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খণ্ড 8
Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,
আরি এিন এেটি রিরিকেি অংশ হকে পপকি েৃেজ্ঞ, পেখাকন আিাকেি রশক্ষার্থীকেি
সফলোি জনয েিীিা এবং েরিউরনটি সম্মিরলেোকব োজ েকি। পেকহেু আরি অঞ্চল
রনরবকশকে
ি
DeKalb County School District (DCSD) ঘুকি পেরখ, োই আরি আিাকেি রশক্ষার্থীকেি
িকযয পিস্পকিি প্ররে োকলাবাসা, প্রচণ্ড আকবগ ও অঙ্গীোি লক্ষয েকিরি। এই রিরিে হল
এেটি বড় পরিবাি োই এই িিশুকি আিিা রনিঃসকেকহ এরগকে োওো অবযাহে িাখব।
এেসকঙ্গ আিিা পািব এবং এেসকঙ্গ আিিা অজিন েিব ও পেষ্ঠো লাে েিব।

অঞ্চল VII-এ ফিল্ডে
রফল্ড পি-এি উকেশয হল আঞ্চরলে সুপারিনকিকেকেি সকঙ্গ সিে অরেবাহন ও োাঁকেি োজ
সিাসরি পরিেশনি েিা। পেন্দ্রীে োোলে
ি
েীোকব পোকনা বযবযান পূিণ েিকে পাকি এবং
উন্নরেকে সহােো েিকে পাকি ো রনযািণ
ি েিাি জনয এটি গুরুত্বপূণ।ি এই সপ্তাকহ, Dr. Rodney
Swanson এবং McNair High School এবং Cedar Grove High School ক্লাস্টািগুরলকে অঞ্চল
VII-এ োাঁি অসাযািণ েকলি সকঙ্গ পোগোন েিকে পপকি আরি আনম্মেে। আরি রশক্ষাজগকেি
রেিু নােকেি সকঙ্গ সাক্ষাে েকিরি! অঞ্চকল রেিু “অঙ্গীোিবদ্ধ” স্কুল আকি, বাকস োকেি সটিে
পনেৃত্বিা আকিন ও এইসব স্কুল উন্নরে েিকি। পসখানোি রশক্ষার্থীিা একে অপকিি সকঙ্গ
পেোকব পিকশ ো আিাি োকলা পলকগকি। “রনেীে” পনেৃত্বোন েকিাি পরিেকিি, রেন্তু এইসব
পনেৃত্ব একে অপকিি সকঙ্গ োজ েিকে ও এেসাকর্থ এরগকে পেকে প্ররেশ্রুরেবদ্ধ! োচুিোল ক্লাস,
পেখান রশক্ষেিা রবজ্ঞান ও অকেি পক্ষকে রশক্ষার্থীকেি সাহােয েিরিকলন ো পরিেশনি েিাি
সিে, আিাকেি রশক্ষার্থীকেি পে অনুেিণীে রশক্ষা পেো হকচ্ছ ো পেকখ আরি আনম্মেে হকেরি।
রশক্ষার্থীকেি উন্নরেি জনয অঞ্চল VII-এি পলাগান হল, “আিিা সফলোে পনাঙি পফকলরি পেখাকন আিিা পশখাে, রশরখ, পনেৃত্ব রেই ও পরিকবশন েরি (We are Anchored in Success Where We Teach, Learn, Lead, and Serve)”। উকেখকোগয েৃরেকত্বি জনয অঞ্চল VII-পে
অরেনেন এবং েুেিান্ত োজ চারলকে োে!
Narvie J. Harris Elementary Theme School
•

িাইকিল I রিওোিি স্কুল েুই বিি যকি যািাবারহেোকব অগ্রগরে েিকি

•

িবল-রিম্মজি CCRPI পগইন

Kelley Lake Elementary School
•

িবল-রিম্মজি CCRPI পগইন/রবটিং েয অিস স্কুল

BENGALI
DESA
•

রবটিং েয অিস স্কুল

Robert Shaw Elementary Theme School
•

িাইকিল I রবরশষ্ট স্কুল

Cedar Grove High School
•

ফুিবল পস্টি চযাম্প (2018 এবং 2019)

