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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

আমাকেি অরিস ও সু্কল েবন রিতীয় সপ্তাকেি মত বন্ধ েিাি মুকখ আরম আবািও আমাকেি 

রিক্ষে ও েমী সেসযকেিকে তাকেি েক াি পরিশ্রম ও এোগ্রতাি জনয ধনযবাে জানাকত চাই। 

 

সু্ককল ফিিাি রবষকয় রেছু মানুষ রনশ্চয়ই উৎেন্ঠিত রছকলন, তকব যািা সমান উকেজনা রনকয় সু্ককল 

রিকিকছন ফসই রিক্ষে ও েমীকেিকে আন্তরিে ধনযবাে জানাচ্ছচ্ছ। এই সপ্তাকে েরমউরনন্ঠি 

পািটনািকেি সকে আমাি সু্কল পরিেি টন চলাোলীন, ‘A Day in the Life,’ সামরগ্রে ইরতবাচে 

মকনাোব ফেকখ আরম মুগ্ধ েকয়রছ। 

 

তথ্য প্রোকনি মাধযমগুরল পুকিা অরতমািীি সমকয় প্রচুি তথ্য রেকয়কছ, তকব DeKalb County 

School District (DCSD) রেন্তু Centers for Disease Control and Prevention (CDC)-এি পক্ষ 

ফথ্কে পাওয়া রবজ্ঞানসম্মত তথ্য ও রনকেটরিো ফমকন চলায় আমাকেি ফয আরেে তা রনিন্তি 

বজায় ফিকখকছ। CDC যত িীঘ্র সম্ভব সু্কল ফখালাি সুপারিি েকিকছ। CDC এও জারনকয়কছ ফয সু্কল 

বন্ধ িাখকল তা “রিক্ষাথ্ীকেি রিক্ষাগত অগ্রগরত, মানরসে স্বাস্থ্য এবং জরুরি পরিকষবা লাকেি 

সেজলেযতা রবরূপোকব প্রোরবত েিকত পাকি।” েরমউরনন্ঠি রনিাপে ও স্বাস্থ্যেি িাখকত, আমিা 

সেলকে সকচতন থ্াোি রবষকয় এবং আমাকেি ফেকে সংক্রমকেি ঝুুঁ রে েমাকব এমন প্রিমন 

ফেৌিল ফমকন চলাি েথ্া স্মিে েরিকয় রেই। 

 

আবািও বলব, এন্ঠি এেন্ঠি েন্ঠ ন রসদ্ধান্ত যা পুকিা ফেি জকু়ে সুপারিকেকেেকেিকে রনকত 

েকয়কছ। আরম মকন েরি, আমাকেি েমীকেি জনয রনিাপে পরিকবি ততরি েিকত ফপকিরছ এবং 

রিক্ষাথ্ীকেি ফিিাকনায় আমাকেি রসকেম আবাি যথ্াযথ্ েকি ফতালাি লকক্ষযও সন্ঠ েোকব 

একগাচ্ছচ্ছ। 

 

 

ফেি অি েয রিরিক্ট 

 

আরম 23 ফিব্রুয়ারি, 2021 তারিকখ ফেি অি েয রিরিকক্ট বে্তৃতা ফেব। ফপ্রাগ্রামন্ঠি 4550 Greer 

Circle in Stone Mountain-এি পারেটং লকি অনুন্ঠিত েকব ফযখাকন “ড্রাইে-ইন” েকি ফয ফেউ 

অংি রনকত পাকিন। পারেটং লি রবকেল 4:15-ফত খুলকব এবং ফপ্রাগ্রাম শুরু েকব রবকেল 5:30িায়। 

DCSD-ি অরেজ্ঞতা েীোকব আমিা নতুন উচ্চতায় রনকয় যাচ্ছচ্ছ তা আপনাকেি জানাকত পািকল 

আমাি োল লাগকব। 

 

 

A Day in the Life িুযি/ িাউন েল 

 

আরম আমাকেি সেল েরমউরনন্ঠি পািটনািকে ধনযবাে জানাকত চাই যািা গত বুধবাি “A Day in 

the Life” িুযকি অংি রনকয়রছকলন। এই িুযিন্ঠি আমাকেি সব েরমউরনন্ঠি পািটনািকে আমাকেি 

সু্ককলি েকল ফেুঁকি েীোকব আমাকেি রিক্ষাথ্ীকেিকে মুকখামুরখ রিক্ষাোন েিব ফসই রবষকয় প্রস্তুত 

