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DeKalb County School District-এর পক্ষ থেকে শুকেচ্ছা,
DeKalb County School District-এর পক্ষ থেকে আমি 2020-2021 মিক্ষাবকষ সেল
ে
মিক্ষােী ও েিীকে স্বাগত জানাচ্ছচ্ছ! এই স্কুল মিক্ষাকবর বযাপাকর আমি সমতযই খুব উৎসুে,
আিা েরব আপমনও থসইরেিই িকন েকরন। িুকখািুমখ বা োর্চেয়াল যা থ াে না থেন,
আপনার থপিার প্রস্তুমত, আজীবন মিক্ষা এবং মিক্ষাগত সাফকলযর পকে আপমন যাকত
সঠিেোকব একগাকত পাকরন তাকত আমি সবদাই
ে আপনার পাকি োেব।
এই সপ্তাক আিাকদর প্রধান লক্ষযই কব উৎেষতার
ে
িীকষ েথপ ৌঁছকনা। আিাকদর মিমিক্ট
যাকত এই সিসযাবহুল সিকয়ও যোযেোকব োজ েরকত পাকর, তার জনয আিাকদরকে
অবিযই সকবাচ্চ
ে িান বজায় রাখকত কব। এই সপ্তাক মরচ্ছজয়ন ফাইে ঘুকর থদকখ আমি
থবি মেছচ মবষকয় অনুকপ্ররণা লাে েকরমছ যার িকধয মছল - Dr. Martin Luther King Jr.
High School Cluster, Miller Grove High School Cluster, এবং Southwest DeKalb
High School Cluster স এমলকিন্টামর ও মিিল স্কুল। আমি সাদর অমেবাদন স এেঠি
সবাঙ্গীণ
ে
প্ল্যান থপকয়মছ যাকত স্পষ্ট েকর বলা মছল থয আিাকদর মবদযােীকদর উৎেষতা
ে
লাে েরার জনয েী েী প্রকয়াজনীয় স ায়তা থদওয়া কব। এই "ফাইে-স্টার মরচ্ছজয়নঠি "
সািয ও স জলেযতাকে িীষ অগ্রামধোকর
ে
পমরণত েকর মিক্ষােীকদর সাফলয বাম়িকয়কছ।
থে িল ও লকক্ষযর থিলবন্ধন েরার োকজ থিিা মদকয় সবাঙ্গীণ
ে
প্ল্যান বামনকয় থদওয়ার
জনয মরচ্ছজয়ন ফাইেকে অসংখয ধনযবাদ।
এই স্কুল মিক্ষাবষ েশুরু েরকত র্লার সিয়, সািয ও স জলেযতা মিক্ষােীকদর সাফকলযর
জনয েতিা গুরুত্বপূণ ে কত পাকর তা এেবার িকন েরা যাে। আিাকদর থে িল
পমরেল্পনায় 3 নম্বর লক্ষয ল সরোমর মিক্ষায় স জলেযতা বজায় রাখা এবং সব DCSD
মিক্ষােীকে সাফলয একন থদওয়া, মবকিষ েকর থয জনকগাষ্ঠীর মিক্ষােীরা মপি্মছকয় রকয়কছ।
মিচ্ছজিাল জগকতর অসুমবধা বা খাবার সংক্রান্ত অমনরাপত্তার মবষয়, যাইক াে না থেন
ফাাঁকের জায়গাগুমল িনাক্ত েরা ও র্িপি থসগুমলর সিাধান েকর আবার লকক্ষযর মদকে
একগাকনার োকজ আমি Dr. Weaver এবং তার দলকে মবকিষ েৃমতত্ব থদব।
মরচ্ছজয়ন 5-তারা উৎেষতা
ে
আমি মিক্ষােীকদর প্রকয়াজনীয়তা এবং সুস্থতা মনকয় োর্চেয়ামল DeKalb County থফেথবসি লীিার Dunwoody Mayor Lynn Deutsch এবং েমিিনার Larry Johnson-এর
সাকে আকলার্না েরার সুকযাগও থপকয়মছ। র্াইল্ড অযািকোকেিকদর সাকে থদখা কয়ও
মনচ্ছিন্ত কয়মছ, যারা এেই লক্ষয ও সিসযার মবষয় জামনকয়কছন। আিাকদর মবদযােীকদর
সাফলযলাকের পকে এমগকয় মদকত এেসাকে োজ েরার থক্ষকে যাকত আিাকদর
গ্রািগুমলকেও এেচ্ছেত েরা য় থসই মবষকয় েমিউমনঠি মরকলিনস ঠিকির অংিগ্র ণ
আিা েরব। আপনার িতািত ও মনকদেকির জনয আমি খুবই েৃতজ্ঞ এবং এেসাকে মিকল
থয আিরা উৎেষতা
ে আনকত পারব থস মবষকয় থোনও সকে থনই।
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আিরা এই নতচ ন এবং অপ্রতযামিত সফকর এেসাকে র্লব, তাই আমি র্াই পুকরা বছর ধকর
আপমন মনকজর িকন থযন এেঠি লক্ষয মনকয় র্কলন, মবকিষ েকর পমরমস্থমত জঠিল কল
থসঠি আরও জরুমর কব। আিাকদর মিক্ষােীকদরকে স্নাতে কত, েযাপ ও গাউন পকর
এবং মবকের পকে পা বা়িাকনার সিয় থদখাই থতা আিাকদর লক্ষয। থসই প্রসকঙ্গ এিা বলাই
বাহুলয থয আিাকদর সব প্রকর্ষ্টা থযন থসই অমন্তি িুহুকতের েো থেকবই আপ্রাণ য় ও
DeKalb County-র প্রমতঠি মিক্ষােীর োকজ লাকগ। সব সিকয়র িতই এখনও বলমছ,
DeKalb County School District-এ আপনার েঠিন পমরশ্রি ও দায়বদ্ধতার জনয
আপনাকে অকনে ধনযবাদ। স্কুল মিক্ষাবষ েদারুণ োিচে!
আপনার 1 নম্বর মর্য়ারমলিার
Cheryl Watson-Harris, সুপামরকন্টকেন্ট
থপকরন্ট অযাে ফযামিমল এনকগজকিন্ট মবোগকে আন্তমরে ধনযবাদ থয তারা োর্চেয়াল
িাউন কলর আকয়াজন েকর আিাকদর পমরবাকরর সািাচ্ছজে ও িানমসে সুস্থতার মবষকয়
লক্ষয থরকখকছন। থোমেি-19 পুকরা মবকে থতা বকিই, সাকে DeKalb County-র বহু
পমরবাকরর োকছই দুোে গযজনে মছল। আপমন যমদ এই িাউন কল আসকত না পাকরন,
তা কল এই ফকিাঠি তচ কল DCSD ফযামিমল এনকগজকিন্ট Facebook পৃষ্ঠায় মগকয় আিাকদর
মিমিকক্টর প্রদান েরা রাপ-অযারাউে পমরকষবাগুমল সম্পকেে আরও জানকত পাকরন।

