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খণ্ড 25
Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,
আরি আশা েিরি আপনাি সপ্তাহান্ত োক া কেকেকি এবং রনিাপদ ও স্বস্তিি সপ্তাহাকন্তি জনয
তৈরি হকচ্ছন। স্কু রিরিক্ট রহকসকব, আিিা সন্তুষ্ট কে সিি সূচে আগ্রহী রশক্ষার্থী এবং
পরিবািকদি জনয স্কুক

ক্লাকসি রবেকেি জনয আিাকদি প্রস্তুরৈি কক্ষকে সহায়ৈা েকি চক কি।

আিিা আকিা ক্ষয েকিরি কে পরিবাি ও েিী সদসযিা িকয়কিন, োিা 11 ই কেব্রুয়ািী কবাকিেি
রিটেং এবং ৈাি পকিি রদনগুর ি জনয উকেগ প্রোশ েকিরিক ন। আিিা রচরিৈ উকেকগি
সিাধান েিকৈ এই েকয়ে রদন ধকি বযবহাি েকিরি এবং নীকচ আপকিে প্রদান েকিরি।
গৈ েকয়ে িাস ধকি আিাকদি টেি কেোকব অক্লান্ত পরিশ্রি েকি চক কি ৈা আিাকদি োকি
গকবি।
ে এই িহািািীি সিয়কৈও, আরি আিাকদি রিরিক্ট এবং DeKalb County School
District-এি গ্রযাজুকয়কেি আিাকদি দৃটষ্টেরিি প্ররৈশ্রুরৈবদ্ধৈাি জনয চযাম্পিয়নকদি েূ রিো
রনকয় গরবৈ।
ে আিিা এেসকি এরগকয় োব।
আরি 23 কেব্রুয়ািীকৈ “Elevating the DCSD experience to a new standard of excellence”
নািে অনুষ্ঠাকন আিাকদি কেে অে রিরিকক্টি সকি কদখা েিব ও স্কু রশক্ষাবকষিে অবরশষ্ট
সিকয়ি পরিেেনা জানাব।
স্টুডেন্ট অ্যােভাইজরি করিটট
গৈ সপ্তাকহ আরি স্েুকিন্ট অযািোইজরি েরিটেি সকি োক া সিয় োটেকয়রি। রশক্ষার্থীিা
োচুেয়া রশক্ষাি পরিকবশ, িহািািী েীোকব ৈাকদি এোকিরিে ও সািাস্তজেোকব প্রোরবৈ
েকিকি এবং ৈাকদি স্কুক একস ক্লাস েিাি পরিেেনা েিাি সিয় আিাি েী িকন িাখা উরচৈ
ৈা সিকেে ৈাকদি অনুেূরৈগুর রনকয় আক াচনা েকিরি । ৈাকদি িৈািৈ ও উত্তি সরৈযই
প্রশংসনীয়। আরি আিাকদি রশক্ষার্থীকদি জনয গরবৈ।
ে চিৎোি কিা িকি এবং িােকনৈা
হওয়াি জনয আপনাকে ধনযবাদ।
Reach Georgia
অসাধািণ স্বাক্ষি রদবকসি জনয আিাকদি অংশীদাি Reach Georgia-কে ধনযবাদ। চাি জন
DCSD রশক্ষার্থীি প্ররৈ জন $10,000 েকি পাকবন এবং এই অংশীদারিত্ব আিাকদি রশক্ষার্থীকদি
েক কে পড়া 21 শৈকেি েিস্থক
ে
ি জনয তৈরি েিকব। আিাকদি রশক্ষার্থীি সােক যি প্ররৈ
আপনাি প্ররৈশ্রুরৈ ও এেরনষ্ঠৈাি জনয ধনযবাদ জানাস্তচ্ছ।
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রিল্ড ডে
অঞ্চ VI-এ আিাকদি োচুেয়া রেল্ড কি সে হকয়কি। আরি Peachcrest Elementary
School-এ এেটে অৈযন্ত সহকোগী চৈু র্থ কগ্রকিি
ে
অঙ্ক দক ি এবং DeKalb Alternative
School-এ এেোনা উন্নরৈ সোয় পেকবক্ষকণ
ে
রি ািা। আিাকে অেযর্থনা
ে জানাকনা ও ৈাকদি
েক াি পরিশ্রি ও এেরনষ্ঠৈাি জনয কসইসব স্কুক ি অধযক্ষ ও েিীকদি ধনযবাদ জানাস্তচ্ছ।
রিস্তৃত িাস্টাি প্ল্যান - টাউন হল রিটটিং #1
কেকহৈু টেি রবস্ৈৃৈ িাোি প্ল্যান (CMP) তৈরি েিকি ৈাই অনুগ্রহ েকি আিাকদি সকি
কোগদান েরুন: 25 কেব্রুয়ািী, 6 p.m. - 7:30 p.m এই রিটেংকয় পরিেেনা প্রস্তিয়াি সংরক্ষপ্ত
বণনা,
ে আপরন েীোকব অংশ রনকৈ পাকিন এবং সািকনি িাকস েী হকৈ পাকি ৈা সিকেে
আক াচনা হকব।
এই ইকি ট োনায় টেকিি জনয আকগ কর্থকে প্রশ্ন জিা কদয়া োকব:
CMP@dekalbschoolsga.org
রিটেং এখান কর্থকে অযাকেস েিা োকব
ডস্টট অ্ি দ্য রেরিক্ট
আরি 23 কেব্রুয়ারি, 2021 ৈারিকখ কেে অে দয রিরিকক্ট বে্ৈৃৈা কদব। কপ্রাগ্রািটে 4550
Greer Circle in Stone Mountain-এি পারেেং কে অনুটষ্ঠৈ হকব কেখাকন “ড্রাইে-ইন” েকি কে
কেউ অংশ রনকৈ পাকিন। পারেেং ে রবকে 4:15-কৈ খু কব এবং কপ্রাগ্রাি শুরু হকব রবকে
5:30োয়। DCSD-ি অরেজ্ঞৈা েীোকব আিিা নৈু ন উচ্চৈায় রনকয় োস্তচ্ছ ৈা আপনাকদি
জানাকৈ পািক আিাি ো