েিরছল। চ্ছজজ্ঞাসা, মতামত এবং সমসযাি েথ্াগুরল জানাকনাি জনয আমিা তাকেি েেি েরি। 

আমাকেি সু্কল লীিািকেিকে ধনযবাে জানাই ফয তািা আমাকেি পািটনািকে তাকেি সু্কল 

পয টকবক্ষে েিকত রেকয়কছন। িুযকিি লক্ষযেীয় রবষয়গুরল ফেখকত এখাকন রিে েরুন। 
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আরম আমাকেি রিক্ষে ও অরেোবেকেিকেও ধনযবাে জানাকত চাই যািা আমাকেি সাম্প্ররতে 

োচুটয়াল িাউন েল ফেকখকছন ও তাকত অংি রনকয়কছন। ফযকেতু আমিা রিরিক্ট পুনিায় ফখালাি 

পরিেল্পনা সম্পকেট রবিে সিবিাে েকিরছ তাই আপনাি মতামত প্রকয়াজন। আপরন যরে িাউন 

েল না ফেকখ থ্াকেন, তােকল ফেখাি জনয এই রলকে যান: 

https://www.facebook.com/100666431593471/videos/175882993982130 

 

আমাকেি সু্কল েরমউরনন্ঠিি আবাি সু্ককল রিকি আসাি জনয সবাি সেকযারগতা এোন্ত োময। 

 

ফবািট রমন্ঠিং 

 

8 ফিব্রুয়ারি যািা ফবািট অি এিুকেিকনি তব ে ফেকখকছন তাকেি প্রকতযেকে ধনযবাে। তব ে 

চলাোলীন প্রচুি তথ্য আোনপ্রোন েিা েয় এবং আরম রনচ্ছশ্চত েকত চাই ফয জনগেও ফসই 

তথ্যগুরল ফজকন ফিকখকছন। তব ে ফথ্কে যা যা মূল রসদ্ধান্ত ফনওয়া েল তা রনকচ ফেওয়া েকয়কছ। 

 

ADA অনুকিাধ 

 

• মুলতুরব থ্াো ADA-ি জনয েিূ ফথ্কে োজ েিাি রবেকল্পি োতাি ফময়াে 2 ফিব্রুয়ারি 

ফিষ েকয় যাকচ্ছ। 

• রিরিক্ট যখন অরিস/িাসরুম/োকজি জায়গায় রিকি আসাি েোজ চালাকচ্ছ তখন 

েম টচািীকেিকে তাকেি বারে থ্াো ADA অনুকিাকধি বযাপাকি তাৎক্ষরেে 

সুপািোইজািকে এেন্ঠি রবজ্ঞরপ্ত পা াকত বলা েকয়রছল। 

• েম টচািীি োকজি মূল োরয়ত্বগুরল পয টাকলাচনা েকি বকদাবস্ত ন্ঠ ে েিা েকব। যরে 

মুকখামুরখ আোনপ্রোন েিা ফোনও েম টচািীি োকজি মকধয পক়ে, তােকল েিূবতী োজ 

বকদাবস্ত রেকসকব অনুকমােন েিা েকব না। 

• সামরয়ে বকদাবকস্তি প্রস্তাব ফেওয়া েকত পাকি, ফযমন বাস্তবসাধয েকল েবকন রবেল্প 

ফোনও োকজি জায়গা। এন্ঠিি ফযাগযতা রনধ টািে েিাি সাকথ্ উপযুক্ত নমনীয়তা রেকত 

সু্কল লীিািিা েম টচািীকেি সাকথ্ রমকল োজ েিকবন। 

 

সু্কল েবন বন্ধ েিা 

• Smoke Rise ES – শুক্রবাি, 5 ফিব্রুয়ারি, 2021, সািাই ও পরিচ্ছন্ন েিাি জনয বন্ধ রছল। 

DeKalb ফবািট অি ফেলথ্ পাুঁচরেন (5) বন্ধ িাখাি প্রস্তাব রেকয়কছ। 

• Panola Way ES – এেন্ঠি িাসরুম 5 ফিব্রুয়ারি, 2021-এ বন্ধ রছল। ঘিন্ঠি সাি েকি 

সযারনিাইজ েিা েকয়কছ। Panola Way এখন ফখালা থ্ােকব। 

• John Lewis ES-এি খাবাি রবতিকেি স্থ্ান 4 ফিব্রুয়ারি, 2021-এ িরিপ রিরনংকয়ি জনয 

বন্ধ রছল। খাবাি ততরিি বযবস্থ্া সামরয়েোকব অনযত্র সরিকয় রনকয় যাওয়া েকয়কছ। খাবাি 

