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DeKalb County School District স্কুল পুন্রায় য ালা বপবিম্বয় বিম্বয়ম্বি
STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb County School District (DCSD) স্কুল পুনিায খ ালা রপরিটয
রিটযটি। 19 জানুযািী খেটে রিক্ষােীটিি স্কুটল আসাি েো রিল। রেন্তু তা বারতল েিা হটযটি।
DCSD সুপারিটন্টটেন্ট Cheryl Watson-Harris এবং তাাঁি িল 11 জানুযািী রিক্ষা পর্টিি
ষ
(Board of
Education) সভায রেরিটেি পুনিায খ ালাি পরিেল্পনা সম্পটেষ নতু ন তেয রিটযটিন। খোরভে-19-এি
প্রভাব এবং পাঠিান এবং খি াি উপি স্কুল বটেি োিণগুটলা রবটবচনা েটি রসদ্ধান্ত খনযা হটযটি।
রিক্ষােীটিি স্কুটল এটস ক্লাস েিাি প্রতযারিত তারি রনর্ারিত
ষ
হটল তা পরিবািটিিটে িুই সপ্তাহ আটে
জানাটনা হটব। রেরিে প্রিমন খেৌিল এবং স্কুল প্রস্তুরত বাস্তবাযটন মটনারনটবি েিটব। অপাটিিনস
স্কুল প্রস্তুরতি জনয মূল রবর্টযি পরিিিনষ পরিচালনা েিা অবযাহত িা টব:
•
•
•
•
•
•

বযক্তিেত সুিক্ষা সিঞ্জাম (PPE) ও স্বাস্থ্যরবরর্ি সিঞ্জাম
পরিষ্কাি ও পদ্ধরতি সিঞ্জাম
িািীরিে িূিটে বসাি বযবস্থ্া ও িূিে বজায
পারনি বযবস্থ্া
প্লারবং ও HVAC রসটেম
খোরভে-19 স্কুটলি রনিাপত্তাি রচহ্ন

আমাটিি সমস্ত েমী এবং রিক্ষােীিা DCSD-এি স্কুটল রনিাপটি পড়টত পািটব তা রনক্তিত েিায এ ন
অগ্রারর্োি। এি মটর্য খোরভে-19 এি ঝুাঁ রে স্তি আটিা হ্রাস েিাি জনয খিাে রনযন্ত্রণ এবং প্ররতটিার্
খেটেি পাাঁচটে মূল প্রিমন খেৌিল অনুসিণ েিাি অন্তভুি
ষ োেটব:
•
•
•
•
•

মাটস্কি র্ািাবারহে ও সটঠে বযবহাি
যতো সম্ভব সামাক্তজে িূিে বজায িা া
হাত খর্াযা
পরিষ্কাি এবং জীবাণুমুি েিা
DeKalb-এি স্বাস্থ্য পর্টিি
ষ
সটে রমটল েন্টযাে খেরসং
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রেরিে 14 জানুযািী, 2021 এ 6 খেটে 7 p.m পযন্ত
ষ বাবা-মাটযটিি সটে সুপারিটন্টটেন্ট Cheryl
Watson-Harris-এি ভাচুষযাল োউন হটলি আটযাজন েিটব।
পুনিায খ ালাি পরিেল্পনা সম্পটেষ অরতরিি তটেযি জনয, www.dekalbschoolsga.org/schoolreopening-এ যান।
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