
ALIBENG  

 

খণ্ড 18 

Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

আশা েিরি সেকেি অবোশ োকো কেকেকি। এই বিি আমাকেি পরিবাকিি োকি রেন্ন 

হকেও, আরম আত্মরবশ্বাসী কে এই মিশুকম আমিা োকো রেিু কপকে পারি। আরম আমাি 

অসাধািণ কবাকডেি সেসয, রশক্ষার্থী, েমী, প্রশাসে, রশক্ষে ও সামকেি সারিি েমীিা োিা 

আমাকেি েরমউরেটেকে এই সমকে সাহােয েিকে প্ররেশ্রুরেবদ্ধ োকেিকে অসংখ্য 

ধেযবাে জাোই। 

 

রডরিক্ট রেডাি, অধযক্ষ, রশক্ষে ও রশক্ষার্থীকেি আবাি সু্কে োওোি রবষকে ের্থয মুকখ্ামুরখ্ 

শুেকে এই কসামবাি 7 রডকসম্বি কবাডে রমটেংকে অংশ রেে। এই রবস্তারিে রববিণ আমাকেি 

েরমউরেটেি অংশগ্রহণোিীকেিকে শীকেি িুটেি পি 2021 এি জেয এবং DeKalb 

সু্কেগুকোকে আবাি কখ্াোি জেয তেরি হকে সাহােয েিকব। আপরে DeKalb োউরিকে 

চ্যাকেে 24 এ বা DeKalb সু্কেস টেরেকে অেোইকে কবাডে রমটেং কেখ্কে পাকবে। োিা পকি 

কেখ্কবে োকেি জেয আমাকেি োকি রেরডও-অে-রডমান্ড রবেল্প আকি। 

 

আরম শীঘ্রই DCSD শক্তি, সুকোগ ও প্ররেশ্রুরে সহ 100 রেকেি পরিেল্পো জাোব। আরম 

আমাি অেসুন্ধাে সম্পকেে জাোকে এবং রশক্ষা কক্ষকে উৎেষ ে অজেকে আমাকেি 

রশক্ষার্থীকেি অেুপ্রারণে েিাি জেয DCSD-এি েল্পো বাস্তবারেে েিকে কপকি আেক্তিে। 

 

ক োভিড-19 সংক্রোন্ত পরবর্তী সংয োজন 

জক্তজেোি জেস্বাস্থ্য রবোকগি (Georgia Department of Public Health, GDPH) গণোি 

রহকসকব, েুই সপ্তাকহ প্ররে 100,000 বারসিাি কক্ষকে 100 সংক্রমণকে কগাষ্ঠী সংক্রমকণি 

"সাম্প্ররেে প্রসাি" এি কে সীমা রস্থ্ি েিা হকেরিে বেেমাকে ো আকগি কর্থকে উচ্চ। 

DeKalb োউরিি জেয GDPH কে ের্থয জারেকেকি কসই রহকসকব, আজকেি সংক্রমকণি 

সংখ্যা 323। DeKalb োউরিকে সংক্রমকণি সংখ্যা জােকে, অেুগ্রহ েকি এটে কেখ্ুে: 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report. সংক্রমণ বৃক্তদ্ধ রেকে আমিা 

রচ্রিে হকেও, আমিা মুকখ্ামুরখ্ রশক্ষাোকেি প্রস্তুরে চ্ারেকে োব এবং আমাকেি েমী ও 

রশক্ষার্থীিা রেিাপকে সু্কে কখ্াোি জেয প্রস্তুে ো রেক্তিে েিকে রেিাপত্তা বযবস্থ্া বজাে 

িাখ্ব। 
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কেকহেু মারেেে েুিিাষ্ট্র জকুে সংক্রমণ দ্রুে হাকি কবকে চ্কেকি, োই প্ররেরেে বাসাি 

কোকেকেি সকে বাসাকেই অবোশ পােে েিা হে কসিা উপাে। আপোি সকে বসবাস 

েকিে ো এমে পরিবাি ও বনু্ধকেি সকে জমাকেে েিা হকে কোরেড-19 বা ফ্েু িোকোি 

সম্ভাবো কবকে কেকে পাকি। 

 

 অবোকশি সমে েীোকব রেিাপে র্থােকবে কসই সম্পকেে CDC কর্থকে রেিু পিামকশ েি 

জেয এখ্াকে রিে েরুে। 

 

পোভরবোর ক্ষমর্তোয়ন এবং  ভমউভনটি সম্পৃক্তর্তো 

জােীে পরিবাি সমৃ্পিো মাস পােকেি জেয, 21 েকেম্বি, আমিা োচু্েোে কপকিি ও ফযারমরে 

এমপাওোিকমি েেফাকিকেি আকোজে েকিরি। এই েেফাকিকে পরিবািিা োচু্েোে 

ইেফিকমশে কসশকেি পাশাপারশ রডক্তজোে রিকসাস ে ও কেন্ডি প্রোে েিা হকেকি। েেফাকিকে 

অংশগ্রহণোিী সেেকে ধেযবাে জাোই এবং এই সপ্তাকহ কপকিি অযাডোইজরি োউক্তেে 

(PAC) েিাি জেয ধেযবাে জাোই। আমাকেি জােগা শি েিকে এই সহকোরগো চ্ারেকে 

োওো হকব। রডকসম্বি মাকস অরেরিি অধযক্ষ, েমী ও ফযারমরে োউে হকেি জেয অেুগ্রহ েকি 

সাকর্থ র্থােুে। েরে আপোি মাইকক্রাসফ্ট োইে ইকেি েীোকব বযবহাি েিকে হে কসই সম্পকেে 

রেকেেরশোি প্রকোজে হে, োহকে এখ্াকে কেখ্ুে:https://www.dekalbschoolsga.org/featured-

news/regional-parents-town-hall/। 

 

গেোে েযাটেকো আকমরিোে অযাকসারসকেশে েযাটেে রফোি ইকেকি অংশ রেকেরিোম। 

এখ্ােোি রসইও আমাকেি অযাডোইজরি েরমটেি এেজে সেসয। েযাটেকো আকমরিোে 

অযাকসারসকেশে েরমউরেটেকে েুেোি োজ েকিকি। 

 

েরমউরেটে ও রেকেজ রহকসকব, আমিা একে এেসকে। আপোি শিীি ও স্বাকস্থ্যি েত্ন রেে এবং 

DCSD আকিা শক্তিশােী ও োকো েিকে প্ররেশ্রুরেবদ্ধ হকচ্ছ। 

 

আপোি 1 েম্বি রচ্োিরেডাি 

 

Cheryl Watson-Harris 
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