BENGALI

DeKalb County School District-এর পক্ষ থেকে আপনাকেরকে শুকেচ্ছা,
এই সপ্তাকে আমরা 2020-2021 আর্েে
ি বকষরি জনয বাকজকের র্বষকে আক াচনা েরকে
এেটে োচচিো থবার্ি র্মটেিং েকরর্ি। োর থেকে বড় েো ে , র্র্র্িক্ট র্েকসকব আমাকের
সেক র এেসাকে োজ েরা খুবই জরুরী, যাকে র্িশু ও আমাকের েমীকেরকে সুরর্ক্ষে
রাখার জনয র্েিচ েটিন র্সদ্ধান্ত থনওো যাে, োরণ োকেরও পর্রবার আকি। আপনাকের
বক্তবয আর্ম শুকনর্ি। আপনাকের ে , ইকম এবিং মুকখামুর্খ আ াপচার্রো থোনও র্েিচ
নজর এড়াের্ন। এই র্র্র্িক্টকে আরও উচ্চোে র্নকে থযকে থপকর র্নকজকে অেযন্ত ধনয
মকন েকচ্ছ।
এই প্রসকে, থসামবাকরর থবার্ি র্মটেিংকের পকর, আর্ম আমাকের র্বোগীে প্রধানকেরকে
FY21 বাকজকে েযাক ন্ডার বষ থেকে
ি
র্েন েমাকে অর্ের্রক্ত র্েিচ োেিাাঁে েরকে বক র্ি।
আমরা সেক ই জার্ন থয খুব স্বল্প র্েিচ সিংকিাধন েরক ও ো র্িক্ষে ও েমচারীকের
ি
থক্ষকে আোিপাো পােেয
ি আনকে পাকর, এবিং আমাকের র্িক্ষােীকের সাফক য থয
প্রকেযকেই এে গুরুত্বপূণ েূ
ি র্মো পা ন েকর থসই র্বষেটেকেও আমরা স্বীেৃর্ে র্েই।
আমাকের ক্ষয ে এমন এেটে পর্রেল্পনা থপি েরা যাকে আমাকের র্িক্ষেকের উপর
চাপ েম পকড়, যারা র্িক্ষােীকের চার্েো পূরকণ র্নরন্তর থখকে চক কিন।
আনকের সাকে জানাচ্ছচ্ছ, থয খুটাঁ েকে পযাকি াচনা েরার পকর আমরা এেটে সিংকিার্ধে
বাকজে পর্রেল্পনা থপি েরর্ি যাকে মূ যকবাধ ও অগ্রার্ধোকরর র্বষেগুর্ র্বকবচনা েরা
েকেকি। বাকজেটে অনুকমার্েে েকেকি এবিং একে র্র্র্িকক্টর েমচারীকের
ি
জনয পাাঁচটে
েযাক ন্ডার র্েবস েম ধরা েকেকি। েকব, র্র্র্িক্ট র্িক্ষে, অগ্রণী ও সোেোোরী
েমীকের জনয র্র্র্িক্ট চারর্েকনর এেটে Professional Development Institute-ও প্রোন
েরকব। ফ স্বরূপ, এই েমচারীরা
ি
পকরর বিকর এে র্েন েকর েম েমর্েবস
ি
োজ
েরকবন। আমাকের টেম থয আপ্রাণ োজ েকর সব সমসযার থোনও না থোন সমাধান
খুজ
াঁ কে থপকরকি থসই বযাপাকর আর্ম েৃেজ্ঞ, একে এটেই থবাঝা যাে থয আমরা আমাকের
র্িক্ষে ও স্কু গুর্ র েেো েের ের্র।
এেসাকে োজ েরার প্রসকে মকন পড় , এই সপ্তাকেই আমরা র্প্রে Rep. John Lewis-থে
োর্রকের্ি, র্যর্ন চাের্র েরার পাকি পাকি সচ্ছিে থনোও র্িক ন র্যর্ন আমাকের এেসাকে
োজ েরার উপকর সবো
ি থজার র্েকেকিন। আমার টেম এই সপ্তাকে আসা সমসযাগুর্ র
সামনা েরকে প্রস্তুে, এবিং Rep. Lewis থযোকব বক কিন, “আর্ম মকন ের্র, আপনারা যর্ে
র্েিচ েরকে চান, োেক আপনারা ো িাড়কে পাকরন না, র্নকজকে র্নের্ের োকে
িাড়কে পাকরন না”, একে আমরাও র্বশ্বাস রার্খ। অেযন্ত সম্মাকনর র্বষে থয DeKalb
County School District-এই থেকির প্রেম স্কু টে রকেকি যা Rep. Lewis-এর নাকম রাখা
েকেকি, থসটে ে John R. Lewis Elementary School।
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আমাকের সমকের এে অনযেম মোন থনো Reverend C.T. Vivian-এর জীবনাবসাকনর
েো না ব ক র্েিচ বার্ে রকে যাকব। অর্নশ্চেোর সমে আমরা েেেচেুই বা েরকে
পার্র ো থিখা ও জানাই থবাধ েে এই সঙ্ককের মুহুকেির ক্ষয র্ি । আর্ম জার্ন থয
এর্গকে চ ার সাকে আমাকের টেম প্রর্েটে সমসযা যুকঝ োাঁড়াকনার জনয প্রস্তুে রকেকি।
থিকষ এোই ব ব থয আর্ম আমাকের অযার্সস্ট্যান্ট র্প্রচ্ছিপা ও মুখয োউকি রকে
আবার স্বাগে জানাকে চাই, যারা 20 জু াই থেকে োচচিোর্ োজ েরার জনয র্রকপােি
েকরকিন। োচচিোর্ আমাকের র্বেযােীকেরকে র্িক্ষাোন েরা ও থখো রাখার পািাপার্ি
আপনারা েী েী োরুণ পেকক্ষপ র্নকচ্ছন ো থেখার অকপক্ষাে রই াম। আপনাকের
সপ্তাোন্ত োরুণ োেচে!
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