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খণ্ড 21
Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,
রবশ্বাস েিা েঠিন যে আমিা 2021 এি জানুয়ািী মাকসি অকধে
ে সময় পাি েকি যেকেরি। ো
রবশ্বাস েিা েঠিন নয় তা হে এই েঠিন সমকয় Martin Luther King, Jr-এি মকতা আমাকেি
োউরিি এেরনষ্ঠতা। Dr. Martin Luther King, Jr. যে এবং যেকেি প্রথম েুব যপাকয়ট েরিকয়ট
Amanda Gorman যেখাকন আবৃরি “The Hill We Climb যে াহাহে মরাহ মোহা
কাব)” েকিরিকেন তাি উকবাধকনি মাধযকম ঐরতহারসে সপ্তাহ যেকটকি। এই েক্তিোেী েরবতা
আমাকেি সেেকে মকন েরিকয় রেকয়কি যে, যেখা বা এমনরে অনুেব েিা সকেও, আো এবং
অগ্রগরত সবো
ে উপরিত থাকে।
আরম আপনাকেি যবেঁকে থােকত আমাি সাকথ যোগ রেকত বেরি, সমস্ত পরিরিরতকত আোি আকো
িড়াকনাি জনয োজ েিকত বেরি।
আপনািা জাকনন যে, 11 জানুয়ািী আমিা Dekalb County School District (DCSD) এি রেক্ষা
পর্কেি
ে
সো েোোেীন পুনিায় যখাোি পরিেল্পনাি এেঠট আপকেট উপিাপন েকিরি।
যোরেে-19 এি সংক্রমণ এবং আমাকেি োউরিি উচ্চ সংক্রমকণি হাকিি োিকণ, সতেেতা
অবেম্বন েিা হকয়রিে যে রেক্ষাথীিা 19 জানুয়ারিি আকগ স্কুকে ক্লাস েিকত আসকব না।
আরম আবাি সবাইকে রনক্তিত েিকত োই যে রেক্ষাথীকেি ও েমীকেি স্কুকে একস ক্লাস েিাি
প্রতযারেত তারিখ রনধারিত
ে
হকে তা পরিবািকেিকে েুই সপ্তাহ আকগ জানাকনা হকব। আমিা েখন
স্কুে খুেকত সক্ষম হব তখন রেক্ষাথী ও েমীকেি জনয স্কুে েবন প্রস্তুত থােকব তা রনক্তিত েিকত
আমাকেি অরেস ও ঠটমগুকো প্রেমন যেৌেে প্রকয়াগ েিা োরেকয় োওয়াি উপি যজাি যেকব।
যসইসব যেৌেে সম্পকেে আকিা এখাকন পড়ুন। মকন িাখকবন: আপনাি সক্তিরেত সুিক্ষা আমাকেি
সকবাচ্চ
ে অগ্রারধোি।
DCSD ারাবহা
আমাকেি সাম্প্ররতে োেচেয়াে টাউন হে যেকখকিন এবং অংে রনকয়কিন এমন বাবা-মা এবং
রেক্ষেকেি সবাইকে ধনযবাে। যেকহতচ আমিা রেরিক্ট পুনিায় যখাোি পরিেল্পনা সম্পকেে রবেে
সিবিাহ েকিরি তাই আপনাি মতামত প্রকয়াজন। েরে আপরন টাউন হকে অনুপরিত যথকে
থাকেন, তাহকে এখাকন রগকয় যেখুন :
ইংকিক্তজ: https://fb.watch/39hp97Mz96/
স্প্যারনে: https://youtu.be/um9m5rDShPY
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আরম টাউন হে েোোেীন উকেখ েকিরি যে, আমাকেি েমীিা এবং স্কুে অধযক্ষিা স্কুকে ক্লাস
েিাকনাি জনয েবন প্রস্তুত েিাি জনয েকিাি পরিশ্রম েিকিন। যোন যক্ষত্রগুরে সম্পকেে
আকোেপাত েিা েিোি তা মূেযায়ন েকি এবং োকজি আকেেগুরে সম্পন্ন েকি আমিা
প্ররতরেন ওয়াে-করা পরিোেনা েিরি।
আমিা এখনও স্কুকে ক্লাস েিাকনাি জনয ক্লাসরুকম রেকি আসরি না, তকব আমিা স্কুকেি
অেযন্তকি যোরেে-19 সংক্রমকণি ঝুেঁ রেি স্তিকে আকিা হ্রাস েিকত CDC-এি পােঁেঠট মূে প্রেমন
যেৌেে প্রকয়াগ েিা োরেকয় োব। এইসব যেৌেে হে:






