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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,
এই মিশুকমি োর্চুয়াল লার্িংু এবিং স্কুলগুরল পু্িায় খ ালাি জ্য পরিেল্প্ায়, আমিা প্রায়ই শুক্রি "একে আমিা
এেসকে আরি" এবিং আরম DCSD-খে এটি সরেযই কুুঁ জ খপকয়রি। আমাকেি েরমউর্টি পািু ্ািকেি সকে োজ
েিা হল আমিা প্ররেরে্ খে এম্ েুেুান্ত োজ েরি োি সম্পােক্ি খেন্দ্ররবন্দু। আমাকেি DCSD রলডািশীপ েল
আমাকেি েরমউর্টি জুকে খোগাকোকগি লক্ষ্য উন্নে েিা সহ আমাকেি খেেকহাল্ডািকেি সকে েুক্ত হকয় মোমো
পাওয়া র্ারলকয় োকচ্ছ।
রপ্রন্সিপালস অ্যাডোইজরি োউন্সিল (PAC) হল আমাকেি েরমউর্টি খেেকহাল্ডাি পািু ্ািশীকপি এেটি
অ্সাধািণ েৃষ্টান্ত। PAC রপোমাো, স্কুকলি েমী, রশক্ষ্ার্থী এবিং েরমউর্টি সেসযকেি র্কয় গটিে। োকেি েকিাি
পরিশ্রম এগুরল সহ রশক্ষ্ার্থীকেি েৃরেত্ব এবিং পািফিমযাি বৃন্সি েিাি জ্য সহকোরগো এবিং ধািণাি খক্ষ্কে
আমাকেি সমর্থ্ু েকি:
1.
2.
3.
4.

ইসুযগুরলকে স্কুল-বযাপী েৃটষ্টেরে বজায় িা া।
স্কুল ও েরমউর্টিি মকধয সিংকোগ রহকসকব োজ েিা।
স্কুল েরমউর্টিি মকধয বাবা-মা এবিং অ্্যা্য খেেকহাল্ডািকেি সম্পৃক্তোি জ্য উে্সারহে েিা।
স্বচ্ছ েমোণ্ড
ু
এবিং োগ েকি খ্য়া খসিা অ্্ুশীলক্ি মাধযকম রশক্ষ্ার্থীি েৃরেত্ব এবিং েমক্ষ্মো
ু
বাোক্াি
জ্য োজ েিা।

আমাকেি ্বর্বারর্ে
ু
PAC সেসযকেি অ্রে্ন্দ্! আপকডি ও র্বার্ক্ি
ু
েকর্থযি জ্য অ্্ুগ্রহ েকি PAC
ওকয়বসাইিটিকে ু্।
পকিি সপ্তাকহ, আমিা রপ্রন্সিপাল অ্যাডোইজরি োউন্সিল খফাোস গ্রুকপি আকয়াজ্ েিব। আমাকেি রশক্ষ্ে,
রশক্ষ্ার্থী ও ফযারমরল অ্যাডোইজরি গ্রুপগুকলা অ্েূি েরবষ্যকে আকলার্্া সোি আকয়াজ্ েিকব। এিাোও, আরম
আমাকেি স্থা্ীয় রবজক্স েরমউর্টি রলডাি োিা সুপারি্কিকেন্ট অ্যাডোইজরি োউন্সিকলি (SCAC) সেসয
োকেিও দ্রুে স্মিণ েরিকয় রেকে র্াই। এইসব োউন্সিল ও োকেি পািু ্ািশীপ মূলযবা্ ের্থয প্রো্ েকি ো
আমাকেি রডরিকেি লক্ষ্য অ্জুক্ি খক্ষ্কে গুরুত্বপূণ।ু আরম সরেযই খসইসব বযন্সক্তকেি োকি েৃরেজ্ঞ, োিা খস্বচ্ছায়
আমাকেি েরমউর্টি জ্য োজ েিকি্।
স্কুল পুনরায় খখালা, মুখখামুখখ
DCSD খোরেড-19 রি-ওকপর্িং িাস্ক খফাস ুআমাকেি DCSD পরিবািগুরলি পাশাপারশ আমাকেি রশক্ষ্ারবে এবিং
েমীকেি র্ারহো এবিং উকেগ আকিা োলোকব খবাঝাি জ্য খফাোস গ্রুকপি আকয়াজ্ েিা র্ারলকয় োকব। এইসব
খফাোস গ্রুপগুরল খর্থকে প্রাপ্ত মোমে আমাকেিকে আমাকেি স্কুল পু্িায় খ ালাি পরিেল্প্া পরিমাজু্ েিকে
সাহােয েিকব। এইসব আকলার্্ায় অ্িংশগ্রহণ েিাি জ্য োিা োকেি বযস্তো খর্থকে সময় খবি েকিকি্ োকেি
ধ্যবাে। ্ীকর্ি র্াকিু DCSD স্কুলগুরল পু্িায় খ ালাি রূপকি া খেয়া আকি। আবািও, 14 রেক্ি সময়সীমায় প্ররে
100,000 জক্ি মকধয সিংক্রমণ 100 এি েম হকব ে ্ই খেবল আমিা স্কুকল ক্লাস েিাক্া শুরু েিাব।

