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খণ্ড 20
Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,
শুে নববর্!ষ 2021 শুরু েিাি জনয আরি উন্মুখ। 2020 এ আপনাকেি স্বাোরবে অবস্থায়
প্রত্যাবত্ষন, েক াি পরিশ্রি, ধৈর্ এবং
ষ
সাহকসি জনয আিাকেি েরিউরনটিি সেলকে
ৈনযবাে। এই েট ন পরিরস্থরত্কত্ও স্কুল রিক্ষাবর্ শির্
ষ
েিকত্ আরি োজ েিরি।
এিাড়াও আরি আিাকেি েিীকেি ৈনযবাে জানাকত্ চাই র্ািা রিক্ষাি ইরত্হাকস আকে
েখনও হয়রন এিন োজ েিাি োরয়ত্ব রনকয়রিল এবং এি জনয রিরিক্ট ত্াকেি োকি
েৃত্জ্ঞ। এই সপ্তাকহ স্কুকল পরিেিনষ েিাি সিয় অকনে রিক্ষেকে আবাি স্কুকল রিিকত্
শেকখ আরি আনন্দিত্ হকয়রি। অকনকে আিাকেি রিক্ষার্থীকেি প্ররত্ ত্াকেি প্ররত্শ্রুরত্বদ্ধত্া
এবং স্কুকল রিকি র্াওয়াি রবর্কয় উচ্ছ্বাস প্রোি েিকিন। আিাি পরিেিনোকল,
ষ
আরি
সুিক্ষা রচহ্ন, হযান্ড সযারনিাইজাি শেিন এবং োচচষয়াল োি রিটিং পর্কবক্ষণ
ষ
েিাি
সুকর্াে শপকয়রিলাি। শর্কহত্চ আিিা হাইরিি লারনংষ িাৈযকি একোন্দচ্ছ, ত্াই িকন িাখকবন
শর্ আরি আপনাকেি উকেেগুরল শুনরি। আরি চযাকলঞ্জ শর্থকে সকি শর্কত্ চাই না, ত্কব
আপনাি প্রকচষ্টায় আরি উত্্সাহ শবাৈ েরি।
ভবনের প্রস্তুতি
স্কুকল একস ক্লাস েিাি শক্ষকে রনিাপে ও স্বাস্থযেি পরিকবি বজায় িাখা হল আিাকেি
প্রর্থি োজ। অপাকিিনস টিি প্ররত্টি েবন ও স্কুল স্কুকলি েিীকেি এবং রিক্ষার্থীকেি
রনিাপে রিক্ষাি পরিকবকি রিকি আসকত্ প্রস্তুত্ ত্া রনন্দিত্ েিাি জনয িানে বযবহাি
েিকি। DCSD স্কুকলি প্রস্তুরত্ি শক্ষকে রনম্নরলরখত্ গুরুত্বপূণ পরিেি
ষ
নষ িকয়কি:
•
•
•
•
•
•

বযন্দিেত্ সুিক্ষা সিঞ্জাি (PPE) ও স্বাস্থযরবরৈি সিঞ্জাি
পরিষ্কাি ও পদ্ধরত্ি সিঞ্জাি
িািীরিে েূিকত্ব বসাি বযবস্থা ও েূিত্ব বজায়
পারনি বযবস্থা
প্লারবং ও HVAC রসকেি
শোরেি-19 স্কুকলি রনিাপত্তাি রচহ্ন

DCSD র্খন আবাি স্কুল শখালাি জনয প্রস্তুরত্ রনকচ্ছ, ত্খন DCSD-এি েবনগুকলাি প্রস্তুরত্ি
হাি 75%। েবকনি প্রস্তুরত্ এেটি এেটি চলিান প্রন্দিয়া এবং রিরিক্ট রলিািিীপ রিক্ষার্থী
ও েিীকেি স্কুকলি আসাি পিও েবন পরিেিন,
ষ নত্চ ন রুটিন এবং সুিক্ষা শপ্রাকিােল
পর্কবক্ষণ
ষ
েিা অবযাহত্ িাখকব।
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নববকর্িষ আকে জানাকনা হকয়রিল শর্, স্কুকল পন্দজটিরেটি হাি এবং শোরেি-19 সংিিকণি
ঝুুঁ রে হ্রাস েিা জনয পাুঁচটি নীরত্ শেৌিল বাস্তবায়ন েিা সহ CDC-এি িকৈয রনকেষিনাি
উপি রেরত্ত েকি এটি ধত্রি হকয়কি। এই শেৌিলগুরল বাস্তবায়ন েি আিাকেি িহািািী
চলাোলীন আিাকেি েিী এবং রিক্ষার্থীকেি রনিাপে র্থাোি রবর্য়টি রনন্দিত্ েিাি জনয
গুরুত্বপূণ হকব।
ষ
প্রশমে ক ৌশল
স্কুকলি িকৈয শোরেি-19 সংিিণ িড়াকনাি ঝুুঁ রেি স্তি েিাকত্ CDC-এি পাুঁচটি প্রিিন
শেৌিল হল:
•

