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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

আশা েরি, নতুন সু্কল রশক্ষাবকষ ে আপরন োকলা আকেন। আমাকেি িকেকে অসাধািণ রেেু প্রাগ্রাম িকেকে 

ও রিরিকে আমিা রেেু উকেযাগও রনকেরে। আরম এই সাপ্তারিে রনউজকলটাকি আপনাি সকে এইসব 

রিকসাকস েি েকেেটট প্শোি েিকত চাই। অনুগ্রি েকি DeKalb County School District (DCSD)-এি 

পরিবাি ও বনু্ধকেি সকে এই রনউজকলটািটট প্শোি েরুন ও তাকেিকে সাবস্ক্রাইব েিকত বলুন:  আপনাি 

সুপারিকেকেকেি প্েকে এেটট বাতো। 

 

অঞ্চল VI-এ ফিল্ডে 

 

রিল্ড প্ি-প্ত আরম অকনেটাই সিি েকিরে। ররতটট পরিেশ েকনই, আরম প্পকেরে আনন্দমে অেযে েনা 

প্পকেরে এবং আমাকেি রশক্ষােী ও েরমউরনটটি ররত েমীকেি োজ প্েকে আরম অনুরারণত। গত বুধবাি, 

Mrs. Pamela Benford-এি সকে অঞ্চল VI-এ রিল্ড প্ি িকেরেল। আরম অঞ্চল VI-এি অ-অরতিযবািী 

সু্কল পরিেশ েন েকিরেলাম এবং আরম েকলারিো ক্লাস্টাি, টাওোস ে ক্লাস ও অ-অরতিযবািী ক্লাস্টাকিি 16 

অঞ্চল VI-এি অধযক্ষকেি সকে সাক্ষাত েকিরেলাম। এোড়াও আরম অঞ্চল VI-এি মাইকরা-প্েরবকনকটি 

সেসযকেি সকে সাক্ষাত েকিরে। Mrs. Benford এবং অঞ্চল VI-প্ে তাকেি ররতশ্রুরতবদ্ধতা এবং েৃরতত্ব 

অজেকনি জনয ধনযবাে। 

 

অঞ্চল VI-এি চযাম্পিেনিা তাকেি সািকলযি পকে এবং উেযাপকনি োিণও আকে, তা এোকন িকেকে: 

 

• ফিক্ষামূলকসমূহ 

o অঞ্চল VI সু্ককলি 85% গত CCRPI রিকপাটটেংকে লাে েকিকে 

o অঞ্চল VI-এি 3টট সু্ককলি তাকেি সামরগ্রে CCRPI প্স্কাি িবল রিজজকটি:  Canby 

Lane ES, Rowland ES, Columbia MS 

o  5টট অঞ্চল VI সু্কল “রবট েয অিস (Beat the Odds)”:  Canby Lane ES, Columbia 

MS, Peachcrest ES, Rowland ES, Wadsworth Magnet 

o Wadsworth Magnet (6 প্গ্রকিি অঙ্ক)-এি রবরশষ্ট রশক্ষােীকেি সংেযা প্বকড় 24.7% 

প্েকে 75% িকেকে এবং এেটট 5 স্টাি ক্লাইকমট প্িটটং সি AdvancED STEM 

সাটটেিাকেি সু্কল 

• ফিভাইস ফিফিফিউিন -1-12 প্গ্রকিি প্য সেল রশক্ষােীিা রিোইকসি অনুকিাধ েকিরেল 

তাকেি মকধয 98% রশক্ষােী রিোইস প্পকেকে 

• পফিিাল্ডিি সল্ডে য াগাল্ড াগ - অঞ্চল VI-এি এোরধে সু্কল প্য সেল রশক্ষােীকেি 

পরিবাকিি পরিবিকনি বযবস্থা নাই তাকেিকে রিোইস এবং/অেবা পঠন-পাঠকনি সংস্থান 

রোন েকিকে। 

https://dekalbschoolsga.us14.list-manage.com/subscribe?u=97086bb4e88e475bb0ee1cb33&id=6f3f7db8e7
https://dekalbschoolsga.us14.list-manage.com/subscribe?u=97086bb4e88e475bb0ee1cb33&id=6f3f7db8e7
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ফিফভিন যপাফপন ফভজিট উইদ িাইনযান্স - লক্ষয III কমীল্ডদি কা যকাফিতা 

 

আমাি োকে অে ে রবোগ, যাি মকধয রে এবং চুজি, অযাোউে প্পকমে, রিসাব এবং মূলধনী সিে, 

বাকজটটং এবং বিাদ্দ, ঝুুঁ রে বযবস্থাপনা এবং সু্কল পুটষ্ট পরিকষবারে অন্তেুেি, পরিেশ েন েিা প্গৌিকবি। এই 

রবোগটট িল মূল প্েন্দ্র, প্যোকন আমাকেি রিরিে রশক্ষােীকেি েৃরতকত্বি পাশাপারশ সকব োত্তম েক্ষতা 

এবং সংস্থানীে সংস্থানসমূকিি মাধযকম পরিচালনা েকি ও আরে েে প্ক্ষকেি োেবদ্ধতা, জবাবরেরিতা এবং 

গ্রািে প্সবাি পরিচালনা েকি। 

 

আরম Ms. Masana Mailliard-এি প্নতৃকত্বি জনয এবং আমাকেি অন্তব েতীোলীন মুেয আরে েে 

আরধোরিে িকে োজ েিাি জনয রশংসা েকিরে। অে ে রবোগ প্োরেি-19 বকন্ধি সমে েকঠাি 

রনিলসোকব োজ েকিকে এবং আরম তাকেি েকঠাি পরিশ্রকমি জনয অকনে েৃতজ্ঞ। েকলি সাকে 

সাক্ষাত েকি আনজন্দত িকেরে, এিা এেটট বাকজট প্িকেলপকমে ওোিরেউ রেকেকে এবং এেটট নতুন 

রজরো যা প্োকনা পদ্ধরতি বযবিাি না েকি োয েেি েিাি পরিেল্পনা েকিকে। 

 

আরম জারন আপরন প্লবাি প্ি উইকেকেি অকপক্ষাে আকেন এবং আরম আশা েিরে আপরন পরিবাকিি 

সকে এই অবোশ উপকোগ েিকব। প্লবাি প্ি-এি পটুষ্ট সূচী এবং োব েসাইি রপে-আকপি োেয সুিক্ষাি 

পিামশ ে সিকেে আকিা তকেযি জনয, অনুগ্রি েকি নীকচ প্েেুন। আরম প্সাশযাল রমরিোকত আপনাকেি 

অকনে েরব ও মতামত উপকোগ েকিরে এবং আপনাি মজাোি োচুেোল লারন েং প্েকস প্লোরলরে েিকত 

এবং েুেোন্ত পরিবাি, রপতামাতা এবং পিামশ েোতািা যািা আমাকেি রশক্ষােীকেি সিােতা েিকে 

তাকেিকে তা চারলকে প্যকত বলরে। োচুেোল লারন েংকে সেকলি অংশগ্রিণ প্েকে আরম আপ্লুত। আপনাি 

উইকেে োকলা োটুন। 

 

আপনাি 1 নিি রচোিরলিাি 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris, সুপারিনকটনকিে