মাকস্কি ধািাবারহে ও সঠিে বযবহাি
েতটা সম্ভব সামাক্তজে েূিত্ব বজায় িাখা
হাত যধায়া
পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুি েিা
DeKalb-এি স্বািয পর্কেি
ে
সকে রমকে েিযাক্ট যেরসং

এই যেৌেেগুরেি মাধযকমই আমিা আমাকেি েমী এবং আমাকেি রেক্ষাথী উেকয়ি জনয ক্লাসরুম
রনিাপে, রবিামহীন এবং সুিরক্ষত িাখাি পরিেল্পনা েিব। েরেও আরম বুঝকত যপকিরি যে এই
সময়গুরে সো পরিবতেনেীে, তবুও আপনািা প্রকতযকে - আমাকেি েুেোন্ত ঠটম, যনতৃত্ব, যবােে এবং
আমাকেি রেক্ষাথীকেি মকধয আমাি সম্পূণ রবশ্বাস
ে
আকি, এবং আপনাকেি নমনীয়তা এবং
মুিমনা উেকয়ি জনয ধনযবাে।
আমিা সেকেই বুঝকত পািরি যে এই সময়টা অপরিেরল্পত। আমাকেি পরিবািগুরেি জনয,
আমিা স্বচ্ছ, ধািাবারহে এবং ক্রমাগত তথয প্রোকনি প্রকয়াজনীয়তাঠট বুঝকত যপকিরি। আমাকেি
রি-ওকপরনং যপাটে াে হে এমন এে িান, যেখাকন আপরন DCSD-এি পুনিায় যখাোি পরিেল্পনা
সম্পকেে সব তথয িকয়কি। যপাটে াকে, আপরন য ার্ণা, সুিক্ষা যপ্রাকটােে, পরিবহন আপকেট,
োেচেয়াে োরনংে এবং এমনরে পুঠি যথকে সবরেিচ রেখকবন। আরম প্ররতঠট পরিবািকে রি-ওকপরনং
সাইটঠট বুেমােে েিকত এবং আপকেটগুরেি জনয প্রায়েই যেখকত অনুকিাধ েিরি।

াঠন-াহঠন শুরুা তহরাখ 19 জহনুয়হাী, 2021
পিন-পািন শুরুি তারিখ রনকয় আপনাি প্ররতক্তক্রয়াি জনয ধনযবাে। িানান্তকিি প্রস্তুরতি জনয
অধযক্ষ এবং েমীকেিকে স্প্িোকব জানাকনা হকয়কি। এই সমকয় নমনীয়তা প্রকয়াজন।
DeKalb County School District (DCSD) 19 জানুয়ািী, 2021 যথকে োেচেয়াে োরনংকয়ি
ে
সময়সূরে
সামঞ্জসয েিকি। রনয়রমত ক্লাকসি সময়সূরেি পরিবতেন ধািাবারহেোকব সমস্ত রেক্ষাথীকেি জনয
আকিা ক্লাস েিাি সময় প্রোন েকি। প্ররতরেন খাবাি (কেেোস্ট ও োঞ্চ) ও প্রেুক্তিি রবিরতি
জনয সময় বিাদ্দ েিা হকব। ক্লাস যসামবাি, মেেবাি, বৃহস্প্রতবাি এবং শুক্রবাকি অনুঠষ্ঠত
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হকব। সমস্ত রেক্ষে এবং রেক্ষাথীিা পৃথেোকব বা যিাট রেক্ষাথী-রেক্ষে গ্রুপ েকি রেক্ষাথীকেি
হস্তকক্ষপ, প্ররতোি, এবং/অথবা পিন-পািকনি গরত সম্পকেে আকোেনা েিাি জনয বুধবািকে
সহায়তা রেবস রহকসকব বযবহাি েিকব।
রপ্র-রেন্ডািগাকটে ন বযতীত, নীকেি সময়সূরেঠট হে যে নূযনতম সময় রেক্ষাথীিা তাকেি রেক্ষেকেি
োি যথকে রেক্ষাোে গ্রহণ েিকব। িানীয় স্কুে রেোি ও রেক্ষেকেি রেক্ষাথীকেি সহায়তা েিাি
জনয প্রকয়াজন মকতা রসকরানাস োরনংকয়ি
ে
সময় বাড়াকনাি নমনীয়তা িকয়কি। রেক্ষাথীিা পৃথে
এবং গ্রুপ অযাসাইনকমকি েুি থােকব ো রসকরানাস োরনংকয়ি
ে
সময়সীমাি যবরে।
গ্রেড গ্রেেেে

