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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

গত স ামবাি, আরম DeKalb রিক্ষা পর্ ষকেি (Board of Education) োকে আপকেট রেকেরেলাম। 

এই আকলাচনাি মুখ্য রবর্ে রেল মুকখ্ামুরখ্ রিক্ষাোন পদ্ধরতকত সেিাি সক্ষকে আমিা সোথাে 

আরে স ই  ম্পকেষ। 

 

রমটটিংকে আরম, BOE-সে জারনকেরে সে DeKalb-এ সোরেে-19 এি সগাষ্ঠী  িংক্রমণ এতটাও 

েকম োেরন সে আমাকেিকে েমী, রিক্ষারবে ও রিক্ষাথীকেি সু্ককল আ কত বলা হকব।  রেরিক্ট 

গত েকেে মা  ধকি ধািাবারহেোকব জানাকচ্ছ, আমাকেি পুনিাে সখ্ালাি পরিেল্পনাি পিবতী 

ধাকপ োওোি সক্ষকে আবরিযে মাপেণ্ড হল 14 রেকনি  মকে প্ররত 100,000 জকন 100 এি েম 

 িংক্রমণ। আবািও, আমাকেি রিক্ষাথী ও েমীকেি রনিাপত্তা রনশ্চিতোিী পরিেল্পনা সথকে 

 রিরন। 

 

CDC োইনারমে সু্কল রের িন-সমরেিং ইনকোগ্রারেকেি জনয  ূচে প্রোি েকিকে 

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0915-dynamic-school-decision-making.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0915-dynamic-school-decision-making.html
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সূচক 

সু্ককল  িংক্রমকণি 

রবস্তাকিি 

 বকথকে েম 

ঝুুঁ রে 

সু্ককল  িংক্রমকণি 

রবস্তাকিি েম 

ঝুুঁ রে 

সু্ককল  িংক্রমকণি 

রবস্তাকিি মাঝারি 

ঝুুঁ রে 

সু্ককল  িংক্রমকণি 

রবস্তাকিি সবরি 

ঝুুঁ রে 

সু্ককল  িংক্রমকণি 

রবস্তাকিি আকিা 

সবরি ঝুুঁ রে 

গত 14 রেকন 100,000 জকনি 

মকধয  িংক্রমকণি  িংখ্যা* 
<5 5 সথকে <20 20 সথকে <50 50 সথকে < 200 >200 

গত 14 রেকন পশ্চজটটে RT-PCR 

পিীক্ষাি িতেিা হাি** 
<3% 3% সথকে <5% 5% সথকে <8% 

8% সথকে < 

10% 
>10% 

5টট প্রধান প্রিমন সেৌিল 

বাস্তবারেত েিাি সক্ষকে সু্ককলি 

ক্ষমতা: 

• মাকস্কি ধািাবারহে ও  টিে 

বযবহাি 

• েতটা  ম্ভব  ামাশ্চজে েিূত্ব 

বজাে িাখ্া 

• হাকতি স্বাস্থ্যরবরধ এবিং শ্বা -

প্রশ্বাক ি রিষ্টাচাি 

• পরিষ্কাি এবিং জীবাণুমুক্ত 

েিা 

• স্থ্ানীে স্বাস্থ্য রবোকগি 

 হকোগীতাে েন্ট্যাক্ট সের িং 

5টট সেৌিকলি 

 বেটট  টিে ও 

ধািাবারহেোকব 

বাস্তবারেত 

েকিকে 

5টট সেৌিকলি 

 বেটট  টিে ও 

রেন্তু 

ধািাবারহেোকব 

বাস্তবারেত েিা 

হেরন 

3-4টট সেৌিল 

 টিে ও 

ধািাবারহেোকব 

বাস্তবারেত 

েকিকে 

1-2টট সেৌিল 

 টিে ও 

ধািাবারহেোকব 

বাস্তবারেত 

েকিকে 

সোকনা সেৌিল 

বাস্তবারেত 

েকিরন  

*গত 14 রেকন প্ররত 100,000 জকন নতুন  িংক্রমকণি  িংখ্যা গণনা েিা হে োউরন্ট্কত (অথবা অনযানয েরমউরনটট ধিন) নতুন 

 িংক্রমকণি  িংখ্যাকে োউরন্ট্ি (অথবা অনযানয েরমউরনটট ধিন) জন িংখ্যা রেকে োগ েকি 100,000 রেকে গুণ েকি। 

 

নতুন  িংকিারধত রনকেষরিো পে ষাকলাচনা েিকত এবিং অরতমািীি  মে রনিাপকে সু্কল চালাকনাি 

