্রবি 100,000 ি়াবেন্দ়ার ক্ষেগে 100 েংক্রমণগে ক্ষে়াষ্ঠী েংক্রমগণর 

"ে়াম্প্রবিে প্রে়ার" এর ক্ষে েীম়া বস্থ্র ের়া িগযবিল িিিম়াগন ি়া আগের ক্ষেগে ক্ষিবি।  

DeKalb ে়াউবির জনয GDPH ক্ষে িেয জ়াবনগযগি ক্ষেই বিগেগি, আজগের েংক্রমগণর 

েংখয়া 198। DeKalb োউরিকত সংক্রিকণি সংখযা জানকত, অনুগ্রহ েকি এটে কেখুন: 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report. এই বশৃ্চদ্ধ উকেকগি এবং আিিা রনশ্চশ্চত 

েিকত চাই কে আিাকেি পরিবাি ও েিীিা কিাগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররতকিাধ কেকেি (Center for Disease 

Control and Prevention, CDC) কর্থকে রেিু গুরুত্বপূণ ি রবষ়ে সম্পকেি অবগত। 

 

েকিানা-োইিাস কিাগ 2019 সম্পকেি তর্থয 

• কিাগ জারত বা জারতগত পরিচ়ে রনরব িকশকষ কে োউকে অসুস্থ্ েকি তু কত পাকি। 

o কোরেড-19 সম্পকেি ে়ে এবং উকেকগি ফক  িানুষ অনযকেি এডাকত বা 

প্রতযাখযান েিকত পাকি, এিনরে তািা োইিাস িরডক়ে কে়োি ঝুুঁ রেকত না 

র্থােক ও। 

https://protect-us.mimecast.com/s/8cIVCqx53nHD1DXNHXMhFv?domain=dekalbschoolsga.org/
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• কবরশিোগ িানুকষি কক্ষকে, কোরেড-19 হও়োি োইিাস কর্থকে তত্ক্ষণাত গুরুতি অসুস্থ্ 

হও়োি আশঙ্কা েি বক  িকন েিা হ়ে। 

o রেিু িানুকষি কোরেড-19 কর্থকে আকিা গুরুতি জটে তা কেখা কে়োি ঝুুঁ রে কবরশ 

র্থােকত পাকি। তাকেিকে রনকজকেি সুিক্ষাি বযবস্থ্া েিকত হকব। 

o কে কো়োিািাইন সম্পন্ন েকিকিন বা আ াো র্থােরিক ন তাি কর্থকে অনয বযশ্চিি 

সংক্রিকণি ঝুুঁ রে কনই। 

• রনকজকে ও অনযকেিকে সুস্থ্ র্থােকত সাহােয েিকত রেিু সহজ শ্চজরনস আপরন েিকত 

পাকিন। 

o অন্তত 20 কসকেন্ড ধকি সাবান ও পারন রেক়ে আপনাি হাত ধুক়ে রনন, রবকশষ েকি 

নাে ঝাডা, োরশ বা হা ুঁরচ, বার্থরুি োও়োি পি এবং খাবাি খাও়ো ও ততরি েিাি 

আকগ। 

o হাত না ধুক়ে কচাখ, নাে ও িুখ স্পশ ি েিকবন না। 

o অসুস্থ্ হক  বাসাকতই র্থােুন। 

o টেসুয রেক়ে আপনাি োরশ বা হা ুঁরচ ঢােুন, তািপি কসটে ডাস্টরবকন কফক  রেন। 

কেকহতু আিিা এই অরতিািীি িকধয রেক়ে োশ্চচ্ছ, তাই অনুগ্রহ েকি এইসব রবষ়ে িার্থা়ে িাখকবন। 

জীিগনর এেটি বদন (A Day in The Life) 

কেকহতু আিিা সু্ক গুক া আবাি কখা াি প্রস্তুরত রনশ্চচ্ছ, তাই আিাকেি রেিু রসরন়েি েযারবকনে 

সেসয ও পষ িে সেকসযি গত সপ্তাকহ "জীবকনি এেটে রেন (A Day in The Life)" েুযকি রতনটে DCSD 

সু্কক ি সু্ক  কখা াি পরিেল্পনা পে িকবক্ষণ েিাি জনয কসখাকন োও়োি সুকোগ রি । এই সফকি 