রিেরহনহি িরয়কহে

রপ্র-রেন্ডািগাকটে ন

DECAL প্ররত প্ররতরেন 1 ণ্টা যথকে1 ½ ণ্টা েকি

প্রাথরমে

যগ্রে K-2

প্ররতঠট যোস নূ
ে যনতম 15 রমরনট

প্রাথরমে

যগ্রে 3-5

প্ররতঠট যোস নূ
ে যনতম 20 রমরনট

রমরেে

যগ্রে 6-8

প্ররতঠট যোস নূ
ে যনতম 30 রমরনট

হাই স্কুে

যগ্রে 9-12

প্ররতঠট যোস নূ
ে যনতম 30 রমরনট

এক ঝেেক জহনুয়হাীা ি্টুেডন্ট কযহেেন্ডহা
রবতীয় যসরমস্টাকিি শুরুি প্রস্তুরতি জনয, েয়া েকি আপনাি সন্তাকনি সাকথ এে নজকি স্টচকেি
েযাকেন্ডাি পোকোেনা
ে
েরুন। রেক্ষাথীিা 19 জানুয়ািী, 2021 যথকে োেচেয়াে মাধযকম ক্লাস েিকব।
অনুগ্রহ েকি মকন িাখকবন 20 জানুয়ািী বুধবািঠট, রেক্ষাথীকেি জনয রেসটযান্স র রিকমাট োরনংে যে
রহকসকব বাি হকয়কি।
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জহনুয়হাী 2021
ারববহা

গ্রিহরবহা

রেেবহা

বুধবহা

বৃাস্পরতবহা

শুক্রবহা

রেক্ষাথীকেি জনয
রিকমাট োরনংে যে

রেক্ষাথীকেি জনয
রিকমাট োরনংে যে

রেক্ষাথীকেি জনয
রেক্ষে/েমী োকজি
ইক্তন্ডকপকন্ডি োরনংে রেন রেন

োইনাে পিীক্ষা

োইনাে পিীক্ষা

যসরমস্টাি অযারক্টরেঠটি
যেকর্

Dr. Martin L. King, Jr.
Holiday

রিতীয় গ্রিররেহা

স্কুেগুরে বন্ধ

রেক্ষাথীকেি জনয
রেসটযান্স র রিকমাট োরনংে
যে

রেক্ষাথীকেি জনয
রেক্ষাথীকেি জনয
রেক্ষাথীকেি জনয
রেসটযান্স র রিকমাট োরনংে রেসটযান্স র রিকমাট োরনংে রেসটযান্স র রিকমাট োরনংে
যে
যে
যে

( সম্পূণ সূ
ে রে শুরু )

রেক্ষাথীকেি জনয
রেক্ষাথীকেি জনয
রেক্ষাথীকেি জনয
রেসটযান্স র রিকমাট োরনংে রেসটযান্স র রিকমাট োরনংে ইক্তন্ডকপকন্ডি োরনংে যে
যে
যে

িরনবহা

স্কুেগুরে বন্ধ

স্কুেগুরে বন্ধ

রেক্ষাথীকেি জনয
রেক্ষাথীকেি জনয
রেসটযান্স র রিকমাট োরনংে রেসটযান্স র রিকমাট োরনংে
যে
যে

~ দ্রষ্টবয: জহনুয়হাী 19, 2021 – করী ও রিক্ষহর্থীাহ Infinite Campus-এ র্থহকহ রনেদিিনহরূেক িরয়িূরচ অনুিা কােব।
+দ্রষ্টবয: জহনুয়হাী 20, 2021 – রিক্ষহর্থীাহ দূরডিটযহন্স রােরহট েহরনংি গ্রডেত অংি গ্রনেব। এই রদনটট রনেজ া হা রদন রািহেব বযবাহা কাহ
হেব নহ।

