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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,
আরি প্রথকি সেলকে স্টেট অফ দ্য রিরিকে অংশ স্টেয়াি জেয ধেযবাদ্ জাোকে চাই। আরি
DeKalb County School District (DCSD)-এি সুপারিকেেকিে রিকসকব োজ েিকে স্টপকি
েৃেজ্ঞ, েকব আরি এো েিকে পািোি ো। এই স্কুল রিরিকেি উন্নরেি স্টেকে আপোকদ্ি
সিায়ো অকেে।
আরি আিাকদ্ি স্কুল আবাি স্টখালাি পরিেল্পোি রিেীয় ও েৃেীয় পর্াকয়ি
য
অকপোয় আরি।
এইসব পর্াকয়,
য
আিাকদ্ি রশোথীকদ্ি স্টো-স্টিাটয স্কুকল আসকে োি ইচ্ছাি রেরিকে িাইরিি, স্কুকল
ক্লাস েিকব। রপ্র-রেন্ডািগাকটয ে, রেন্ডািগাকটয ে, প্রথি স্টেি, রিেীয় স্টেি, ষষ্ঠ স্টেি এবং েবি
স্টেকিি রশোথীিা ক্লাস শুরু েিকব িাচয 9, 2021 িঙ্গলবাি। েৃেীয় পর্াকয়
য িাচয 15, 2021
স্টসািবাি স্টথকে েৃেীয়, চেু থ, য পঞ্চি, সপ্তি, অষ্টি, 10, 11 এবং 12 স্টেকিি ক্লাস শুরু িকব।
আিাকদ্ি রশোথী, রশেে ও েিী স্কুল েবকে সুিরেে ো রেশ্চিে েিকে রিরিে স্টিাগ রেয়ন্ত্রণ
ও প্ররেকিাধ স্টেকেি (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) সুপারিশেৃে প্রশিে
স্টেৌশল বাস্তবারয়ে েিকব। আিিা স্টর্োকব DCSD রেিাপদ্ িাখব ো এখাকে স্টদ্য়া িকয়কি।
আরি আিাকদ্ি রশোথী ও স্টসইসব পরিবাি র্ািা স্কুকল ক্লাস েিা রবেল্প স্টবকি রেকয়কিে োকদ্ি
অকপোয় আরি! স্কুকল ক্লাস আবাি শুরু েিা সম্পকেয আকিা েকথযি জেয দ্য়া েকি আিাকদ্ি
ওকয়বসাইট স্টদ্খুে। এিাড়াও আিিা আিাকদ্ি রিকিাট লারেংয বযবস্থাকেও আকিা শশ্চিশালী
েিকে প্ররেশ্রুরেবদ্ধ।
স্টেট অফ দ্য রিরিে স্টদ্খাি জেয এখাকে রক্লে েরুে। রিরিকেি YouTube স্টপকজ স্টেট অফ
দ্য রিশ্চজয়ে অযাকেস উপলেয আকি।

েেু ে স্টপ্রাোি
আিাকদ্ি স্কুকল ক্লাস আবাি শুরু েিা ও োচুযয়াল িাধযকি ক্লাস েিাকোি পাশাপারশ, আিাকদ্ি
রেিু রশোথী এই িিািািীি োিকণ েরেেস্ত ো আিাকদ্িকে িােকেই িকব। আিাকদ্ি ত্বিারিে
েিাি সাকথ সাকথ স্টর্খাকে প্রকয়াজে স্টসখাকে পুেবিাল
য
েিাি জেয আিাকদ্ি পরিেল্পো িকয়কি।
রশোি েরেি প্ররেোি েিকে, DCSD “লারেংয ওকয়িেসকি (Learning Wednesdays)”
সম্প্রসািণ এবং সািাি অযাোকিরিে ও এেরিচকিে স্টপ্রাোকিি বযবস্থা েিকব।
এিাড়াও DCSD এিাড়াও আিাকদ্ি রশোথীকদ্ি জেয উচ্চিাকেি েিী রেকয়াগ ও োকদ্ি ধকি
িাখা, েিীকদ্ি োর্োরিোি
য
স্টেকে অোরধোি স্টদ্কব। রিরিে প্ররেবন্ধী, বযরেক্রিী রশোথী
এবং ইংকিজী রশোথীকদ্ি সিায়ো েিাি জেয রিরিে ও রশেে এবং স্টেেৃত্বকদ্ি স্টপশাদ্াি
উন্নরেি সুকর্াগ বৃশ্চদ্ধ েিকব।
আিিা সাফকলযি প্ররেবন্ধেোগুরল দ্ূি েিব র্াকে আিাকদ্ি রশোথীিা ক্রিাগে উন্নরে েিকে
পাকি!