েযারবকনকেি সেসযকেি সু্ক  কপ্রাকোে /অনুশী ন, কশ্ররণেকক্ষ রশক্ষার্থী, রশক্ষার্থীকেি ট্রানশ্চজশন, 

িধযাহ্নকোজন এবং িুটেি পরিেল্পনা পে িকবক্ষণ েিাি সুকোগ রি । এই েুযি সম্ভব েিাি জনয 

Canby Lane Elementary School, Chapel Hill Middle School এবং Tucker High School-এি 

েিীকেি ধনযবাে। 

 

উইে অফ অয়ােিন 2020 এর বিষয ব্ল্য়াে ল়াইভে ময়াি়ার 

নকেম্বি 9-13 রডরিকক্ট DeKalb সু্ক গুক াি "উইে অফ অযােশন 2020 এি রবষ়ে ব্ল্যাে  াইেস 

িযাোি"। সপ্তাহবযাপী Historically Black Colleges and Universities (HBCUs)-এি এেটে কসাশযা  

রিরড়ো উেোপন, DeKalb োউরিি েৃষ্ণাঙ্গ িার োধীন বযবসাগুক াি উেোপন, িাই ব্রাোি'স 

রেে-অফ, এেটে “িাই ব্ল্যাে ইজ রবউটেফু  ইউরনটে কড” এবং রশক্ষার্থীকেি রনক়ে পযাকন  

আক াচনা সহ ব্ল্যাে  াইেস িযাোি সু্ক  রেরিে প ন-পা কনি েি িোণ্ড চ কব। 

 

এই "উইে অফ অযােশন 2020 এি রবষ়ে ব্ল্যাে  াইেস িযাোি" এি  ক্ষয হ  সিস্ত ব়েকসি 

িানুকষি বণ ি তবষকিযি নযা়েরবচাকিি রবষক়ে সম্পিৃ হও়োি জনয সু্ক  েরিউরনটেি িকধয 

সিাক াচনািূ ে প্ররতচ্ছরব এবং সৎ েকর্থাপের্থকনি চ িান আকদা কনি সূচনা েিা। 

https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
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DCSD হ  এেটে তবরচেযি়ে সু্ক  রডরিক্ট এবং আিিা কসই সুদি তবরচেয প্ররতটে উপাক়ে 

উেোপন েরি সু্ক গুক াি উইে অফ অযােশন 2020 এি রবষ়ে ব্ল্যাে  াইেস িযাোি আিাকেি 

েরিউরনটেি জারতগত এবং সািাশ্চজে অরবচাকিি রবরুকদ্ধ ের্থা ব াি সি়ে আিাকেি রশক্ষার্থী এবং 

েিীকেি আিাকেি েরিউরনটেি জনয ইরতবাচে পেকক্ষপ স্বীেৃরত কে়োি এেটে সুকোগ েকি কে়ে। 

 

েবমউবনটি েম্পৃক্তি়া 

Rotary Club of Stone Mountain-এি অরতরর্থ বিা হকত কপকি আরি আনশ্চদত। এই বিি এটে 

রবকেি প্রর্থি হাইরব্রড Rotary Club। হাইরব্রড েী? সহজ: তািা সেসযকেিকে রিটেংক়ে সিাসরি 

আসাি ও  াইে িীকিি িাধযকি অংশগ্রহকণি সুরবধা কে়ে। 

 

গত িাকত আিাকেি স্থ্ানী়ে োউন হ  এবং আিাকেি কপকিি োউন হক  উপরস্থ্ত সে কে 

ধনযবাে। আিাকেি আঞ্চর ে এবং রডরিক্ট কনতৃত্বোনোিী এেটে েুেিান্ত ে  িক়েকি এবং 

আপনাকেি সিস্ত পরিশ্রকিি জনয ধনযবাে। আিিা সিস্ত িতািত কনাে েিকত র্থােব এবং 

আপরন গত িাকতি োউন হক  অনুপরস্থ্ত র্থােক , অনুগ্রহ েকি এখাকন রক্লে েরুন: 

https://youtu.be/0mC36NaRKVQ। 

 

আপনাকেি সপ্তাহান্ত োক া োেুে এবং আিাকেি রডরিক্ট শশ্চিশা ী েিকত আপনাকেি সাহাকেযি 

জনয ধনযবাে। 

 

আপনাি 1 নম্বি রচ়োির ডাি 

 

Cheryl Watson-Harris 
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