BENGALI
খ াখিড-19 বর্তমান প্রবণর্ার র্থ্য
মক্ িা কব্, খোরেড-19 রি-ওকপর্িং িাস্ক খফাস ুপ্ররেরে্ রবোল 3িাি পি DeKalb োউরন্ট ও জন্সজয়
ু াি সিংক্রমণ
সিংক্রান্ত েকর্থযি পেকবক্ষ্ণ
ু
েিকে GDPH-এি ওকয়বসাইিটি পিীক্ষ্া েকি। অ্্ুগ্রহ েকি বেুমা্ ের্থয খে কে
প্ররেরে্ রবোল 3িাি পিhttps://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report খে ু্।

সুসংবাদ
আরম আমাকেি অ্ক্ে রশক্ষ্ে ও স্কুকলি জ্য গরবেু খেম্ DeKalb Early Learning Academy
(DECA), বেুমাক্ এি ্াম National Blue Ribbon School িা া হকয়কি। এিা সম্মাক্ি। স্বীেৃরে এেটি
স্কুকলি সামরগ্রে এোকডরমে েমক্ষ্মো
ু
বা রশক্ষ্ার্থী উপকগাষ্ঠীি মকধয েৃরেকত্বি ামরে বন্ধ েিাি
অ্গ্রগরেি রেরিে। আরম এই উেেষ্ো
ু অ্জুক্ি জ্য Dr. Michelle Jones, অ্ধযক্ষ্ Edward Conner,
DECA েমী ও সবকর্কয় গুরুত্বপূণ আমাকেি
ু
রশক্ষ্ার্থীকেি সাধুবাে রেকে র্াই। আকিা সুসিংবাকেি জ্য
আমাকেি ওকয়ব খোরি খর্ে েিকে েচলকব্ ্া!
আরম Lakeside Cluster সারমকি খোগ রেকয়রিলাম। োকেি সহকোগীো প্রশিংস্ীয়। Ms. Allyson
Gevertz (রডরিক্ট 4), আঞ্চরলে সুপারি্কি্কডন্ট II Mr. Trenton Arnold এবিং এই সমকয় আমাকেি
রশক্ষ্ে ও রশক্ষ্ার্থীকেি সহায়োোিী অ্ধযক্ষ্কেি রবকশষ্ ধ্যবাে। এিাোও, আরম আমাকেি স্িচকডন্ট
অ্যাডোইজরি েরমটিকে ধ্যবাে জা্াকে র্াই। আরম োি োর্চুয়াল মাধযকম উ্াকেি সকে সাক্ষ্াে
েকিরি ও আমাকেি রশক্ষ্ার্থীকেি োজ েিাি অ্কপক্ষ্ায় আরি!
আরম আমাকেি েরমউর্টিি প্রকেযেকে এই েটি্ সমকয় রস্থরেস্থাপে হওয়াি জ্য স্মিণ েরিকয় রেকে
র্াই, রবকশষ্ে খেকহেচ আমিা আমাকেি র্ািপাকশি অ্রস্থিো ও সামান্সজে অ্্যায় সিংঘটিে হকে পাকি।
অ্্ুগ্রহ েকি মক্ িা কব্ DCSD োউকিলি, েমী এবিং রশক্ষ্েিা জারে এবিং ববরর্েয এবিং অ্ন্তেচন্সু ক্তি
রবষ্কয় প্রকয়াজ্ীয় আকলার্্াি মাধযকম রশক্ষ্ার্থীকেি এবিং োকেি পরিবািকে রেশা খে াকে সহায়ো েিাি
জ্য সবো
ু উপলব্ধ।
স্বগীয় John Lewis বকলরিকল্, “আমাকেি সমাকজ পার্থেয
ু আ্কে প্ররেশ্রুরেবি এবিং েৃঢ়প্ররেজ্ঞ বযন্সক্তি
শন্সক্ত রেিচই র্থামাকে পাকি ্া। ” আরম আন্তরিেোকব রবশ্বাস েরি খে এেসাকর্থ আমিা আমাকেি েরুণ
রশক্ষ্ার্থীকেি এ ্ এবিং েরবষ্যকেি রবকশ্ব এেটি পার্থেয
ু বেরি েিাি জ্য সিঞ্জাম এবিং সিংস্থা্ প্রো্
েিকে পারি। এই রেকলজকে আকিা শন্সক্তশালী েিাি জ্য, আপ্াি মোমে প্রো্ েিাি জ্য এবিং
আমাকেি রশক্ষ্ার্থীকেি োর্চুয়াল মাধযকম সাফলয অ্জু্ েিাি সময় োকেি সহায়ো েিাি জ্য
আপ্াকে ধ্যবাে।
আপ্াি 1 ্ম্বি রর্য়ািরলডাি
Cheryl Watson-Harris