িাকস্কি ৈািাবারহে ও সট ে বযবহাি

•

র্ত্িা সম্ভব সািান্দজে েূিত্ব বজায় িাখা
হাত্ শৈায়া
পরিষ্কাি এবং জীবাণুিি
ু েিা
DeKalb-এি স্বাস্থয পর্কেি
ষ
সকে রিকল েন্ট্যাক্ট শেরসং

•
•
•

আিিা রিক্ষার্থীকেি এখনই এই শেৌিলগুরল অনুিীলন েিকত্ উত্্সারহত্ েিরি, স্কুল খুকল
শেকল িাস্ক পিা, িািীরিে েূিত্ব এবং হাত্ শৈাওয়াি রবর্য়টি পরিরচত্ ও স্বাোরবে র্থাকে।
হাত্ শৈায়া জীবাণু রবস্তাি শিাৈ েিাি এবং শোরেি-19 োইিাস িরড়কয় র্াওয়াি ঝুুঁ রে হ্রাস
েিাি এেটি গুরুত্বপূণ উপায়,
ষ
েিপকক্ষ 20 শসকেকন্ডি জনয সাবান ও পারন রেকয় বা
শর্খাকন সহকজই পারন পাওয়া র্ায় না শসখাকন 60%অযালকোহল রেরত্তে হযান্ড
সযারনিাইজাি বযবহাি েকি হাত্ শৈাওয়া। CDC-এি িকত্, এি িকল শর্ সব জীবাণু শর্থকে
অসুস্থত্া িড়ায় ত্াি রবস্তাি েকি র্ায়। েিি ও ান্ডা পারন উেকয়ই আপনাি হাত্ শর্থকে
এেই সংখযে জীবাণু অপসািণ েকি।
সিস্ত রনিাপত্তা শপ্রাকিােল শোরেি-19-এি রবস্তাি েরিকয় আনাি জনয শিাে রনয়ন্ত্রণ ও
প্ররত্কিাৈ শেন্দ্র (Disease Control and Prevention, CDC) এবং DeKalb োউরন্ট্ি স্বাস্থয
পর্কেি
ষ
(DeKalb County Board of Health) রনকেষরিো অনুসাকি শনয়া হকয়কি।
সট েোকব হাত্ শৈায়া সম্পকেষ আকিা ত্কর্থযি জনয, অনুগ্রহ েকি CDC ওকয়বসাইি, শেখুন
অপাকিিনস শোরেি-19 সংিান্ত রনকেষরিোি জনয এটি শেখুন:
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-protocol/।
মী ও তব ল্প

