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Dekalb County School District পরিবািকে েৃষাঙ্গ ইরিহাস মাকসি শুকেচ্ছা!
আরম অরিস ও স্কুল রবল্ডিংকে আমাকেি রিক্ষে ও েমী সেসযকেি আবািও স্বাগি জানাল্চ্ছ।
সসইসাকে স্কুকল আমিা আমাকেি রেছু রিক্ষােীকে রনকে ক্লাস শুরু েিাি সক্ষকে িাকেি েক াি
পরিশ্রম ও এেরনষ্ঠিাি জনয ধনযবাে। আরম বুধবাি “রিড সে” এি রেন স্কুল পরিেিকন
শ রগকে
আমাকেি েমীকেি আবাি স্কুকল আসকি সেকখ গরবি।
শ সামকনি সপ্তাহগুরলকি স্কুকল ক্লাস শুরু
হকব আমাকেি রিক্ষােীকেি জনয রবল্ডিং প্রস্তুি িাখাি োজ সিষ েকিকছন।
আমাকেি রিক্ষে ও রিক্ষােীকেি ক্লাস শুরু েিাি জনয আমাকেি রবল্ডিং রনিাপে িাখকি
আমাকেি অধক্ষযকেি েক াি পরিশ্রকমি জনয আরম িাকেি রবকিষ ধনযবাে জানাকি চাই।
আমিা সিাগ রনেন্ত্রণ সেকেি (Centers for Disease Control, CDC) রনকেশরিো অনুসাকি
ধািাবারহেোকব োজ েিরছ। CDC যি িীঘ্র সম্ভব স্কুল সখালাি সুপারিি েকিকছ। রবজ্ঞান
আমাকেি সকঙ্গ আরছ। যা জানকি পািা সগকছ িা হল, “সগাষ্ঠী সিংক্রমকণ স্কুকলি অল্প েূ রমো
আকছ এমন প্রমাণ পাওো আকছ।” CDC এও জারনকেকছ সয স্কুল বন্ধ “োেকল রিক্ষােীকেি
পড়াকিানা অগ্রগরি, মানরসে স্বাস্থ্য এবিং প্রকোজনীে পরিকষবা বযবহাকিি উপি রবরূপ প্রোব
সিলকি পাকি।” েরমউরনটি রনিাপে ও স্বাস্থ্যেি িাখকি, আমিা সেলকে সকচিন োোি রবষকে
এবিং আমাকেি সেকে সিংক্রমকণি ঝুুঁ রে েমাকব এমন প্রিমন সেৌিল সমকন চলাি েো স্মিণ
েরিকে রেই।
‘আমাি DeKalb-সে োকলাবাসাি’ অকনে োিণ আকছ, এি অরধোিংিই হল েমীকেি েক াি
প্ররিশ্রুরি ও আমাকেি রিক্ষােীকেি জনয গব।শ অরিস ও স্কুল আবাি খুলকি পেকক্ষপ সনোি
জনয এবিং রিক্ষােীকেি জনয সসগুরলকে প্রস্তুি িাখাি জনয ধনযবাে। আপনািাই হকল বাচ্চাকেি
আসল চযাম্পিেন! এই েট ন পরিরস্থ্রিকি সবরেছু সামলাকনাি জনয ধনযবাে।

রিড সে
Bob Mathis Elementary School, Dresden Elementary School, Idlewood Elementary
School, Rowland Elementary School, Columbia Middle School এবিং Henderson Middle
School-এ 3 সিব্রুোিীকি আপনাকেি সেকখ আনল্িি হকেরছলাম।
আরম স্কুলগুকলাি রনিাপত্তা সপ্রাকিােল োযেরি
শ
েিা হকেকছ রেনা এবিং রিক্ষেিা িাকেি
ক্লাসরুম সেকে োচুশোল মাধযকম পড়াকবন িা পযকবক্ষণ
শ
েকিরছ। রেনিা খুবই োকলা সেকিরছল।
ছেটি স্কুকলি আরিকেেিাি জনয সসখান সনিৃবৃি, রিক্ষে এবিং েমীকেি ধনযবাে জানাই।
এছাড়াও আরম অঞ্চল V সুপারিনকিনকেন্ট Dr. Triscilla Weaver এবিং Southwest DeKalb High
School-এি অধযক্ষ Dr. Thomas Glanton এবিং িাি েমীকেিকে FOX 5 Atlanta এবিং WSB-সে
স্কুল পরিেিনশ ও স্কুকলি রনিাপত্তা সপ্রাকিােল সেখকি সেোি জনয ধনযবাে। আমিা আিা েিরছ
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সয রনউজ সেিনগুরলি রিকপািশ টি আমাকেি DCSD-এি পরিবািগুরলকে আমাকেি স্কুকল েীোকব
আমিা আমাকেি রিক্ষােী ও েমীকেি সুিরক্ষি িাখাি জনয পরিেল্পনা েকিরছ িাি এেটি
পরিষ্কাি সেখাকব।
ভার্চুয়াল টাউন হল
আমাকেি পরিবািিা বিশমাকন স্কুকল যাওো সট ে রেনা িাি রসদ্ধান্ত রনকচ্ছ, িাই োচুশোল লারনিং,শ
পরিবহন, রনিাপত্তা সপ্রাকিােল এবিং আকিা অকনে রেছু সিকেশ গুরুত্বপূণ িকেযি
শ
জনয
আমাকেি রি-ওকপরনিং সাইি সেখুন। আমিা অরেোবেকেি জনয আগামী বৃহস্পরিবাি 11
সিব্রুোিী 2021 এি সন্ধযা 6 িা সেকে 7 িা পযন্ত
শ আকিেটি োচুশোল িাউন হকলি আকোজন
েিব। আকিা িকেযি জনয, অনুগ্রহ েকি আমাকেি ওকেবসাইি সেখুন।
আরম োচুশোল েরমউরনটি ইনপুি রমটিিংকেি জনয 8 জানুোিী, 2021, সোল 11:30 এ আমাকেি
রিক্ষা পষকেি
শ
রমটিিং সেখকি আমাকেি পরিবািকেিকে অনুকিাধ েিরছ। আমিা স্কুকল একস ক্লাস
েিা সিকেশ িেয প্রোন েিব। আপরন DeKalb োউরন্টকি চযাকনল 24 এ বা DSTV অনলাইকন
এই রমটিিং সেখকি পাকিন।
প্রশমন ক ৌশল
স্কুকলি মকধয সোরেে-19 সিংক্রমণ ছড়াকনাি ঝুুঁ রেি স্তি েমাকি CDC-এি পাুঁচটি প্রিমন
সেৌিল হল:
•
•
•
•
•

