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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

স ামবাকিি সবার্ড রমট িংকে যািা উপরিত রিকেন তাকেি ধনযবাে। প্ররতবাকিি নযাে এবািও, আরম 

সেেক াল্ডািকেি প্ররতক্রিো ও মতামত প্রোকনি জনয ধনযবাে জানাক্রচ্ছ। এই েটিন পরিরিরতকত 

সনো  মস্ত র দ্ধান্ত আমাকেি রিক্ষার্থী ও েমীকেি বৃ ত্তি স্বাকর্থ ড সনো  কেকি। DCSD-এি  কে, 

আরম পুনিাবৃরত্ত েিকত চাই সয  মস্ত রিক্ষার্থী ও েমীকেি  ুিক্ষা এবিং েেযাণকে  বকর্থকে সবরি 

অগ্রারধোি সেো  কেকি। আমাকেি সু্কে রর্রিক্ট ববরচত্র্যমে এবিং এি জনয আমিা আমাকেি 

েরমউরনট  রনকে আনন্দ েরি। আমিা বুঝকত সপকিরি সয, আমিা এে কে আকিা োকো। 

 

আরম আমাি পুনিাে স াোি পরিেল্পনা জারনকেরি, DCSD রিকমা  োরন ডিং মাধযকম সু্কে রিক্ষাবর্ ড 

শুরু েকিকি এবিং 14 রেকনি  মে ীমাে প্ররত 100,000 জকনি মকধয  িংিমণ 100 এি েম  কব 

ত নই  সেবে সু্ককে ক্লা  েিাকব। আমাকেি পরিেল্পনাি রিতীে পয ডাকে আমাকেি রিক্ষার্থীিা 

োচচ ডোে োরন ডিং পরিকবকি িা া  কব এবিং পািযিম বর ডেূত েম ডোকে সস্বচ্ছাি রেরত্তকত অিংি 

সনো যাকব। য ন আমিা সু্ককে ক্লা  েিাকনা শুরু েিাব, ত নও যাকত পরিবাি ও অরেোবেিা 

তাকেি বাচ্চাকেি োচচ ডোে োরন ডিং পরিকবকি িা কত পাকিন তাি বযবিা েিব। 

ক োভিড-19 কেভড যোল অ্যোডিোইজভি  ভেটি ও ক ো োস গ্রুপ 

আমিা আমাকেি বাবা-মা, রিক্ষে ও অধযকক্ষি স াো  গ্রুপগুরে সর্থকে তর্থয এেক্রত্র্ত েিাি 

প্রক্রিোে িকেরি।  আমিা আমাকেি DCSD সোরের্-19  াস্ক স া ড সর্থকে আপকর্ ,  াম্প্ররতে 

রপতামাতাকেি জনয জরিপ সর্থকে তর্থয এবিং DeKalb োউরিি স্বািয পর্ ডে (DeKalb County 

Board of Health) এবিং সিাগ রনেন্ত্রণ ও প্ররতকিাধ সেন্দ্র (Centers for Disease Control and 

Prevention, CDC)    আমাকেি স ের্থ পা ডনািকেি সর্থকে অন্তেৃডটি প্রোন েিকত র্থােব। 

 

ক োভিড-19 বর্তেোন প্রবণর্োি র্থ্য 

 

DCSD সোরের্-19 রি-ওকপরনিং  াস্ক স া ড প্ররতরেন রবোে 3 াি পি DeKalb োউরি ও 

জক্রজডোি  িংিমণ  িংিান্ত তকর্থযি পয ডকবক্ষণ েিকত GDPH-এি ওকেব াই ট  পিীক্ষা েকি। 

রর্রিক্ট সর্ া গণনা েকি না অর্থবা GDPH-এি রিকপা ড েিা সর্ া  ম্পকেড অনুমান েকি না। 

 
 
 
 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/09/dekalbs-onward-and-upward-strategy-to-reopen-schools-2020-2021.pdf
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যরে আপরন তর্থয বযব াি েিকত চান, তা কে ধাপগুকো রনম্নরূপ: 

1. বতডমান তর্থয সে কত প্ররতরেন রবোে 3 াি পি https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-

status-report  সে ুন। 

2. সয রবোগট কত জক্রজডোি মানরচত্র্ সে াকচ্ছ স ট কত সরাে েরুন। 

 

 
 

3. প্ররতরেকনি পরি িং যান সে কত DeKalb োউরিি উপি ো ডাি িা ুন। 

 

 
 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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4. যরে পুকিাকনা তর্থয সে কত চান, তা কে েযাকেন্ডাি ড্রপ-র্াউন সমনুকত মা  ও রেন সবকি রনকে 