ততরিি সব োয টেলাপ 9 ফিব্রুয়ারি, 2021 ফথ্কে আবাি চাল ুেকব। 

• পাবরলে ফসিন্ঠি – োয টেলাপ শুক্রবাি, 5 ফিব্রুয়ারি, 2021, সািাই ও সযারনিাইজ েিাি 

জনয বন্ধ রছল। পাবরলে ফসিন্ঠি – োজেম ট আবাি  8 ফিব্রুয়ারি, 2021 ফথ্কে চাল ুেয়। 

রিোিরপ্ররেং ইউরনি আবাি 10 ফিব্রুয়ারি, 2021-এ ফখাকল। 

• Sam Moss Services Center সািাই ও সযারনিাইজ েিাি জনয 8 ফিব্রুয়ারি, 2021-এ বন্ধ 

রছল। 

• Redan HS - শুক্রবাি, 5 ফিব্রুয়ারি, 2021, অকনে ঘি বন্ধ রছল। ঘিগুরল সািাই ও 

সযারনিাইজ েিা েকয়কছ। Redan HS এবাি ফখালা থ্ােকব। 
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• যরে ফোনও েমী সেকসযি ফোরেি রিকপািট পচ্ছজন্ঠিে আকস, তােকল ফোরেি-19 পকয়ে 

অি েনিযাক্ট (POC) রিকপান্ঠিটং নরথ্ সম্পূে ট েকি ফসন্ঠি আঞ্চরলে সুপারিকেকেে, 

রবোগীয় প্রধান বা রিরেিন রচি/ফিপুন্ঠিি োকছ জমা ফেকবন।  ফোরেি-19 POC রিকপািট 

েিা তকথ্যি রনেুটলতা রনচ্ছশ্চত েিকত, সম্ভব েকল েমী সেকসযি সাকথ্ আকলাচনা েিকবন। 

• আঞ্চরলে সুপারিকেকেে, রবোগীয় প্রধান বা রিরেিন রচি/ফিপুন্ঠি রিকপান্ঠিটং নরথ্ন্ঠি 

মকনানীত নাস ট এবং ফোরেি-19 ফেলথ্ ন্ঠিকমি োক  পা াকবন। 

• ফোরেি-19 ফেলথ্ ন্ঠিম নরথ্ন্ঠি পয টাকলাচনা েকি DeKalb Board of Health-এি োকছ 

পা াকব এবং পিবতী পেকক্ষপ রনধ টািে েিকত আঞ্চরলে সুপারিকেকেে, রবোগীয় প্রধান 

বা রিরেিন রচি/ফিপুন্ঠিি সাকথ্ আকলাচনা েিকব। 

• ফোরেি-19 ফেলথ্ ন্ঠিম ঘিবচ্ছদ থ্াো বা রনকজকে রবচ্ছচ্ছন্ন িাখাি বযাপাকি DeKalb ফবািট 

অি ফেলকথ্ি োছ ফথ্কে পাওয়া রবকিষ রনকেটরিো প্রোন েকি।  ঘরনি বযচ্ছক্তকেি 

জানাকনা েকব এবং ঘকিই থ্ােকত পিামি ট ফেওয়া েকব, সাকথ্ ঘিবচ্ছদ থ্াোি রনকেটি ফমকন 

চলকত এবং মূলযায়কনি জনয তাকেি স্বাস্থ্যকসবা প্রোনোিীকেি সাকথ্ পিামি ট েিকত বলা 

েকব। োকজ ফিিাি রনকেটরিো ফমকন ঘিবচ্ছদ থ্াোি সময় ফিষ েকল মানেে পূিে েিাি 

পকি তকবই েম টচািীিা োকজ রিিকত পািকবন। 

• যরে ফোনও েমী সেকসযি ফোরেি-19 িলািল পচ্ছজন্ঠিে আকস, তােকল তাি সংস্পকি ট 

থ্াো স্থ্ান(গুরল) 24 ঘণ্টা বন্ধ ফিকখ ফসন্ঠি পরিষ্কাি ও সযারনিাইজ েিা েকব। ফিরসরলন্ঠি 

যরে ফোরেি-19-এি জনয েীঘ ট সময় বন্ধ থ্াকে, তােকল অরতরিক্ত সািসািাই ও 

সযারনিাইজ েিাি পদ্ধরত অবলম্বন েিা েকব। 

 

