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খণ্ড 5
DeKalb County School District-এর পক্ষ থেকে শুকেচ্ছা জানাই,
আমরা স্কুকে-থেরা 2020-র সেকরর অন্তিম মুহুকতে একস উপন্তিত হকেন্তি। সেে ও দারুণোকে
স্কুে ন্তিক্ষাের্ চােু
ে
েরার জনয আমরা থে পন্তরেল্পনা েকরন্তি তা ন্তনকে পুকরা ন্তিন্তিক্ট জুক়েই
উকেজনা তু কে!
DeKalb County School District থেৌিেী পন্তরেল্পনাটি সে DeKalb পন্তরোকরর োকি আমাকদর
ন্তিন্তিক্টকে #1 েকর তু েকত এেং সে ন্তেদযােীকে তাকদর আোঙ্খিত েন্তের্যকতর ন্তদকে এন্তিকে
ন্তনকে োওোর পে প্রস্তুত েকর। আমাকদর থেৌিেী পন্তরেল্পনাে থে ন্তের্েগুন্তে েকক্ষযর মূে
থেন্দ্রন্তেন্দু তা হে:
নযােপরতা (ইেুযইটি) ও সুকোি সহকোকি ন্তিক্ষােীর সেেতা
থেেকহাল্ডারকদর সম্পৃক্ততা এেং থোিাকোি
েমচারীকদর
ে
োেোন্ত
ে রতা
সংস্কৃন্তত এেং জেোেু
সাংিঠন্তনে উৎের্ ে
সুন্তেধা-সুকোি
আমাকদর েকক্ষযর ন্তের্েগুন্তে েী েী অগ্রিন্তত হকচ্ছ এেং আমার প্রেম 100 ন্তদকনর োেেোপ
ে
সম্পকেে জানাকত আমার সাপ্তান্তহে ন্তনউজকেিার থদখকত উৎসুে হকে রইোম। আমাকদর
থেৌিেী পন্তরেল্পনার েযাপাকর আরও তেয জানকত
https://www.dekalbschoolsga.org/superintendent/strategic-plan/ ওকেেসাইিটি থদখুন।
েমীকদর তৎপরতা (থেৌিেী পন্তরেল্পনার েক্ষয III)
এই সপ্তাকহ আন্তম আমাকদর ন্তিন্তিক্ট েীিারকদর সাকে েো েকে ন্তনঙ্খিত েকরন্তি থে ন্তিোইস
ন্তেতরণ থেকে আমাকদর েমীকদর জনয থপিার উন্নন্ততসাধকনর সুকোি সৃটি েরা অেন্তধ সে ন্তের্কে
আমরা সটঠেোকে এন্তিকে চকেন্তি। আমরা আিে 5-7, 2020 পেি
ে Professional
Development Institute চােু েকরন্তি। এই প্রন্ততষ্ঠানটি আমাকদর স্কুকের েমীকদরকে োেেরোকে
ে
অনোইকন ন্তিক্ষাদান ও থসই সম্পন্তেত
ে অেযাস রপ্ত েরকত সাহােয েরকে োকত আমাকদর
ন্তিক্ষােীরাও তাকদর সম্ভােনার িীকর্ থপৌৌঁ
ে
িকত থিখাে ন্তনকোঙ্খজত হে ও থিকখ। েটঠন পন্তরশ্রম
েরার জনয আপনাকদর, ন্তিক্ষে, অধযক্ষ ও েমীকদরকে অকনে ধনযোদ জানাই।
থোিাকোি, সমন্বে সাধন এেং সংহন্তত েজাে থরকখ চোই আমাকদর সাপ্তান্তহে সুপান্তরকেকেকের
েযান্তেকনি বেঠকের মূে েক্ষয। আমাকদর স্কুকে থেরার পন্তরেল্পনার সাকে, সঙ্কি ও পন্তরেতেন
থমাোন্তেো েরকত থিকে েী েী েরকত হকে থসই ন্তনকে আকোচনা েকরও আমরা সমে েযে
েরন্তি। আমরা থে থে ন্তের্ে ন্তনকে অকন্বর্ণ েকরন্তি তা হে:
Elle Allison-এর থেখা থরঙ্খজন্তেকেে েীিার –এিুকেিনাে েীিারন্তিপ (Educational Leadership
by Elle Allison)
www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec11/vol69/num04/The-ResilientLeader.aspx
