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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

নতুন সু্কল রিক্ষাবকষ েি শুরুটা সবসমকেই খুব উকেজনাি সমে, যরিও এই বছিটা এেটু 

রেন্ন হকত চকলকছ। খুবই আনকেি সাকে জানাচ্ছচ্ছ োচুেোল ক্লাকসি প্রস্তুরত পুকিািকম 

চলকছ এবং সঠিেোকব নতুন সু্কল রিক্ষাবকষ েি শুরু েিাি জনয অধীি আগ্রকহ অকপক্ষা 

েিরছ। আমিা খুুঁঠটকে যয পরিেল্পনা েকিরছ এবং যযোকব আমাকিি রবিযােীকিি োকছ 

িিূরিক্ষাি যসিা সুকযাগ যপ ৌঁকছ যিওোি িােবদ্ধতা রনকেরছ তাকত আমিা রনচ্ছিত। 

 

এই সপ্তাকহ যছাটখাকটা রেছু বাধা একসকছ, তকব আমাকিি েমীিা োকনরিরেঠট যেকে 

যিচ্ছজকেিন পয েন্ত সব েকক্ষকে এই সমসযাগুরলি অকনে েঠটই সমাধান েিকত 

যপকিকছন। প্ররতঠট সমসযাই আিও োল রেছু েকি যিখাকনাি সুকযাগ রনকে আকসছ 

যসইসব পরিবািকে অসংখয ধনযবাি যািা অবযবহৃত রিোইস রিরিকে রিকেকছন, এি 

িকল ইনিকম েিন যটেকনালচ্ছজ রিপাটেকমকেি পকক্ষ যযসব রিক্ষােীি যসগুরল প্রকোজন 

আকছ তাকিিকে সাহাযয েিা সম্ভব হকেকছ। এোকবই এরগকে যাে DCSD! 

 

এই সপ্তাকহ আরম আমাকিি রিক্ষােী ও েমীকিি রেছু িারুণ প্ররতো ও যমধাি েো তুকল 

ধিকত চাইব। Early Learning Center-এি Mr. Mark Knowles রবটকমাচ্ছজি ক্লাস েরিকে 

রবিযােীকিি মন জে েকি রনকেকছন। রতনবছি বেসী এে রিশুি মা Corinne 

জারনকেকছন, "Mr. Knowles িারুণ োজ েকিকছন!!! Corinne সরতযই Mr. Knowles-এি 

যসল্ফ-যপাকরেট আুঁোি িক্ষতা ও ড্ররেং এক্সািসাইজগুরল উপকোগ েিকছন। রনকজকে 

আুঁো ছরবকত যিখকল রনকজকে ঠিে েতটা মূলযবান লাকগ রতরন যসই রবষে রিকে বক্তবয 

িাখকত শুরু েকিন। রতরন Mr. Knowles-এি গানবাজনাে উৎসাহ ও গল্পচ্ছকল যিখাকনাি 

যে িল পছে েকিকছন।" 

 

আপনাি এে টুেকিা এই রিকল্পি জনয অকনে ধনযবাি Miss Corinne। এঠট আমাি মন 

ছুুঁ কে যগকছ! 

 

মানসিক স্বাস্থ্য 

 

যোরেি-19-এ আক্রান্ত বযচ্ছক্তি সংখযা এবং যসই অনুসাকি আমাকিি সু্কল যখালাি 

পরিেল্পনা আমিা ধািাবারহেোকব মূলযােন েকি চকলরছ। সু্কল রিক্ষাবষ ে শুরু েিকত 

চলাি সমে, আমাকিিকে এটাও যখোল িাখকত হকচ্ছ যয যোরেি-19 অরতমািী 

যয েোকব সেকলি োকছ িুেোগযজনে যা সু্ককলি বেসী রিশু ও তাকিি পরিবািকিিকে 

অপ্রতযারিতোকব প্রোরবত েকিকছ। DeKalb County School District আমাকিি 

রবিযােীকিি মানরসে, মনস্তাচ্ছিে এবং সামাচ্ছজে সুস্থতাি েো মাোে িাখকত এেঠট 

পরিেল্পনা গ্রহণ েকিকছ। U. S. েংকগ্রকসি রবরিষ্ট মুখ মাননীো Lucy McBath  সু্কল 

রিরেিকে যিান েকি সাইকোলচ্ছজোল সারেেকসস রিপাটেকমে যেকে রনকজি েংকগ্রকসি 
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রিরেিেুক্ত পরিবাি ও রিক্ষােীিা েী েী মানরসে ও মনস্তাচ্ছিে সহােতা লাে েিকব তা 

জানকত যচকেকছন। 18 আগস্ট, 2020-যত, সু্ককলি মনস্তিরবি Alanna Works "যোরেি-

19 এবং মানরসে স্বাস্থয" রবষকে রবকিষজ্ঞকিি পযাকনকলি সামকন এেঠট উপস্থাপনা যিন। 

Ms. Work-এি উপস্থাপনা ও আকলাচনা সু্ককলি বেসীকিি মানরসে স্বাস্থয সংক্রান্ত 

পরিসংখযান, বাচ্চাকিি উপি যোোিাোইকন োোি মনস্তাচ্ছিে প্রোব এবং সহােতা 

প্রিান েিাি সাধািণ প্রস্তাবগুরল তুকল ধকিকছ। আমিা Ms. Alanna-এি োকছ েৃতজ্ঞ, 

োিণ রতরন রিক্ষােী, েমী ও পরিবািকিি জনয যোযে সহােতা রনচ্ছিত েিকত রনকজি 

জ্ঞান যিোি েকিকছন। 

 

নতুন সু্কল রিক্ষাবকষ ে প্রকবকিি সাকে সাকে, সিোরি চােুকি রহকসকব আমিা যা যা েরি 

তাি সাকে আমাকিি মূলযকবাধও বজাে িাখব।  যিষ যবািে রমঠটংকে েম্প্রিকহনরসে মাস্টাি 

প্ল্যান সংক্রান্ত তেয ববিকেি আকগ হাকত হাকত উপলেয রছল না। সিোরি রিক্ষাি যক্ষকে 

স্বচ্ছতা আমাকিি োকজি এেঠট মূল অঙ্গ। অনুগ্রহ েকি এই িেুকমেগুরল 

েম্প্রিকহনরসে মাস্টাি প্ল্যাকনকিখুন। 

 

যিকষ আরম এটাই বলকত চাইব যয আমাকিি সব েমীিা আপ্রাণ পরিশ্রম েকি আমাকিি 

রিরেি যাকত সকব োচ্চ মান বজাে িাখকত পাকি তা রনচ্ছিত েিকছ। আমাকিি রিক্ষােী ও 

পরিবািকিি অসংখয ধনযবাি জানাই, যািা নতুন উপাকে ও নতুন পরিকবকি োচুেোরল 

রিক্ষালাে েিাি বযাপাকি আমাকিিকে বধয ে সহোকি সহােতা েকিকছন।  আপনাকিি 

সপ্তাহান্ত োল োটুে! 

 

আপনাি 1 নম্বি রচোিরলিাি 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris, সুপারিকেকেে 

https://www.dekalbschoolsga.org/documents/operations/cmp-update.pdf

