BENGALI
Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা!
আরি DeKalb County School District-এি সুপারিনকেকেন্ট Mrs. Cheryl WatsonHarris।
আরি আশা েিরি নববর্ আপনাকেি
ষ
োক া কেকেকি। আিাকেি বাচ্চাকেি পথ
কেখাকনাি কেকে আপনাকেি স্বাোরবে অবস্থায় প্রত্যাবত্ষন, েক াি পরিশ্রি, ধৈর্ এবং
ষ
সাহকসি জনয ৈনযবাে। আিাকেি েিী, রশশু এবং ত্াকেি পরিবাকিি স্বাস্থয এবং সুিো
আিাকেি োকি সবকথকে গুরুত্বপূর্ইষ থােকব।
গত্ 11 জানুয়ািী, 2021 এি রিটেংকয় আরি জারনকয়রি াি কর্ রশোথীকেি জনয স্কু
কখা া আিিা রপরিকয় রেচ্ছচ্ছ। আকগি পরিেল্পনা অনুসাকি 19 জানুয়ািী কথকে
রশোথীকেি স্কুক আসাি েথা রি । রেন্তু ত্া বারত্ েিা হকয়কি। স্কু েিীিা স্কু প্রস্তুরত্
বা কোরেড-19 এি রবস্তাকিি ঝুুঁ রে েিাকনাি জনয CDC-এি রনকেষরশো কিকন প্রশিন
কেৌশ বাস্তবায়কন কজাি কেয়া অবযাহত্ িাখকবন।
এখন আিিা রনয়ি কিকন চ া এবং নিনীয়ত্া ও ধৈর্শী
ষ
হওয়াি রেকে গুরুত্ব রেচ্ছচ্ছ।
রশোথীকেি স্কু আসা রপরিকয় কেয়া েট ন রসদ্ধান্ত। আরি রনচ্ছিত্ েিরি কর্ স্কু আবাি
খু কত্ আিাকেি র্া েির্ীয় আিিা ত্াই েিরি। র্খন আিিা রশোথী ও েিীকেি জনয
রনিাপকে স্কু খু কত্ পািাি রবর্কয় রনচ্ছিত্ হব ত্খনই স্কু খু ব। প্রশিন কেৌশ গুর
রনিীের্ েিাি জনয আিাকেি েেত্া িাডাও, পচ্ছজটেে হাি হ আকিেটে সূচে র্া
আিিা রসদ্ধান্ত গ্রহকর্ি প্রচ্ছিয়ায় রবকবচনা েরি। CDC-এি রনকেষশনা অনুসাকি, 10% বা
কবরশ পচ্ছজটেরেটে হাি আিাকেি সংিিকর্ি সকবাচ্চ
ষ ঝুুঁ রেকত্ কেক । কসািবাি পর্ন্ত,
ষ
DeKalb এি পচ্ছজটেে হাি 14.7%।
গত্ েুই সপ্তাকহি স্কু পরিেশকন,
ষ অকনে রশেেকে স্কুক আসাি জনয উেগ্রীব কেকখ
আরি রশহরিত্। ত্ািা আিাকেি রশোথীকেি প্ররত্ ত্াকেি প্ররত্শ্রুরত্বদ্ধত্া এবং স্কুক
রেকি র্াওয়াি রবর্কয় উচ্ছ্বাস প্রোশ েিকিন। DCSD-এি প্ররত্ ত্াকেি প্ররত্শ্রুরত্বদ্ধত্া
কেকখ ত্াকেি প্রশংসা েিাি োর্া আিাি োকি কনই। ত্ািাডা, আিিা কসইসব রশেে
এবং স্কু েিীকেি সহায়ত্া েিা অবযাহত্ কিকখরি র্ািা েষ্ট াঘকবি জনয আকবেন
েকিকি।
েরবর্যকত্ আিিা স্কুক একস ক্লাস েিাি জনয প্রস্তুত্ হওয়াি সাকথ সাকথ, আিাকেি
অপাকিশন টেি স্কু প্রস্তুরত্ি জনয িূ পরিেশনষ চার কয় র্াকব, র্াি িকৈয িূ যায়নও
অন্তেভক্ত
ষ :
· বযচ্ছক্তগত্ সুিো সিঞ্জাি (PPE) ও স্বাস্থযরবরৈি সিঞ্জাি
· পরিষ্কাি ও পদ্ধরত্ি সিঞ্জাি
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· শািীরিে েূিকত্ব বসাি বযবস্থা ও েূিত্ব বজায়
· পারনি বযবস্থা
· প্লারবং ও HVAC রসকেি
· কোরেড-19 স্কুক ি রনিাপত্তাি রচহ্ন
আিিা রনচ্ছিত্ েিকত্ চাই কর্ আিাকেি সিস্ত েিী এবং রশোথীিা আিাকেি স্কুক
রনিাপকে পডকত্ পািকব। আবাি CDC-এি পাুঁচটে িূ প্রশিন কেৌশ অনুসির্ েকি
কোরেড-19 এি ঝুুঁ রেি স্তিকে আিও হ্রাস েিা:
· িাকস্কি ৈািাবারহে ও সট ে বযবহাি
· র্ত্ো সম্ভব সািাচ্ছজে েূিত্ব বজায় িাখা
· হাত্ কৈায়া
· পরিষ্কাি এবং জীবার্ুিক্ত
ু েিা
· DeKalb-এি স্বাস্থয পর্কেি
ষ
সকে রিক েন্টযাক্ট কেরসং
আপনাি ৈািাবারহে সহকর্ারগত্াি জনয ৈনযবাে! আিিা কোরেড পিীোি রবেল্পটে
অকের্র্ েিা চার কয় র্াব এবং র্ািা আগ্রহী ত্াকেি জনয টেো কেওয়াি সুকর্াগগুর
সম্পকেষ রনকজকেি রশরেত্ েিা অরবিত্ িাখব। েয়া েকি 16 জানুয়ািী 6pm এ আিাি
সকে োচভষয়া োউন হক কর্াগ রেন। আিাকেি ওকয়বসাইকে আপরন সবো
ষ সাম্প্ররত্ে
ত্থয পাকবন: www.dekalbschoolsga.org।
এই ডাইনারিে েরিউরনটেি অংশ হকত্ কপকি আরি গরবত্।
ষ আরি রবশ্বাস েরি কর্ আিিা
আিাকেি বাচ্চাকেি জনয রসদ্ধান্ত কনয়াি সট ে বযচ্ছক্ত। আিিা নিনীয়, ধৈর্শী
ষ
এবং
িিত্ািয়ী হকয় সত্েষত্াি সাকথ, কেৌশ গত্োকব এবং স্বচ্ছত্াি সাকথ এরগকয় র্াব বক
আরি প্ররত্শ্রুরত্ রে াি।