েরে আপনাি বাচ্চাি সময়সূরে রনকয় বা স্টচকেি েযাকেন্ডাি রনকয় যোকনা প্রশ্ন থাকে, তাহকে
অনুগ্রহ েকি আপনাি বাচ্চাি অধযক্ষ, রেক্ষে বা োউকন্স রেকিি সকে যোগাকোগ েরুন।
াাীক্ষহা মােডট
বতেমান মহামািীি েেস্বরূপ, রেরিক্টকে অবেযই রনক্তিত েিকত হকব যে মূেযায়ন এমনোকব
পরিোরেত হকব ো যিাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররতকিাধ যেন্দ্রগুরেি রসরেরস (CDC), রসরেরস, DeKalb
োউরিি স্বািয পর্েে এবং জক্তজয়
ে াি রেক্ষা রবোকগি (Georgia Department of Education)
রনকেেরেো যমকন েোি সময় আমাকেি রেক্ষাথীকেি রনিাপে ও সুি িাখকব।
ACCESS ও Georgia Milestones Assessment িা জর্জিয়হা রিক্ষহ রবেহগ যGaDOE), গ্রেট
চহরেত িরস্ত রূেযহয়ন াহষ্ট্রীয় রনেদিরিকহ গ্ররেন চেেত রুেখহরুরখ াাীক্ষহা বযবস্থহ কােত
ােব। রদ অরেেহবকাহ রুেখহরুরখ াাীক্ষহা বযবস্থহ নহ গ্রবেে রনেত চহন, তহােে াাীক্ষহয়
অংি নহ গ্রনয়হা ফে কী ােত াহো তহ তহ মেেহচনহা জনয বহচ্চহা স্কুেো িেে
গ্র হগহে হগ করুন।
েীতোেীন যমজাস অে
ে
এোকেরমে যপ্রাকগ্রকসি (MAP) সময়সূরে হে 4 জানুয়ািী – 26 যেবুয়ািী,
2021। রিকমাট োরনংে পরিকবকে, রেক্ষাথীিা রেরিকক্টি ইসুয েিা বা বযক্তিগত রেোইকস োেচেয়াে
মাধযকম MAP পিীক্ষা যেকব। তকব, েীতোেীন MAP মূেযায়কনি প্রেৃরতি োিকণ, রেক্ষাথী েুঠট
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উপাকয় MAP পিীক্ষা রেকত পািকব: রিকমাট (রবঞানান ও োর্াি বযবহাি ) এবং ক্লাকস (গরণত ও
রিরেং )। রদ অরেেহবকাহ চহন গ্র তহেদা বহচ্চহ ক্লহেি াাীক্ষহ গ্রদেব নহ, তহােে বহচ্চহ
এখন এইিব র্জরনি গ্রনেব নহ।
অরেনন্দন!
মরহেদা নতু ন DCSD িেহারত + িা-িেহারত
Dekalb োউরি রেক্ষা পর্েে েতৃে
ে সবসিরতক্রকম
ে
রনবারেত
ে
যবােে সোপরত, Mrs. Vickie B.
Turner এবং রমিঃ Mr. Diijon DaCosta- যে সবসিতোকব
ে
সহ-সোপরত রনবারেত
ে
হওয়াি জনয
অরেনন্দন।
Mrs. Turner, গত 20 বিি ধকি Dekalb োউরিি এেজন সক্তক্রয় সেসয এবং জনরেক্ষায় 24 বিি
োঠটকয়কিন। 6 বিকিি যবরে সময় ধকি রেরিক্ট 5 এি জনয োজ েকি, Mrs. Turner রতরন তাি
নতচ ন োকজ েরমউরনঠট এবং রেক্ষায় তাি অরেঞানতাকে োকজ োগান।
Mr. Diijon DaCosta 2018 যত রেরিক্ট 6 এি হকয় োজ েিাি আকগ 2014 সাকে এেজন রেক্ষে
রহকসকব DCSD-কত যোগ রেন। তরুণকেি মকধয এোকেরমে সােকেযি রেকে মকনারনকবে েিা
এেজন আকবগী রেোি রহসাকব, রতরন তাি নতচ ন েূ রমোি জনয এেঠট নতচ ন েৃঠিেরে এবং স্বচ্ছ
সহায়তা যেয়াি রবর্কয় উচ্ছ্বরসত।
আরম এই উেয়ই অসাধািণ যনতা এবং তািা েীোকব পর্েে এবং আমাকেি েরমউরনঠটকে
ইরতবােে এবং প্রগরতেীে পেকক্ষকপি রেকে রনকয় োকব যসই সম্পকেে আরম অতযন্ত উচ্ছ্বরসত।
আরম পর্কেি
ে