রবরধ স্থ্াপন েিকত আরম DCSD সোরেে-19 সমরেেযাল অযােোইজরি টটকমি  কে  াক্ষাত 

েিা চারলকে োব। সু্কল পুনিাে সখ্ালাি আকগ  যারনকটিন এবিং HVAC র কেকমি েথােথ বযবস্থ্া 

িকেকে রেনা তা রনশ্চিত েিকত আমিা আমাকেি িক্ষণাকবক্ষণ এবিং েবন েকলি  াকথ 

 শ্চক্রেোকব োজ েিরে। 

 

সোরেে-19 রি-ওকপরনিং টাস্ক সো ষ প্ররতরেন রবোল 3টাি পি DeKalb োউরন্ট্ ও জশ্চজষোি 

 িংক্রমণ  িংক্রান্ত তকথযি পে ষকবক্ষণ েিকত GDPH-এি ওকেব াইটটট পিীক্ষা েকি। রেরিক্ট 

সেটা গণনা েকি না অথবা GDPH-এি রিকপাটষ েিা সেটা  ম্পকেষ অনুমান েকি না। েরে 

আপরন তথয অযাকে  েিকত চান, তাহকল এই ব ধাপ অনু িণ েরুন: 

 

1. বতষমান তথয সেখ্কত প্ররতরেন রবোল 3টাি পিhttps://dph.georgia.gov/covid-19-daily-

status-report সেখ্ুন। 

2. সে রবোগটটকত জশ্চজষোি মানরচে সেখ্াকচ্ছ স টটকত সরাল েরুন। 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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3. প্ররতরেকনি পরি িংখ্যান সেখ্কত DeKalb োউরন্ট্ি উপি ো ষাি িাখ্ুন। 

4. েরে পুকিাকনা তথয সেখ্কত চান, তাহকল েযাকলন্ডাি ড্রপ-োউন সমনুকত মা  ও রেন সবকে 

রনকে তারিখ্ পরিবতষন েিকত পাকিন। 

 

কমিউমিটি সম্পৃক্ততা 

DeKalb োউশ্চিল অব PTA েল োচুষোল রমটটিংকেি পািাপারি রপ্রশ্চিপাকলি টাউন হকল 

অিংিগ্রহণোিী  েলকে ধনযবাে। আপনাি মতামত এবিং স্বচ্ছতা অমূলয এবিং আমাকেি েমী ও 

রিক্ষাথীকেি েীোকব  ুিরক্ষত িাখ্া োে স ই  ম্পকেষ বযবস্থ্াগুকলা োগ েিাি জনয আমাকেি 

আকিা োচুষোল  মৃ্পক্ততা অবযাহত থােকব। এোড়াও, আমাকেি রিক্ষাথীকেি জনয Ms. 

Amanee Salahuddin এবিং Flat Rock Elementary-এি প্রথম সেণীি রিক্ষাথীকেি েকিাি 

পরিেম এবিং প্ররতশ্রুরতবদ্ধতাি জনয রবকির্ ধনযবাে। 

 

অমিি করা আমথ িক মরপ ািি 

আরম 2018 ও 2019 অথ ষ বকর্ ষি জনয আমাকেি অরেট আরথ ষে রিকপাটষ রেরিক্টকে রেকত সপকি 

আনশ্চিত। রিকপাটষগুকলাকত রেরিকক্টি আরথ ষে শ্চক্রোেলাপ  ম্পকেষ এেটট পরিষ্কাি, 

অপরিবরতষত মতামত িকেকে। রেরিকক্টি আরথ ষে স্বচ্ছতাি জনয আমাকেি ইন্ট্ািনাল অরেট 

এবিং রিকপাটটষিং প্রশ্চক্রোগুরলি উন্নরত অবযাহত িাখ্া আমাি এবিং BOE-এি অপরিহাে ষ অগ্রারধোি 

রহ াকব িকে সগকে। 

 

 
 

মিপর আসার অমিপ্রাপের িরি (Intent to Return Form) 9 অপটাবর ও 21 অপটাবর 

দেো হপেপে, োকত বাবা-মা/অরেোবেিা তাকেি বাচ্চাকেি জনয রবেল্প সবকে সনন। উত্তকিি 

রেরত্তকত স্থ্ানীে সু্কলগুকলা হাইরিে লারন ষিংকেি  মে ক্লাক   ামাশ্চজে েিূকত্বি িতষ বজাে িাখ্কত 

এবিং তৃতীে পে ষাে শুরু হকল োিা োচুষোল মাধযকমই ক্লা  েকি োকব  তা পরিেল্পনা েিকত সোট 

সোট গ্রুকপ রিক্ষাথী োগ েকি সনকব। রেকি আ াি অরেপ্রাকেি েিম (Intent to Return Form) 