•

জােীে রবিা ক্লাব স্কুল অব রিরসেশন

4 স্টার ক্লাইল্ডেট ররটটিং স্কুল
•

Cedar Groves ES

•

Kelley Lake ES

•

Obama Magnet

Barack H. Obama Elementary Magnet School of Science & Technology
•

Johnathan Hines, রপ্র-পে রশক্ষে, বেকসিা
ি
পস্টি রশক্ষে

•

স্পযারনশ ইিািসন পপ্রাগ্রাি

পাঠ্যক্রে এবিং পঠ্ন-পাঠ্ন সহ ফিফিশন রপাফপন ফিজিট (C&I)
Fernbank Science Center-এি োরুণ সফকিি জনয Stacy Stepney এবং পািযক্রি এবং পিনপািন েলকে রবকশে যনযবাে। আরি C&I-এি েলবদ্ধ োজ ও এোকিরিে সফলোি প্ররে োজ
পেকখ িুগ্ধ হকেরিলাি। আিাকেি রশক্ষার্থীকেি রিরিে জুকড় STEM এবং STEAM পপ্রাগ্রাি সহ
উচ্চস্তকি রনকে োওোি পক্ষকে োকেি েৃঢ় েূিেরশো
ি আকি। আিাকেি রশক্ষার্থীকেি পেোি িকো
অকনে রেিুই িকেকি এবং আরি আশা েিরি পে আিাকেি DCSD েরিউরনটি Fernbank
Science Center-এি পেো েুেিান্ত সুকোগ রনকেকি! অনুগ্রহ েকি
পেখুন:http://www.fernbank.edu/।

BENGALI
আিাকেি পরিবািকেি আকিা এেটি বড় সংস্থান হল িারিটিোিি রসকস্টি অফ সাকপািি স
(MTSS)। এোকিরিে, পস্পািি স, সিাজরবেযা ও একিাশনাল লারনংকেি
ি
জনয অনুগ্রহ েকি পেখুন:
https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play।
গে সপ্তাকহ, আিিা পুটষ্ট পরিকেবা ও খাবাকিি খািাপ িান রনকে এেটি সিসযাি সিুখীন
হকেরিলাি। রিরিে ক্ষিা পচকেকি https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-anapology-for-food-quality/ এবং আরি আিাকেি রশক্ষার্থী ও পরিবািবকগিি োকি ক্ষিা চাইরি।
Dekalb County School District (DCSD) আিাকেি রশক্ষার্থীকেি োকি িান সিে পরিকেবা
প্রোন েিকে প্ররেশ্রুরেবদ্ধ। িকন িাখকবন, DCSD স্কুলগুকলা পসািবাি, বুযবাি ও শুক্রবাি সোল
11:00 িা পর্থকে েুপুি 1িা পেন্ত
ি লাকঞ্চি জনয পখালা র্থাকে। আপকিকিি জনয DCSD পুটষ্টি
ওকেবসাইি পেখুন। এিাড়াও আপনাি রনেিবেী রি-ফুি রিকসাস খু
ি জ
াঁ কে
https://bit.ly/3j9nlwf-পে রক্লে েকি DCSD রিল রিরিরবউশন সাইি িযাপ পেখকে পাকিন।
আিিা পেকহেু স্কুকলি েৃেীে সপ্তাকহ প্রকবশ েিরি, আরি আিাকেি পরিবাি, রশক্ষার্থী ও
েরিউরনটিি সকঙ্গ ের্থা চারলকে োব। Dr. Morley সাকর্থ োকিম্মজোস েনোিকসশন পযাকনল
NAACP DeKalb পিোলব োউরে এবং Mrs. Vickie Turner-এি িাউন হলকে যনযবাে। DeKalb
েরিউরনটি এই সপ্তাকহ ের্থযবহুল এবং শম্মিশালী আকলাচনাি পকক্ষ সাওোল েকি। আিাকেি
উইকেে োকলা োিুে। িকন িাখকবন েলগে োজ স্বপ্ন পূিণ েকি এবং DeKalb County
School District-এ আিিা এেসাকর্থ আকিা োকলা েিব।
আপনাি 1 নম্বি রচোিরলিাি
Mrs. Cheryl Watson-Harris, সুপারিনকিনকিে