তারি  পরিবতডন েিকত পাকিন। 

 

  
 

অ্ঞ্চল IV এি ভ ল্ড ভিজজি 

 

এই  প্তাক  আমাি অঞ্চে IV এি র ল্ড রেক্রজক  আমাকে সয  ব রিক্ষে, রিক্ষার্থী ও েমীিা 

অেযর্থ ডনা জারনকেকিন তাকেিকে ধনযবাে। বুধবাি, আঞ্চরেে  ুপারিনক নকর্ি Dr. Michelle 

Jones ক্লােডেন, সোন মাউকিন এবিং বাইে ক্লাোিগুরেি যাত্র্াি জনয আমাি  কে রিকেন। 

Dr. Jones এবিং আরম New Indian Creek Elementary, Rockbridge Elementary schools ঘুকি 

সেক রি এবিং সিকর্ DCSD সু্কে ও Microcabinet রের্ািকেি  কে  াক্ষাত েিকত DeKalb Early 

College Academy (DECA) সগরিোম। আরম এই অননয  মকেি মকধয আমাকেি রিক্ষার্থীকেি 

জনয োচচ ডোে োরন ডিং অরেজ্ঞতা বার়িকে তচ কেকি অঞ্চে IV  ম্পকেড এমন রবরেন্ন ববরচত্র্য এবিং 

রবরেন্ন উপাে  ম্পকেড রিক রি। 

 

রেিচ  অ াধািণ েৃরতত্ব  ে: 

• অঞ্চে IV-এি এগাকিাট  সু্কে 4 বা 5 োি এোকর্রমে এক্রিকেন্স ক্লাইকম  সিট িং অজডন 

েকিকি। 

• 2019  াকে, Indian Creek Elementary, Rockbridge Elementary, DeKalb Early 

College Academy (DECA) এবিং DeKalb School of the Arts (DSA) ময ডাোপূণ ড GOSA 

র কেে সে ওোইরর্ অযাোউকিরবরেট  র কেম (SSAS) পুিষ্কাি ক্রজকতকি।  

• অঞ্চকেি েুট  সু্কে, Stone Mountain Middle School এবিং The Champion Theme 

Middle School STEM  নেপ্রাপ্ত, যা তাকেি রিক্ষার্থী এবিং রিক্ষারবেকেি গরণত এবিং 

রবজ্ঞান রিক্ষাি প্ররত সয োেবা া এবিং উত্ া  িকেকি তা রনকেডি েকি। 
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আমাকেি অঞ্চে IV রিক্ষার্থীকেিা সয েুেডান্ত োজ েিকি স গুরে  ম্পকেড আরম আনক্রন্দত এবিং 

এই বিকিি সিকর্ি রেকে আপনাকেি অকনকেি  াকর্থ সযাগাকযাকগি প্রতযািাে িকেরি। 

CARES অ্যোক্ট েোেলোয় জয় 

আরম আপনাকেি জানাকত চাই সয, এই  প্তাক  DCSD এি জে  কেকি। েেরিো রর্রিকক্টি 

জনয মারেডন যুক্তিাকেি সজো আোেত এেট  রনেম সবআইরন সঘার্না েকিকি, এট   িোরি 

সু্কেগুরেি জনয স র্াকিে জরুিী   ােতাি উপি অববধ িতড আকিাপ েিত। এই রনেমকে 

চযাকেঞ্জ জানাকত জাতীে সনতৃত্ব সয েূরমো রনকেকি তা রনকে আরম গরব ডত, উক্ত রনেম অনু াকি 

আমাকেি রিক্ষার্থীকেি োি সর্থকে স র্াকিে সোরের্-19   ােতাি েক্ষ েক্ষ র্োি অনয  াকত 

বযব াি েিকত পািত। 

 

DCSD এি জনয এই েটিন  মকে  মর্থ ডন েিাি জনয আপনাকে ধনযবাে। আম গব ড েরি সয, 

আমিা এে কে ক্রজকতরি।  কব ডাপরি, মকন িা কবন  মস্ত DCSD রিক্ষার্থী রনিাপকে এোকর্রমে 

সেষ্ঠত্ব প্রোকনি প্ররত আমাি প্ররতশ্রুরত অ ে র্থােকব। 

 

আপনাি 1 নিি রচোিরের্াি 

 

Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-naacp-win-major-victory-in-cares-act-lawsuit/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-naacp-win-major-victory-in-cares-act-lawsuit/
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-naacp-win-major-victory-in-cares-act-lawsuit/