াগকব। এখাকন আিাকদি আিন্ত্রণ কদখুন।

CDC রনডদ্েশনা
আরি আকগই জারনকয়রি কে আিিা কিাগ রনয়ন্ত্রণ ও প্ররৈকিাধ কেকেি (Centers for Disease
Control, CDC) রনকদেরশো অনুসাকি ধািাবারহেোকব োজ েিরি। CDC কর্থকে সাম্প্ররৈে
রনকদেশনাঅনুসাকি, DeKalb County School District (DCSD) আিাকদি রবস্তল্ডং প্রস্তুরৈি
িানদণ্ড এবং প্রশিন কেৌশ গুর বািবায়কনি সাকর্থ আিাকদি রশক্ষার্থীকদি রনিাপকদ স্কুক
স্বাগৈ জানাকৈ সট ে পকর্থ িকয়কি।
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েিী ও রশক্ষার্থীকদি রনিাপত্তা আিাকদি োকি সবকর্থকে গুরুত্বপূণইে র্থােকব। CDC স্কু গুক াকৈ
সংিিকণি ঝুুঁ রে েিাকৈ রনম্নর রখৈ প্রশিন কেৌশ বািবায়ন েিাি সুপারিশ েকিকি। DCSD
েীোকব আিাকদি েরিউরনটে রনিাপদ িাখকি ৈা এখাকন কদয়া হ :
1. সবদা
ে সট েোকব িাস্ক পরুন। িাস্ক কেন নাে ও িুখ পুকিা ঢাো র্থাকে এবং পাশগুক া
কেন োুঁে না র্থাকে। িাকস্কি জায়গায় কেস রশল্ড পিা োকব না।
2. শািীরিে দূিত্ব – ক ােজকনি কর্থকে অন্তৈ 6 েুে শািীরিে দূিত্ব বজায় কিকখ রনিাপকদ
র্থােুন। DCSD গ্রুপ তৈরি েিকি, োিা সংিিণ েিাকৈ স্কুক ি রদন এেসকি র্থােকৈ
রশক্ষার্থীকদি গ্রুকপ োগ েিা েখনও েখনও েিীকদিকেও োগ েিাি িকৈা োজ
েকি। অরনয়রিৈ সিয়সূরচ কেিন কো-কহােে অনুসাকি আসা ও োওয়াি সিয় এবং
অবস্থাকনি পাশাপারশ অপ্রকয়াজনীয় রেস্তজেি ও োেে
ে াপও েিাকনা হকব।
3. আপনাি হাৈ ধুকয় রনন- সাবান ও পারন রদকয় অন্তৈ 20 কসকেন্ড হাৈ ধুকয় রনন এবং
িুকখ হাৈ কদয়া এড়ান। িাস্ক না পকি র্থােক

োরশ ও হাুঁরচি সিয় টেসুয বযবহাি েরুন

এবং নাে ঝাড়া, োরশ ও হাুঁরচি পি অরব কে হাৈ ধুকয় রনন।
4. পরিষ্কাি ও জীবাণুিুক্ত েরুন –
CDC-এি িূ নীরৈ অনুসাকি রনয়রিৈোকব কবরশ স্পশ হয়
ে
এিন স্থান (দিজাি নব ও
আক াি সুযইচ) রনয়রিৈোকব পরিষ্কাি িাখা। DCSD রনিাপত্তা রনস্তিৈ েিকৈ পোপ্ত
ে
সিঞ্জাি (কেিন, সাবান, কপপাি োওকয় , অন্তৈ 60% অযা কোহ রেরত্তে হযান্ড
সযারনোইজাি,জীবাণুনাশে ওয়াইপ, িাস্ক) প্রদান েিকি। রনিাপকদ র্থাোি অনযানয
DCSD পদ্ধরৈ এখাকন িকয়কি:
•