ানের তেন াগ
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আিিা বুঝকত্ পািরি শর্ েিীিা ত্াকেি পরিবাকিি পকক্ষ র্া সকবাত্তি
ষ
ত্া েিকি এবং আিাকেি
রিক্ষার্থী এবং রিরিকক্টি সহায়ত্াি জনয ত্াকেি িেল জরুরি। আিাকেি রেিচ েিী েকষ্টি
অনুকিাৈ জিা রেকয়কিন, র্া এিন এেটি পদ্ধরত্ র্াি িাৈযকি আপরন স্কুকল রিকি আসা বা
আপনাি োকজি সিয় সংিান্ত শোকনা উকেে বা সিসযা নরর্থেচি েকিন। সিস্ত েিী েকষ্টি
অনুকিাৈ েিকত্ পাকি। ত্কব রবেল্প োকজি রনকয়াে (alternate work assignment, AWA) সেল
েিীকেি জনয এেই নাও হকত্ পাকি। AWA েিীি প্রার্থরিে েত্ষবয রেরত্তে। র্রে েিীি োজ
স্কুকল একস েিকত্ হয়, ত্াহকল েূি শর্থকে োজ েিাি সুরবৈা সম্প্রসারিত্ েিা র্াকব না। এেটি
রেন্ন রবেল্প রবকবচনা েিকত্ হকব, শর্িন োকজি সিকয়ি সািঞ্জসযত্া (Adjusted Work
Schedule) বা রবেল্প োকজি স্থান (Alternate Work Location/Area)।
শর্ােয েিীিা আকিরিোন প্ররত্বন্ধী আইন (Americans with Disabilities Act, ADA) অনুসাকি
সুবযবস্থাি জনয আকবেন েিাি শর্ােয হকত্ পাকিন ও আকবেন েিকত্ পাকিন। শর্ সেল েিী
িকন েকিন শর্ ত্াকেি িািীরিে অসুস্থত্াি োিকণ ত্ািা ADA সুবযবস্থাি জনয শর্ােয, ত্াকেিকে
অবিযই এেটি ADA আকবেন অবিযই পূিণ েিকত্ হকব ও প্রন্দিয়া শুরু েিাি জনয সহায়ে
শিরিেযাল সাটিষ রিকেিন প্রোন েিকত্ হকব। িানব সম্পে পুকিা প্রকয়াে প্রন্দিয়া জুকড় এবং
অনুকিারেত্ হকল, এেটি উপর্ুি পরিেল্পনা ধত্রি েিাি জনয প্ররত্ন্দিয়ািীল হকত্
প্ররত্শ্রুরত্বদ্ধ।
র্রে উকেে বা প্রশ্ন র্থাকে, ত্াহকল ত্া অরবলকব আপনাি ইরিরিকয়ি সুপািোইজািকে জানান।
আরি জারন অরবলকব স্কুকল আসা েট ন রিল, র্রে আপরন অরবলকব স্কুকল আসকত্ না পাকিন,
শসকক্ষকে র্রে আপরন সািরয়ে েকষ্টি অনুকিাৈ জিা রেকয় র্থাকেন, ত্াহকল রিরিক্ট আপনাি
উকেে পর্াকলাচনা
ষ
েকি রবকবচনা েকিকি। েকষ্টি অনুকিাৈ সংিান্ত সিস্ত আকবেন শেবুয়িী 2,
2021 পর্ন্ত
ষ 30 রেকনি িকৈয পর্াকলাচনা
ষ
েকি িলািল জানাকত্ হকব। িিি িানব সম্পে
রবোকেি রিকসাস শপকজ
ষ
Employee Portal -এ পাওয়া র্াকব। আবািও, এই েট ন পরিরস্থরত্কত্
আপনাি েক াি পরিশ্রি এবং ধৈকর্যি
ষ জনয আপনাকে অকনে ৈনযবাে।
DCSD পতরবার
আিাকেি পরিবািিা বত্ষিাকন স্কুকল র্াওয়া সট ে রেনা ত্াি রসদ্ধান্ত রনকচ্ছ, ত্াই োচচষয়াল লারনং,ষ
পরিবহন, রনিাপত্তা শপ্রাকিােল এবং আকিা অকনে রেিচ সম্পকেষ গুরুত্বপূণ ত্কর্থযি
ষ
জনয
আিাকেি রি-ওকপরনং সাইি শেখুন। আরি োচচষয়াল েরিউরনটি ইনপুি রিটিংকয়ি জনয 11
জানুয়ািী, 2021, সোল 11:30 এ আিাকেি শবািষ রিটিং শেখকত্ আিাকেি পরিবািকেিকে
অনুকিাৈ েিরি। আিিা স্কুকল একস ক্লাস েিা সম্পকেষ গুরুত্বপূণ ত্র্থয
ষ
প্রোন েিব। আপরন
DeKalb োউরন্ট্কত্ চযাকনল 24 এ বা DSTV অনলাইকন এই রিটিং শেখকত্ পাকিন।
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9 জানুয়ািী, িরনবাি, আিিা স্কুল রিকসাস অরিসাি
ষ
শি পালন েিব। আিিা আিাকেি স্কুল
রিকসাস অরিসািকেি
ষ
আিাকেি রিক্ষার্থী, েিী, পরিবাি এবং েরিউরনটি সুিক্ষাি প্ররত্শ্রুরত্
শেয়াি জনয ৈনযবাে জানাকত্ চাই।
পরিকিকর্, এই সপ্তাকহ আিাকেি অকনে রিক্ষার্থী, েিী এবং পরিবািিা আিাকেি জাত্ীয় সংসকে
আিিকণি সাক্ষী হকয়কি। এই িরব আিাকেি অল্পবয়স্ক রিক্ষার্থীকেি োকি েকয়ি। আসুন
আিাকেি িত্ািকত্ি পার্থেয
ষ সম্পকেষ ইরত্বাচে এবং র্ত্নিীল েকর্থাপের্থকনি জনয এরেকয় একস
এই সিয়টি বযবহাি েরি। এই েট ন 2020 োিাকনাি পকি, আিাকেি রিক্ষার্থীকেি উকেে এবং
ৈািণা োে েকি শনয়াি জনয আিাকেি সহায়ত্া এবং এেটি রনিাপে স্থাকনি প্রকয়াজন।
আিা েিরি 2021 আকিা োকলা হকব এবং আিিা বাইকি ও রেত্কি আকেি শর্থকে অকনে শবরি
িন্দিিালী হব।
আপনাি 1 নবি রচয়ািরলিাি
Cheryl Watson-Harris

