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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

আরি আিাকেি রিক্ষার্থীি সাফকযেি প্ররি আপনাি প্ররিশ্রুরি ও এেরনষ্ঠিাি জনে ধনেবাে 

জানাচ্ছচ্ছ। গিোয সু্কয রিরিকে আিাি 100 িি রেন রিয এবং আরি DeKalb County 

School District-এি সুপারিনকেকেন্ট। রবশ্ববোপী িহািািীি িকধে গি েক়েেিাস 

রিরিেগুরযি অেেন্তিীণ এবং বরহিাগি স্টেেকহাল্ডািকেি োি স্টর্থকে আিাকেি রপ্র়ে 

েরিউরনটেি সম্পকেে অকনে রেিু আিিা জানকি স্টপকিরি। 

 

আরি আিাকেি েরিউরনটেি রিক্ষার্থীকেি রিক্ষাগি েক্ষিা অজেকন উে্বদু্ধ েিাি জনে 

DCSD-এি েৃটিেরিি উপি রেরি েকি আিাি রিরিি িচ্ছি এবং সুক াগগুরয জানাকনাি 

প্রিোিা়ে িক়েরি, াকি আিাকেি সুন্দি এবং উজ্জ্বয রিক্ষার্থীিা সুন্দিোকব ববরিত্র্েি়ে 

েরিউরনটেকি Dekalb County School District গ্র্োজকু়েেকেি জনে আিাকেি েিূেরি েিা 

অজেন েিকি সম্পূণ ে সম্ভাবনা়ে স্টপ ৌঁিকি পাকি। 

 

এই রেকযকজি অংি হকি স্টে়োি জনে এবং আিিা আিাকেি অনুকপ্রিণা, অজেন এবং 

স্টেষ্ঠত্ব রহসাকব, এই িচ্ছিিাযী রিরিকেি অসাধািণ িোম্পম্প়েন এবং ইেুেইটে স্ট াদ্ধাকেি 

সাকর্থ োজ েিাকি স্টে়োি জনে DCSD-স্টে অকনে ধনেবাে। আকিা জানকি 

সুপারিকন্টকেকন্টি েন োি স্টেখুন। 

 

আিিা গি 9 অকোব িকফিাি ইচ্ছাি ফিি (Intent to Return Form) রেক়েরিযাি এবং 

িাি স্টিিযাইন 30 নকেম্বি, 2020 প েন্ত বাড়াকনা হক়েকি। এই ফিকি স্বাক্ষি েিাি িাধেকি, 

অরেোবেিা প্ররিটে বাচ্চাকেি জনে িাকেি পিকন্দি রবেল্প স্টবকি রনকি পাকিন। আিাকেি 

অনুপ্রারণি েরুন। অজেন 

েরুন। স্টেষ্ঠত্ব যাে েরুন 

“"এই ভিলেলের অংশ হলে দেয়ার েন্য 

এবং এই শক্তিশােী ভিভিলের 

অসাধারণ চ্যাম্পিয়ন্ এবং ইক্য যইটি 

দ াদ্ধালের সালে ক্াে ক্রালে দেয়ার 

েন্য DCSD-দক্ অলন্ক্ ধন্যবাে।” 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

সুপারিনকেনকিন্ট 

https://www.dekalbschoolsga.org/superintendents-corner/
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সু্কয বাবা-িাক়েি স্টফিাি ইচ্ছাি ফিি (Intent to Return Form) সম্পূণ ে েিাি ির্থে বেবহাি 

েকি স্টোন পরিবািগুকযা হাইরিি িকিকয রফিকি িা়েকি বা রিসেোন্স/রিকিাে যারন েংক়ে 

র্থােকি িা়েকি িা জানকি। 

 

হাইভিি োভন্ নং (ক্লালস এলস ক্লাস ও ভিসিযান্স/ভরল াি োভন্ নংলয়র সংভ শ্রণ): 

▪ হাইরিি যারন েং স্টসইসব পরিবাকিি জনে  ািা - সু্ককয বাচ্চাকেি পাঠাকি স্বাচ্ছন্দে স্টবাধ 

েকিন ও সকি বাসা স্টর্থকে রিসেোন্স/রিকিাে যারন েংও িান। 

 

ভিসিযান্স/ভরল াি োভন্ নং  লিে: 

▪ স্ট  সেয পরিবাি বাচ্চাকেি সু্ককয পাঠাকি স্বাচ্ছন্দে নন িাকেি জনে 

রিসেোন্স/রিকিাে যারন েং িকিযটে বিরি েিা হক়েকি। রিক্ষার্থীিা সু্ককযি প্রেি োিুে়োয 

ফি েোকে বাসা স্টর্থকে িাকেি পড়াকিানা িারযক়ে  াকব। 

 

আপনাি বাচ্চা  খন আসকব িখন রনিাপে পরিকবি রনচ্ছিি েিকি এবং রিকিাে িাধেকি 

পড়াকিানাি জনে প োপ্ত প্রস্তুরিি জনে, আিাকেি সু্ককয পঠনিি সিস্ত সু্ককযি 

অরেোবেকেি স্টর্থকে জরিকপি ফিিটে েিোি। 

 