প্রািন Mr. Marshall Orson-কে তাি পরিকর্বা ও যনতৃত্ব যেয়াি জনয ধনযবাে
জানাকত োই।
এিাড়াও, DCSD রেক্ষা পর্কেি
ে
সেসযকেি তাকেি পে পুনরনবে ারেত
ে
হওয়াি জনয অরেনন্দন
জানাকত োই। আরম আমাকেি রেরিকক্টি প্ররত প্ররত্রুতরতব্ধততা, আমাকেি রেক্ষাথী ও েমীকেি
প্ররত আপনাি আকবগ এবং আমাকে এবং আপরন যে রবরেন্ন েকেি সকে প্ররতরেন োজ েিকিন
তাকেি প্ররত আপনাি রনিন্তি সহায়তাি জনয আরম বযক্তিগতোকব আপনাকে ধনযবাে জানাকত
োই। পর্কেি
ে
প্ররতঠট সেসযকে যেখকত এখাকন আসুন।
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কেষ্টা জনয মেবদন
আমিা DCSD-এি প্ররতঠট েমীকে ধনযবাে রেকত োই োিা আবাি স্কুকে রেকি একসকি। আমিা
বুঝকত পািরি যে আপনাি স্বািয এবং সুিতা যেবেমাত্র আমাকেি রেরিকক্টি এবং রেক্ষাথীকেি
জনয নয় আপনাি রনকজি পরিবাকিি জনযও প্রকয়াজনীয়। আপনাি োি যথকে জানাি পকি, োিা
যোকনা অসুরবধাি োিকণ রবেল্প োকজি অযাসাইনকমকিি প্রকয়াজনীয়তা প্রোে েকিকিন তাকেি
সাহােয েিকত োই। আমাকেি েকিি অনুকিাধগুরে - ো 8 ই জানুয়ািীি মকধয যেয়া হকয়রিে - োি
মাধযকম আপরন পুনিায় স্কুকে যোগ যেয়া বা োকজি সমকয়ি যক্ষকত্র সমসযা জানাকতন যসগুরেি
যেব্রুয়ারি 2, 2021 এি মকধয বযবিা েিা হকব।
আপনাি েকিি অনুকিাকধি োিণ রনরবকেকর্,
ে
আমাকেি আো েিরি যে 30 রেকনি অরতরিি
সমকয় আপরন যেব্রুয়ািী 3, 2021-এ রিকপাটে েিাি জনয প্রকয়াজনীয় বযক্তিগত বযবিা েিকবন।
অবেযই, েরে আপনাি 3 যেব্রুয়ারিি আকগ রিকপাটে েিাি যোনও উকবগ বা পরিরিরত থাকে,
তাহকে েয়া েকি আপনাি ইরমরেকয়ট সুপািোইজাকিি সাকথ যোগাকোগ েরুন।
আবািও, এই েঠিন পরিরিরতকত আপনাি েকিাি পরিশ্রকমি জনয আপনাকে অকনে ধনযবাে।
যেকর্, আরম আপনাকেি অধযবসায়, মারনকয় যনয়া, ধধকেযি
ে জনয সেেকে ধনযবাে জানাকত োই।
আরম আমাকেি সুপারিনকটকন্ডি স্টচকেি অযােোইজরি েরমঠট (SSAC) এবং অরতরথ স্পস্প্োি
German DuBois III োি সকে এই সপ্তাকহ আমাি সাকথ যেখা হকয়রিে, তাকেিও রবকের্োকব
ধনযবাে জানাকত োই। নতচ ন সময়সূরে সহ স্টচকেি ক্লাব এবং ক্তিন টাইকমি রবর্য়গুকো তচ কে
ধিাি জনয ধনযবাে। আমাকেি বুক্ত্ধতমান রেক্ষাথীকেি সকে আকিা রমঠটংকয়ি অকপক্ষায় িইোম।
আপরন েখন আমাকেি রেক্ষাথীকেি জনয আপরন েকিাি পরিশ্রম েিকিন তা েখন আরম মকন
েরি তখন Martin Luther King, Jr. এি উক্তিঠট মকন আকস: “জীবকনি সবকেকয় ক্রমাগত ও জরুরি
প্রশ্ন হে : ‘অনযকেি জনয আপরন েী েকিকিন?’” রনিঃস্বাথতা
ে ও সহানুেূরতি মাকন েী শ্বাস রনকয়
যবেঁকে থাো। বিকিি পি বিি সময় ধকি উপরিত থাোি জনয আপনাকে ধনযবাে। আমাকেি
রেক্ষাথী, প্রোসন, েমী এবং রেরিক্ট আপনাকে ধনযবাে জানাকচ্ছ।
আপনাি 1 নম্বি রেয়ািরেোি
Cheryl Watson-Harris

