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"আমার এক নম্বর অগ্রাধিকারই হল আমাদের ধিক্ষার্থী ও ধিক্ষকদের সুরক্ষা ও সুস্থতা
ধনশ্চিত করা।"
DeKalb County School District-এর পক্ষ থর্থদক শুদেচ্ছা

2020-21 স্কুল ধিক্ষাবদষরে জনয প্রস্তুধত চালাদনার থক্ষদে এই সপ্তাহটিও থবি
উৎপােনিীল থেল।
আপনারা অদনদকই জাদনন থে 13 জুলাই ধিক্ষা পষদের
ে
ববঠদক প্রিাসধনক কমী এবং
আধম ধমদল DeKalb County School District-এর (DCSD) স্কুল আবার থ ালার পধরকল্পনা
থপি কদরধিলাম। ববঠক চলাকালীন, থবাদডের পক্ষ থর্থদক স্কুল ধিক্ষাবষ েথ ালার সময়
17ই আেস্ট পেন্ত
ে ধপধিদয় থেওয়া এবং বতেমাদন থকাধেড-19 থেোদব িডাদচ্ছ তা রু দত
েূরধিক্ষা/অনলাইন ধিক্ষার মদডল অবলম্বন কদর মুক্ত স্কুল বতধর করার বযাপাদর সম্মধত
গ্রহণ করা হদয়দি।
ধডধিদের প্ল্যাদন আমাদের ধবধেন্ন সহদোেীদে থর্থদক পাওয়া বতেমান ধনদেেধিকাও
থ াকাদনা হদয়দি োদের মদিয রদয়দি Georgia Department of Public Health, DeKalb
County Board of Health, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) এবং
Georgia Department of Education (GaDOE)। অংিগ্রহণকারীদের জধরপ থর্থদক
কধমউধনটি ধিডবযাক থনয়া হদয়দি এবং পধরকল্পনার ধবষদয় জানাদনা হদয়দি, এই
জধরদপ ধপতামাতা, ধিক্ষার্থী এবং কমীদের থর্থদক 39,574টি মতামতা থনয়া হদয়ধিল।
আমাদের অঞ্চদল এ নও থেোদব থরােটি িডাদচ্ছ, তাদত েূরধিক্ষাই আমাদের হাদত
সবদর্থদক থসরা ধবকল্প, ধকন্তু থসটি মাধসক ধেধিদত পুনমূলযায়ন
ে
করা হদব। আমরা
আমাদের ধবেযার্থী ও কমীদের সুরক্ষার কর্থাই প্রর্থদম ধবদবচনা করধি, সাদর্থ ধিক্ষার্থীদের
কৃধতত্ব সািন ও ধিক্ষাোন ও ধিক্ষালাদের আনদের বযাপারটি ধনদয় উচ্চ প্রতযািার কর্থাও
মার্থায় রা ধি।
15 জুলাইদয় Atlanta Journal-Constitution Community Conversation োচচেয়াল
সুপাধরদেদেে রাউেদিধবদল আমাদের টিম ো ো োরুণ কাজ কদরদি থসগুধল এবং
পধরকল্পনা ধনদয় আদলাচনা করার সুদোে থপদয় আধম আনশ্চেত। োরা োরা Facebook
এবং YouTube-এ এটি থেদ দিন এবং মতামত ধেদয়দিন তাদের প্রদতযকদক সািুবাে
জানাই। DCSD-র উপস্থাপনা করদত থপদর আধম ুবই েধবতে থবাি করধি!
এিাডাও এই সপ্তাদহ, আধম ধিল্ড থড উপলদক্ষয ধরশ্চজয়ন III-থত র্থাকা স্কুলগুধল পধরেিনে
করদত ধেদয়ধিলাম। স্কুল পধরেিনে কদর এবং ধিক্ষকদের সাদর্থ থে া কদর, আধম
পধরবাদরর সাদর্থ েৃঢ় সম্পকে স্থাপন করদত থপদত ুবই উে্বুদ্ধ হদয়ধি! এই েৃঢ় সম্পকে
এিাই প্রমাণ কদর থে আমরা একসাদর্থ র্থাকদল কতিা োলোদব কাজ করদত পাধর।
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পধরবার, ধবেযার্থী, ধিক্ষক এবং অিযক্ষদের সাদর্থ মনকাডা থসিদনর আদয়াজন করার
জনয ডঃ. Sean Tartt-থক অসং য িনযবাে। তারা প্রদতযদকই এমন সুের ধকিচ প্রস্তাব
ধেদয়দিন ো আমাদের স্কুদল থিরা ও ধর-এধি পধরকল্পনার বযাপাদর সাহােয করদব।
এিাডাও, আধম 16 জুলাই William Bradley Bryant Center and Online Registration
Center-এ োওয়ার সুদোেও থপদয়ধিলাম। আমাদের ইনিদমিন
ে থিকদনালশ্চজ
ধডধেিদনর বযাপাদর আরও জানদত আধম ইদেধরম ধচি ইনিদমিন
ে অধিসার Monika
Davis-এর সাদর্থ থসোরটি ঘুদর থেধ । গুণমানসম্পন্ন তর্থযপ্রেুশ্চক্তদত আমাদেরদক
অযাদেস ধেদয় আইটি কমীরা ধিক্ষার্থী ও আমাদের কমীদের প্রতযািা পূরদণ থেোদব কাজ
করদিন তা থেদ আধম সধতযই মুগ্ধ হদয়ধি।
এিাডাও, আধম অনলাইন থরশ্চজদিিন/থরকডেস মযাদনজার Petra Boerner, Monika
Davis এবং ডঃ. Vasanne Tinsley, থডপুটি সুপাধরদেদেে অি স্িচদডেস সাদপাদিে র
থেৌর্থ প্রদচষ্টার কাদিও অতযন্ত কৃতজ্ঞ োরা আমাদের পধরবারদের জনয অনলাইন
থরশ্চজদিিন ও গ্রাহক পধরদষবার ধবষয়টি আরও মজবুত কদরদিন। সদব ধমধল কধর কাজ,
হাধর শ্চজধত নাধহ লাজ!
2020-21 স্কুল ধিক্ষাবদষরে জনয প্রস্তুত হওয়ার সময় আমাদের োরুণ কমী ও কধমউধনটির
আরও সেসযদের সাদর্থ সাক্ষাদতর অদপক্ষায় রইলাম। আপনাদের সপ্তাহান্ত োল কািান
এবং ধনরাপদে র্থাকুন!

ধবনীত,
Cheryl Watson-Harris, সুপাধরদেদেে