BENGALI
স্টোরেি-19 টটো
DSCD গেেিয Brian Kemp-এি রশোরবদ্কদ্ি স্টোরেি-19 টটো সম্প্রসািণ সংক্রান্ত সাম্প্ররেে
স্ট াষণা রেকয় উচ্ছরসে। েিীকদ্ি জেয র্াকে পর্াপ্ত
য টটো উপলেয থাকে োি স্টেৌশল
বাস্তবায়কেি জেয রিরিে DeKalb স্বাস্থয পষকদ্ি
য
(Board of Health) সকঙ্গ এেশ্চেে িকয় োজ
েিকি। েিীকদ্িকে োকদ্ি প্রাথরিে স্বাস্থয প্রদ্ােোিীকদ্ি োকি টটো পাওয়া র্াকচ্ছ রেো ো
স্টদ্খকে বলা িকচ্ছ।

March Mindfulness
আরি আেকেি সকঙ্গ জাোশ্চচ্ছ রিরিে িাচয িাকস েিীকদ্ি জেয "March Mindfulness" এি
বযবস্থা েিকব। এই 30 রিরেকটি স্টসশকে িােরসে চাপ রেয়ন্ত্রণ েিা, িে প্রশারন্ত িাখা এবং চাপ
সোি েিাি প্রিাণ রেরিে সিঞ্জাকিি উপি স্টজাি স্টদ্য়া িকব। এইসব স্টসশকে সঙ্গীে এবং
চলাকফিাি িাধযকি িােরসে স্বাকস্থযি উন্নরেও েিা িকব।
এইসব স্টসশকে 150-200 জে অংশেিণোিী থােকে পািকব এবং েিীিা চাইকল এোরধে
স্টসশকে োি স্টলখাকে পাকিে। Mr. Curtis Smith, Moment of Mindfulness-এি প্ররেষ্ঠাো এইসব
স্টসশে প্রদ্াে েিকবে। Mr. Smith জুি রলকেি িাধযকি স্টসশে প্রদ্াে েিকবে।
আিাকদ্ি েিীকদ্ি জেয এই উকদ্যাগ স্টেয়াি জেয অন্তবেী
য স্টিপুটট সুপারিেকটেকিে Dr.
Deborah Moore-Sanders এবং োি েিীকদ্ি ধেযবাদ্।

বযরেক্রিী রশশু সপ্তাি
DCSD পকিি সপ্তাকি বযরেক্রিী রশশু সপ্তাি উদ্র্াপে েিকব। আিিা আিাকদ্ি উিিারধোকিি
প্ররেশ্রুরেগুরল পর্াকলাচো
য
েিাি সিয়, আসুে আিিা সবাই আিাকদ্ি বযরেক্রিী রশোথীকদ্ি
সিায়োি জেয প্রকয়াজেীয় পরিকষবা প্রদ্াকেি প্ররে আিাকদ্ি প্ররেশ্রুরে স্মিণ েকি রেই। এটা
িল রিরিকেি োকি সবকথকে গুরুত্বপূণ।য আিাকদ্ি বযরেক্রিী রশোথীকদ্ি উদ্র্াপে েিাি
সাকথ সাকথ, সািাশ্চজে স্টর্াগাকর্াগ িাধযকি আিাকদ্ি অেুসিণ েরুে।
আরি আশা েরি স্টর্ আিাকদ্ি রশোথীকদ্ি পড়াকশাোয় ও োকদ্ি লকেয সািার্য েিাি জেয
এেসকঙ্গ “এে স্টিক্লাব (One DeKalb)” রিকসকব োজ েকি র্াব।
রবেীে,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