কবরশ স্পশ হয়
ে
এিন স্থান পরিষ্কাি িাখা

•

ক্লাসরুি ক আউে বদ াকনা

•

বাধা ও কোরেি-19 সিকেে কপাোি াগাকনা

•

স্তজরনস োগ েিকৈ রনকষধ েিা

5. েন্টযাক্ট কেরসং - DCSD জস্তজয়
ে াি জনস্বাস্থয রবোগ (Georgia Department of Public
Health) এবং DeKalb স্বাস্থয পষকদি
ে
সকি রনিন্তি োজ েকি চক কি। উক্ত সংস্থািা
সংিিণ িরড়কয় পিা েিাকনাি জনয সম্প্ররৈ কোন বযস্তক্ত কোরেি-19 এ আিান্ত
হকয়কিন ৈা রচরিৈ েকি। এইোকব েন্টযাক্ট কেরসং কোরেি-19 িড়াকনা েিাকৈ সাহােয
েকি:
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•

িানুষকে জানাকনা কে ৈািা কোরেি-19 এ আিান্ত হকৈ পাকিন এবং ৈাকদি
কোরেি-19 ক্ষণ বা উপসগ আকি
ে
রেনা ৈা নজি িাকখ

•

কোরেি-19 এ আিান্ত হকয় র্থােকৈ পাকিন িানুষকদি পিীক্ষা েিাকৈ সাহােয
েিা

•

কোরেি-19 এ আিান্ত হক িানুষকে স্ব-রবস্তচ্ছন্ন হকৈ ব া অর্থবা ৈািা আিান্ত
োিও সংস্পকশ এক
ে
ৈাকদিকে কসল্ফ-কোয়ািান্টাইকন পা াকনা।

6. কেরন্টক শন তৈরি েিা – DCSD উপেুক্ত কেরন্টক শকনি জনয ঘন ঘন স্কু ঘি ও
কেেগুক া পেকবক্ষণ
ে
েকি। CDC-এি রনকদেরশো এবং েৈো সম্ভব উক্ত রশকেি
প্রকয়াজনীয়ৈা পূিণ েিকৈ আিিা আিাকদি HVAC ইউরনকে কেরন্টক শন ও
রেল্টাকিশন বারড়কয়রি।
DCSD-ডক রনিাপদ্ িাখডত রনম্নরলরখত DCSD-এি স্কুল প্রস্তুরতি ডকৌশলও িাস্তিারিত
কিা হডিডে:
7. টেোদান - রশক্ষেিা সহ ক্লাস 1B-এি জনয টেো উপ েয হক কসই টেো কদয়াি জনয
31 জন DCSD নাকস প্ররশক্ষণ
ে
কদয়া হকয়কি। DCSD জস্তজয়
ে াকৈ কোরেি-19 টেোদাকনি
জনয পরিেেনা অনুসিণ েিকৈ প্রস্তুৈ।
8. পিীক্ষা েিা - পিীক্ষা DCSD রশক্ষার্থী, েিী ও পরিবািকদি জনয কোরেি-19 পিীক্ষাি
জনয কেন্ডিকদি সকি োজ েিকি। পিীক্ষায় রশক্ষার্থী, েিী এবং পরিবািকদি ক্ষণ
িকয়কি রেনা এবং ৈািা অকনযি িকধয সংিিণ িরড়কয় কদওয়াি ঝুুঁ রে িকয়কি রেনা ৈা
রবকবচনা না েকিই SARS-CoV-2 এ সংিারিৈ হকয়কি রেনা ৈা রনধািণ
ে েকি।
9. সিি েিীকদি জনয কেস রশকল্ডি অিোি কদয়া হকয়কি।
10. সিি অধযক্ষ রবকশষোকব েিীকদি োিা অনুকিাধ েিা অরৈরিক্ত PPE কেনাি জনয
এেটে সীরিৈ পরিিাণ কেয়াি অযাক্ট বিাদ্দ পাকবন।
11. আিাকদি প্রেুস্তক্ত অিোি জিা কদয়া হকয়কি এবং আিিা আগািী িাকসি িকধয আিাকদি
নৈু ন রিোইস প্রৈযাশা েিরি। সিি স্কুক ওকয়ব েযাকিিা কদয়া হকয়কি। 22 কেব্রুয়ািী
কসািবাি কর্থকে, উকেগ ৈু ক ধিকৈ আিিা ক্লাস অনুোয়ী প্রেুস্তক্ত প্রস্তুৈ িূ যায়কনি
বযবস্থা েিব।

BENGALI
দয়া েকি নীকচি েত্ন কনয়া চার োন, একে অপকিি কদখাকশানা েরুন এবং আিিা এেসাকর্থ
শস্তক্তশা ী DCSD তৈরি েিকৈ পািব।
রবনীৈ,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