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Peter Zsebik-এর থেখা োেে অযাে থসকেে অিোর থচঞ্জ ইন এিুকেিন অযাে ইিস
ইমন্তিকেিন ের ন্তেউচার ন্তিকরেিনস (First and Second Order Change in Education and Its
Implications for Future Directions)
http://www.questconference.ca/wp-content/uploads/2018/05/2009ZsebikArticle.pdf
োন্তনংে থ্রু ক্রাইন্তসস – 8 টিপস ের থনন্তেকিটিং িােুকেে
ে
িাইমস (Leading Through Crisis – 8
Tips for Navigating Turbulent Times)
John Taylor-এর থেখা
https://www.randstadrisesmart.com/blog/leading-through-crisis-8-tips-navigatingturbulent-times
Student Success with Equity and Access (Strategic Goal I) &
Stakeholder Engagement and Communication (Strategic Plan Goal II) স্িুকিেস সােকসস
উইে ইেুযইটি অযাে অযাকেস (িযাকিঙ্খজে থিাে I) অযাে থেেকহাল্ডার এনকিজকমে অযাে
েন্তমউন্তনকেিন (িযাকিঙ্খজে িযান থিাে II)
DeKalb County এেং Metro Atlanta-র এেন্তনষ্ঠ ও সুন্দর েন্তমউন্তনটির োি থেকে আন্তম এই
ন্তের্কে প্রচুর অনুকপ্ররণা োে েকরন্তি। DCSD েুকেকি থে এই সঙ্ককির মুহুকতে দাাঁন্ত়েকে আমরা
আমাকদর ন্তেদযােী, পন্তরোর ও েন্তমউন্তনটির জটিে চান্তহদাগুন্তে এো হাকত সামোকত পারে না,
এেং থসজনযই ন্তিক্ষােীকদর সােেয ত্বরান্তন্বত েরকত আমাকদরকে ন্তনকজকদর পন্তরোর ও
েন্তমউন্তনটির সাকে হাকত হাত থমোকত হকে। এই সমসযােহুে পন্তরন্তিন্ততকত এটি ন্তেকির্োকে
প্রকোজন, োকত আমরা ন্তিঙ্খজিাে ন্তেোজন সম্পূণোকে
ে
দূর েরকত পান্তর।
আমাকদর ন্তিন্তিকক্ট 178টি োর্ার েযেহার আকি এেং তা অতযি বেন্তচত্র্যিীে ও সুন্দর সমন্বে।
আমাকদর েন্তমউন্তনটির প্রকতযকের অননয চান্তহদা িনাক্ত েরকত এেং এই বেন্তচত্র্যকে আরও
োেোকে েদর েরকত আমরা ন্তেিু অন্ততন্তরক্ত পন্থা থখাাঁজারও থচিা েরন্তি। এই সপ্তাকহ আন্তম K12 ইংন্তেি েযােু কেজ োনাস
ে রাউেকিন্ত
ে
েকের সাকে সুন্দর এেটি বেঠকে উপন্তিত ন্তিোম।
অন্তেোেে, ন্তিক্ষাদানোরী, েন্তমউন্তনটির থনতা এেং উপকদিারা আমাকদর ELL ও িানািন্তরত
নতু ন ন্তেদযােী ও পন্তরোরকদর থসরা সহােতা ন্তদকত মূেযোন মতামত ন্তদকেকিন। আরও এেোর এই
গ্রুপকে ধনযোদ জানাই, োরা ন্তনকজকদর মূেযোন সমে থের েকর পন্তরোর, খাোর ন্তেতরণ, ও
আমাকদর ন্তিক্ষােীকদর োকি েোেে ইোরকনি অযাকেস থপৌৌঁকি থদওো উন্নত েরকত দারুণ সে
ধারণা ন্তদকেকিন।
েন্তমিনার Lorraine Cochran-Johnson-এর আকোজন েরা DeKalb County েযাে-িু-স্কুে িাউন
হকেও আন্তম উপন্তিত ন্তিোম। অনুষ্ঠানটি খুেই সুন্দর হকেন্তিে এেং আমাকদর ন্তিন্তিকক্টর
অনযানযকদর ও metro Atlanta-র সাকে হাত থমোকত থপকরও আন্তম েৃতজ্ঞ, োরা োচ্চাকদর ন্তের্কে