পূিণ েিকত অনুগ্রহ েকি নীকচি রলকে রক্লে েরুন, ো আমাকেি িীর্ ষস্থ্ানীে 15টট োর্াে 

উপলেয। 

মিপর আসার অমিপ্রাপের 

িরি (Intent to Return Form) 
9-30 অপটাবর, 2020 

প্র ািণ েিা হকেকে 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-receives-audited-financial-reports/
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রলে:  https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

 

আরম জারন অকনে পরিবাি তািা সোথাে আমাকেি সোরেে-19 প্ররতশ্চক্রো এবিং সু্কল পুনিাে 

সখ্ালাি রবর্কে আপকেট সপকত পাকি স ই  ম্পকেষ অনু ন্ধান েকিরেল। এই রিক া ষ পে ষাকলাচনা 

েিকত েুলকবন না, একত আমাকেি আপকেট প্রোন েিাি রবরেন্ন উপাে সেো আকে। আমিা 

স ই ব রপতামাতাি জনয সোগাকোকগি অনুবাকেি রবেল্প প্রোন েরি, োকেি প্রাথরমে োর্া 

ইিংকিশ্চজ নে এবিং আমাকেি সু্কল সমক ঞ্জাি  িঞ্জাকম এেটট পেি ই োর্া রনব ষাচন েিাি 

েক্ষতা সনই। 

 

বাচ্চাপের জিয িতুি চযাম্পম্পেি 

আমাকেি নতুন টটম  ে যকেি (রচে অপাকিটটিং অরে াি, রচে রেনাশ্চিোল অরে াি, এবিং 

সেপুটট  ুপারিকন্ট্কন্ডন্ট্ অে েরমউরনটট এমপাওোিকমন্ট্, ইকনাকেিন এবিং পাটষনািিীপ), োিা 

এই  প্তাকহ আমাকেি  াকথ সোগ রেকেকেন তাকেি স্বাগতম। তাকেিকে 15 অকক্টাবি বৃহস্পরতবাি 

তাকেি েকলি  কে আনুষ্ঠারনেোকব পরিচে েরিকে রেকেরেল এবিং এই নবগতকেি সপকে আমিা 

আনশ্চিত। 

 

আিাপের মিক্ষাথীরা 

Au’Niyah বতষমাকন রমলাি সগ্রাে’  োরলনারি আটষ  সপ্রাগ্রাকম িকেকে। গত  প্তাকহ DeKalb 

োউরন্ট্ি তহরবল  িংগ্রকহি রেনাকি অিংি রনকত তাকে তাি প্ররিক্ষে এবিং হ রপটারলটট 

এেুকেিন োউকন্ডিন অে জশ্চজষো (Hospitality Education Foundation of Georgia, HEFG) 

রনব ষাচন েকিরেল। DCSD-এি প্ররতরনরধত্ব েিাি জনয ও োরলনারি আটষ  সপ্রাগ্রাম চারলকে 

োওোি জনয Au’Niyah-সে ধনযবাে। োওোি িাস্তা! 

 

আরম আিও উকেখ্ েিকত চাই সে 14 অকক্টাবি, আমাকেি 10 এবিং 11 সগ্রকেি রিক্ষাথীকেি 

PSAT/NMSQT সেোি  ুকোগ রেল। পিীক্ষা  েলতাি জনয অিংিগ্রহণোিী  েল রিক্ষাথী, 

সু্কল সনতৃবৃি এবিং পিীক্ষকেি রবকির্ ধনযবাে।  মস্ত সিশ্চজোেষ রিক্ষাথীকেি িাউটটিং েিাি 

জনয এবিং প্ররতটট সু্ককল রিক্ষাথীকেি রনিাপকে সপৌৌঁকে সেো এবিং রনকে আ া রনশ্চিত েিাি জনয 

আমিা আমাকেি পরিবহন রবোগকে ধনযবাে জানাকত চাই। সে  েল রিক্ষাথী সিশ্চজোেষ 

েকিকে তাকেি জনয 29 অকক্টাবি PSAT/NMSQT হকব। আমিা রনিাপে ও  েল 2ে 

PSAT/NMSQT েমনা েিরে। 

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/how-to-stay-informed-on-the-reopening-of-schools-flyer-2020.pdf
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আমিা আমাকেি ক্রমবধ ষমান সু্কল রিক্ষাবকর্ ষ এরগকে োওোি  াকথ  াকথ আপনাি ধধে ষ এবিং 

অনুগ্রকহি জনয আরম  রতযই েৃতজ্ঞ। বিাবকিি মকতা, আরম আমাকেি রিক্ষাথীি  ুিক্ষা এবিং 

রিক্ষাি  উন্নরতকত  মূ্পণ ষোকব প্ররতজ্ঞাবদ্ধ িকেরে। 

 

আপনাি 1 নম্বি রচোিরলোি 

 

Cheryl Watson-Harris 