 রে আিিা আপনাি বাচ্চাি জনে জরিকপি উিি না পা়ে, িাহকয আিিা িকন েিব 

আপনাি বাচ্চা হাইরিি িকিকয রফকি  াকব। জরিকপি ফিিটে জিা স্টে়োি স্টিষ িারিখ 30 

নকেম্বি, 2020। জরিকপ অংি রনকি অনুগ্র্হ েকি এখাকন রিে েরুন:  

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
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দক্াভিি-19 আপলিি 

 

জচ্ছজে়োি জনস্বাস্থ্ে রবোকগি (Georgia Department of Public Health, GDPH) গণনাি 

রহকসকব, েুই সপ্তাকহ প্ররি 100,000 বারসন্দাি স্টক্ষকত্র্ 100 সংক্রিণকে স্টগাষ্ঠী সংক্রিকণি 

"সাম্প্ররিে প্রসাি" এি স্ট  সীিা রস্থ্ি েিা হক়েরিয বিেিাকন িা আকগি স্টর্থকে স্টবরি। 

DeKalb োউরন্টি জনে GDPH স্ট  ির্থে জারনক়েকি স্টসই রহকসকব, গিোকযি সংক্রিকণি 

সংখো 270। DeKalb োউরন্টকি সংক্রিকণি সংখো জানকি, অনুগ্র্হ েকি এটে স্টেখনু:  

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report. সংক্রিকণি সংখো বচৃ্ছদ্ধই রিন্তাি 

রবষ়ে এবং রিরিে স্টিাগ রন়েন্ত্রণ ও প্ররিকিাধ স্টেন্দ্র (Center for Disease Control and 

Prevention, CDC) অনুসাকি রনিাপিা সম্পরেেি পিািি ে ও গুরুত্বপূণ ে ির্থে প্রোন েিা 

িারযক়ে  াকব। রিক্ষে ও িহািািীি সি়ে রনিাপকে র্থাো প্রিািোিী বোে রিক্ষার্থীকেি 

স্টর্থকে Wave Them Bows রিউচ্ছজে রেরিওটে স্টেখকি েুযকবন না। 

 

এখাকন CDC অনুসাকি িাস্ক পিা সম্পকেে রেিু গুরুত্বপূণ ে ির্থে িক়েকি: 

আকিপাকি অনে স্টেউ র্থােকয িাস্ক রেক়ে আপনাি িুখ ও নাে স্টেকে িাখুন। 

• আপরন অসুস্থ্ না েিকযও আপরন স্টোরেি-19 িড়াকি পাকিন। 

• আপরন সংক্ররিি হকয অনেকেি সুিক্ষা প্রোকনি এেটে িাধেি হয িাস্ক। 

• সেকযি উরিি প্রোিে স্থ্াকন ও আপনাি বাসি ন়ে এিন স্টযােজন িািপাকি 

র্থােকয, রবকিষ েকি িািীরিে েিূত্ব বজা়ে িাখা স্ট খাকন েটঠন স্টসখাকন িাস্ক পিা। 

দেরার ইচ্ছার ের  (Intent to Return Form) 

9 অলোবর –  30 ন্লিম্বর, 2020 

সম্প্রসািণ েিা হক়েকি 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://youtu.be/7OkmRZ9XayY
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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o 2 বিকিি স্টিক়ে েি ব়েসী রিশু, শ্বাসেিজরনি সিসো আকি এিন োউকে বা 

অজ্ঞান, পিু বা সাহা ে িাড়া িাস্ক খুযকি পািকবন না এিন োিও িাস্ক পিা উরিি ন়ে। 

• স্বাস্থ্েকসবা েিীকেি িাস্ক পিকবন না। বিেিাকন, সাচ্ছজেেোয িাস্ক ও N95 

স্টিসরপকিেকিি যেেিা েি, িাই স্বাস্থ্েকসবা েিী ও অনোনে েিীকেি জনে সংিক্ষণ েিা 

উরিি। 

• অনেকেি স্টর্থকে 6 ফুে েিূত্ব বজা়ে িাখা িারযক়ে  ান। িািীরিে েিূকত্বি পরিবিে 

িাস্ক ন়ে। 

 

উইক্ অে অযাক্শন্ 2020 এর ভবষয় ব্ল্যাক্ োইিস  যািার 

 