ন্তেকির্ েৃন্ততকত্বর োিীদার। উপন্তিত সেেকে জানাই, আন্তম আপনাকদর প্রশ্ন ও সমসযার
জােিাগুন্তে শুকনন্তি এেং মতামত থদওোর অকপক্ষাে রইোম। আমরা এেসাকে োজ েরকে
থসরা োজ েরকত পান্তর, এেং এেসাকে ন্তমকে আমরা এই অন্ততমারীর সমকেও DeKalb-এর
এোত্মকোধকে ন্তনকে েুেে।
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Learn4Life (L4L), Metro Atlanta Regional Education Partnership, এেং আন্তম েমেেসীকদর
ন্তিক্ষাদাকনর দােেদ্ধতা এেং পরেতী প্রজকের অগ্রণী ও নািন্তরেকদর প্রস্তুত েরার েযাপাকর
আকোচনা েরকত বেঠে েকরন্তি। এই সংিাটি স্কুে ন্তিন্তিক্ট, েন্তমউন্তনটি, েযেসা, এেং
অোেজনে সংিা ন্তনকে বতন্তর োরা আমাকদর মতই এেই ন্তেশ্বাকস ন্তেশ্বাসী থে আমাকদর সে
ন্তিক্ষােীকদর তাকদর সম্ভােনার সদ্ব্যেহার েরকত সুকোি পাওো উন্তচত।
সাংিঠন্তনে উৎের্তা
ে (েকক্ষযর ন্তের্ে V)
েৃহস্পন্ততোর, আমার ন্তহউমযান ন্তরকসাকসরে ইকেন্তরম ন্তচে Mrs. Linda Woodard-এর সাকে
ন্তহউমযান ন্তরকসাস ন্তে েোি ঘুকর থদখার সুকোি হকেন্তিে। আমরা সোই জান্তন থে ন্তহউমযান ন্তরকসাস ে
থোিয নতু ন েমচারীকদর
ে
ন্তনকোকি ও থমধা পােন থপার্ণ েকর ধকর রাখার েযাপাকর গুরুত্বপূণ ে
োজ েকর। আমরা েুকেন্তি থে আমাকদর স্কুে ন্তিন্তিকক্টর সােেয ন্তেন্তু আমাকদর ন্তহউমযান ন্তরকসাস ে
ন্তেোি থেকে শুরু হে। আমরা োকত সােেয ধকর রাখকতও েোেেোকে প্রস্তুত োন্তে তা ন্তনঙ্খিত
েরকত খুটাঁ িকে আমাকদর সংিার োেপদ্ধন্ত
ে
তর িেও থদখন্তি।
আমাকদর েমী ও ন্তিক্ষােীকদর সুরক্ষা ও সুিতাই টিকমর অগ্রান্তধোর ন্তিে েকে আমরা এেটি
োচুেোে অযােকেটিে িাউন হকের আকোজন েকর থোন্তেি-19 েীোকে আমাকদর ন্তিন্তিকক্টর
ক্রী়োন্তেদ-ন্তিক্ষােী ও থখোধূোর ন্তের্েটিকে প্রোন্তেত েকরকি থসই ন্তনকে আকোচনা েকরন্তি।
আমার টিমকে এেং িঃ Sandra Ford-থে অংিগ্রহণ েরার জনয অকনে ধনযোদ জানাই। েন্তদ
আপন্তন না শুকন োকেন, তাহকে সোর চান্তহদাে এটি DeKalb Schools TV ন্তেন্তিওকত থদখকত
পাকরন:
https://view.earthchannel.com/PlayerController.aspx?&PGD=dekalbschga&eID=781.
আর এে সপ্তাহ োন্তে, আন্তম আপনাকদরকে দারুণ এে স্কুে ন্তিক্ষােকর্রে জনয মানন্তসেোকে
প্রস্তুত েকর তু েে। সঙ্ককির মুহুকতে দাাঁন্ত়েকে োেকেও, ইন্ততোচে োেুন, অনুকপ্ররণা ন্তদন এেং সে
সমে থজকন রাখুন থে আন্তম আপনাকদর পাকি থেকেই োজ েরন্তি। এেটি হাইন্ততোন প্রোদোেয
আকি ো আমার খুে ন্তপ্রে, “েখন অকনে হাত এেসাকে থমকে, তখন থোো হােো োকি।”
আপনাকদর সপ্তাহাি োে োিুে!
আপনার 1 নম্বর ন্তচোরন্তেিার
Cheryl Watson-Harris, সুপান্তরকেকেে