মাকস্কি ধািাবারহে ও সট ে বযবহাি
যিিা সম্ভব সামাল্জে েূিত্ব বজাে িাখা
হাি সধাো
পরিষ্কাি এবিং জীবাণুমক্ত
ু েিা
DeKalb-এি স্বাস্থ্য পষকেি
শ
সকঙ্গ রমকল েন্টযাক্ট সেরসিং

আমিা রিক্ষােীকেি এখনই এই সেৌিলগুরল অনুিীলন েিকি উি্সারহি েিরছ, স্কুল খুকল সগকল
মাস্ক পিা, িািীরিে েূিত্ব এবিং হাি সধাওোি রবষেটি পরিরচি ও স্বাোরবে োকে।
হাি সধাো জীবাণু রবস্তাি সিাধ েিাি এবিং সোরেে-19 োইিাস ছরড়কে যাওোি ঝুুঁ রে হ্রাস েিাি
এেটি গুরুত্বপূণ উপাে,
শ
েমপকক্ষ 20 সসকেকেি জনয সাবান ও পারন রেকে বা সযখাকন সহকজই
পারন পাওো যাে না সসখাকন 60 িিািংি অযালকোহল রেরত্তে হযাে সযারনিাইজাি বযবহাি েকি
হাি সধাওো। CDC-এি মকি, এি িকল সয সব জীবাণু সেকে অসুস্থ্িা ছড়াে িাি রবস্তাি েকম
যাে। গিম ও াো পারন উেকেই আপনাি হাি সেকে এেই সিংখযে জীবাণু অপসািণ েকি।
সমস্ত রনিাপত্তা সপ্রাকিােল সোরেে-19-এি রবস্তাি েরমকে আনাি জনয CDC এবিং DeKalb
োউরন্টি স্বাস্থ্য পষকেি
শ
(DeKalb County Board of Health) রনকেশরিো অনুসাকি সনো হকেকছ।
সট েোকব হাি সধাো সিকেশ আকিা িকেযি জনয, অনুগ্রহ েকি CDC ওকেবসাইি, সেখুন
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অপাকিিনস সোরেে-19 সিংক্রান্ত রনকেশরিোি জনয এটি সেখুন:
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-protocol/।
বিস্তৃত মাস্টার প্ল্যান
DCSD সমস্ত স্কুল ও প্রিাসরনে েবকনি মূলযােকনি পািাপারি রেরিকক্টি রিক্ষাবযবস্থ্াি
অবো াকমা োযেি
শ েিাি জনয এেটি রবস্িৃি মাোি প্ল্যান বাস্তবােন েকিকছ। আমিা
রিক্ষােী, অরেোবে, েমী ও েরমউরনটি সেসযকেিকে ওকেবসাইকি রগকে রেঙ্ক রবগ (THINK BIG)
জরিপটি সিূণ েিকি
শ
অনুকিাধ েিরছ। ওকেবসাইকি রবস্িৃি মাোি প্ল্যাকনি পরিেল্পনা ও
পদ্ধরি রবিকে সেো আকছ। পরিেল্পনাি প্রগরি অনুসাকি, আকিা িেয ও অরিরিক্ত জরিপ
সেকলি জনয উপলেয েিা হকব।
আবািও, এই েট ন পরিরস্থ্রিকি আমাকেি সকঙ্গ ধধয ধকি
শ
এরগকে যাওোি জনয ধনযবাে। যরেও
েরবষযি অজানা, িাও আরম স্কুলগুকলা আবাি সখালাি পি আমাকেি রিক্ষােী ও েমীকেি সেকখ
আরম অনুপ্রারণি হকেরছ। আমিা আমাকেি েমীকেি স্বাস্থ্য ও সুিক্ষা সবকেকে সবরি গুরুত্ব রেকি
োেব। আপনাি রনিন্তি সহকযারগিা ও সাহাকযযি জনয আপনাকে ধনযবাে৷ সকঙ্গ োেুন!

আপনাি 1 নম্বি রচোিরলোি
Mrs. Cheryl Watson-Harris