েবকনি প্রস্তুরত 

• অপাকিিন ন্ঠিম েবন পরিেি টন েিা, েবকনি লীিািকেি সাকথ্ োজ েিা চারলকয় যাকচ্ছ 

এবং ফয ফয রবষকয় মকনাকযাগ ফেওয়া েিোি তাও তত্ত্বাবধান েিকছ। 

• আমিা সব সু্ককল ও ফসোকি PPE, সযারনকিিন এবং সািাইকয়ি চ্ছজরনকসি ফজাগান 

পান্ঠ কয়রছ। আমিা সব েবকন চাি সপ্তাকেি জনয সযারনকিিন ও সািাইকয়ি চ্ছজরনকসি 

ফজাগান পান্ঠ কয়রছ এবং প্রকয়াজন মত েবনগুরলকত চ্ছজরনকসি ফজাগান িাখা চারলকয় যাব। 

ফিরসরলন্ঠি ন্ঠিম রিক্ষে ও রিক্ষাথ্ীকেি রনিাপকে ফিিা রনচ্ছশ্চত েিকত জরুরি োকজ 

মকনাকযাগ রেকচ্ছ এবং তা সম্পূে ট েিকছ। 

• গত 6-8 মাকস আমিা োকজি আকেি পালকন যা যা অগ্রগরত েকিরছ তা খুবই ইরতবাচে। 

আমাকেি ন্ঠিম তৎপিোকব োজ েিকব এবং োকজি সব আকেকি যাকত আমাকেি েমী 

ও রিক্ষাথ্ীকেি সুিক্ষা ও সুস্থ্তাকেই অগ্রারধোি ফেওয়া েয় তা রনচ্ছশ্চত েিকবন। েমীকেি 

ফথ্কে পাওয়া মতামকতি উপকি রনেটি েকি সব সু্ককল ফিস রিল্ড ফেওয়া েকব। 

 

আমাকেি েবনগুরল েতিা প্রস্তুত ফসগুরলি রেরিও ফেখকত এই রলেন্ঠি ফেখুন: 

ইংকিচ্ছজ: 

https://www.youtube.com/watch?v=F3BHa5fVa0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1L0n6m4X7c&feature=youtu.be 

 

স্পযারনি: 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ8CuqIREUw&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=IuqFuvdf-SU&feature=youtu.be 

 

HVAC 

সব DCSD েবকন রেি ফেওয়া েকব, এবং রিরিকক্ট ফসিেমোকব ফিাগন্ঠি ছ়োয়রন। 
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• সব HVAC সংক্রান্ত সমসযা আমাকেি ফিরসরলন্ঠি িক্ষোকবক্ষে েমীকেি োকছ অগ্রারধোি 

পাকব। DCSD ফিরসরলন্ঠি এবং অপাকিিন ফমিামরতি োজ ও রসকেম পিীক্ষা েিাি 

োজ চারলকয় যাকব যাকত রিরিকক্ট রিক্ষাোন ও ফিখাি পরিকবি যথ্াযথ্োকব বজায় িাখা 

যায়। DCSD পুকিা রিরিক্ট জকু়ে অকনেগুরল িাসরুকম সামরয়ে বযবস্থ্া রেকসকব 

ফপাকিটবল রেিাি ইনেল েকিকছ। এন্ঠি রিরিক্টকে ফমিামরতি োজ সম্পূে ট েিকত এবং 

ফিরসরলন্ঠি োয টক্ষম িাখকত সাোযয েিকব। 

• ন্ঠিো, বায়ুি গুেগতমান এবং অক্ষমতা থ্াো রিক্ষাথ্ীকেি সোয়তা সংক্রান্ত বযাপাকি 

তব কে েী েী আকলাচনা েিা েকয়কছ তা প়েকত আমাকেি ওকয়বসাইকি যান। 

 

 

আবািও, এই েন্ঠ ন পরিরস্থ্রতকত আমাকেি সকে তধয ট ধকি এরগকয় যাওয়াি জনয ধনযবাে। 

রিরিকক্টি তিি ফথ্কে ফলকিে তথ্য ফপকত, আমাকেি ওকয়বসাইকি যান। 

 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

 

অভিিাবকরা ভিভিক্টের কাছ থেক্টক তেযাবলী ও ভবজ্ঞভি পাক্টবন, আপনার সু্কল 

থেক্টেঞ্জাক্টর যাক্টত আপনার থযাগাক্টযাক্টগর তেয েঠিক োক্টক তা থেক্টে ভনন। ইক্টেল এবং 

থ ান নম্বক্টরর েত আপনার তেয থযন আপক্টিট করা োক্টক তা থেয়াল রােক্টত আপনার 

সু্কক্টলর োক্টে থযাগাক্টযাগ করুন। 