DeKalb সু্কযগুকযাি উইে অফ অোেিন 2020 এি রবষ়ে ব্ল্োে যাইেস িোোি খুব সফয 

হক়েকি। আরি সাহা ে স্টপক়ে এবং DeKalb োউরন্টি স্টিরিফ Melody Maddox, Stewart 

Foundation-এি Hank Stewart, Dr. Thomas McBryde, Georgia State University-এি 

Dr. Ghody Muhammad এবং Scholastic-এি Dr. Haggen সহ আিাকেি বিাকেি 

অসাধািণ উপস্থ্াপন স্টেকখ আনচ্ছন্দি। আিাকেি স্টসই রিক্ষার্থী এবং পরিবাি  ািা এই 

অনুকপ্রিণািূযে সপ্তাহটেকি অনুপরস্থ্ি র্থােকি পাকি, িাকেি জনে রেরিও র্থােকব। 

অনুগ্র্হ েকি YouTube-এ @dekalbschools স্টেখুন। 

 

BLM সপ্তাকহি সি়ে, আরি আিাকেি উজ্জ্বয রিক্ষার্থীকেি  ািা জারিগি অরবিাি এবং 

রবশ্ব এবং িাকেি েরিউরনটেি উপি প্রোব সম্পকেে ের্থা বযাি সি়ে এিো উরিগ্ন এবং 

রিন্তািীয রিয িা স্টেকখ রবচ্ছিি হক়েরি। আরি আিাকেি রিক্ষার্থীকেি এেটে ঐরিহে বিরি 

েিাি পরিেল্পনা এবং রবশ্বকে এেচ্ছত্র্ি েিাি জনে িাকেি প্ররিশ্রুরি শুকন আনন্দ 

স্টপক়েরি। DCSD রিক্ষা পষ েে এবং BLM সপ্তাহ সফয েিাি জনে পরিেিী রিরিে 

স্টনিৃত্বকে ধনেবাে জানাচ্ছচ্ছ। আিিা আিাকেি ববরিত্র্েি়ে রিক্ষার্থীকেি িচ্ছিিাযী েিকি 

DEKALB COUNTY-দে 

দক্াভিি-19 এর সংক্র ণ 
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এই আকন্দাযন িারযক়ে  াও়োি প্রিোিা়ে িক়েরি।  া সিস্ত  ুবে- ুবরিিা িাকেি পূণ ে 

সম্ভাবনা়ে স্টপ ৌঁিকি পাকি িা রনচ্ছিি েিাি জনে েৃষ্ণাি  ুবসিাজ স্ট  সেয সিসোি িুকখ 

পিকি িা িুকয ধিাি জনে My Brother’s Keeper, এেটে জািী়ে উকেোগ সম্পকেে আকিা 

জানুন। DCSD-এি যক্ষে হয DCSD-এি 137টে সু্ককযি সবেটেকি অধো়ে স্থ্াপন েিা। 

 

ক্ভ উভন্টি সিৃিো 

এই সপ্তাকহ স্টসন্ট্রায অরফস, বাস িাযে, সু্ককযি েিী, এবং োউন হকয উপরস্থ্ি আিাকেি 

স্টেেকহাল্ডািকেি ধনেবাে জানাই। সু্কয পুনিা়ে স্টখাযাি জনে এবং রনিাপকে এটে েিাি 

জনে এই আকযািনা আিাকেি োকি গুরুত্বপূণ ে। 

 

আিিা এই সপ্তাকহ আিাকেি অসাধািণ পরিবাি এবং অরেোবেকেি সকি উে াপন 

েকিরি এবং রিরক্ষি েকিরি। োিুে়োয ইনফিকিিন স্টসিনগুরযি পািাপারি রিচ্ছজোয 

রিকসাস ে, রবকক্রিা এবং আকিা অকনে প্রোন েিা হক়েকি: োিুে়োয স্টপকিন্ট ও ফোরিরয 

এিপাও়োিকিন্ট েনফাকিন্স। অংিগ্র্হকণি জনে আপনাকে ধনেবাে। আিাকেি 

পরিবািকে আিাকেি রিক্ষার্থীকেি সাহা ে েিাি জনে ক্ষিিা়েন েিা আিাকেি োকি 

সবকর্থকে গুরুত্বপূণ ে! োিুে়োয স্টপকিন্ট ও ফোরিরয এিপাও়োিকিন্ট েনফাকিন্স সম্পকেে 

আকিা িকর্থেি জনে নীকি স্টেখুন। 

 

 পরিকিকষ, আরি আনচ্ছন্দি স্ট  রিরিকেি স্টক্ররিে স্টিটেং পচ্ছজটেে িক়েকি এবং এি জনে 

েিীকেি এেরনি প্রকিিাি প্রিংসা েিরি। আিাকেি সংবাে স্টপকি এখাকন আসুন: DCSD 

িুরি'স ইনকেেিস সারেেকসস স্টর্থকে পচ্ছজটেে স্টিটেং স্টপক়েকি। 

 

Fall Break DCSD পরিবাকিি শুকেচ্ছা িইয, সু্কয পুনিা়ে স্টখাযাি সম্পকেে ির্থে স্টপকি 

আিাকেি ওক়েবসাইে স্টেখকি র্থােুন:https://www.dekalbschoolsga.org/school-

reopening/। 

 

আপনাি 1 নম্বি রি়োিরযিাি 

 

Cheryl Watson-Harris 
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