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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,
যে সেল রিক্ষার্থী স্কুকল একস ক্লাস েিাি রসদ্ধান্ত রিকেকে আরি আিকেি সকে তাকেি
স্বাগত জািাচ্ছচ্ছ! যোরেড-19 এি ববরিে িহািািীি োিকে গত বেি আিিা েঠিি
পরিরিরতি িকযে রেকে যগরে। আিাকেি েরিউরিঠি ও যেকিি ক্ষরত হকেকে। তকব, আিিা
এই অন্ধোি যর্থকে যবি হওোি খুব োকে একস যগরে। আরি আিাবােী যে আিিা আকগি
যর্থকে অকিে িচ্ছিিালী হকেরে।
েরেও আরি 9 িার্চ রিকে উচ্ছরসত, এই রেকি আিিা স্কুকল আিাকেি রিক্ষার্থীকেি রিিাপকে
অেের্থিা
চ জািাব। এই রেকিি আকগ, আিাকেি রিক্ষার্থীিা হাইরিড লারিিংচ পোকে
চ োকত
সফল হে তাি জিে প্রর্ুি পরিশ্রি েিব।
প্রশমন ক ৌশল
আিাকেি রিক্ষার্থী, রিক্ষে এবিং েিীকেি রিিাপত্তা ও সুিতা আিাকেি োকে সবকর্থকে
গুরুত্বপূে।চ যেকহতু স্কুকল রিক্ষার্থী, রিক্ষে ও েিীিা আসকবি তাই সেকলি সুিক্ষা রিচ্ছিত
েিকত যিাগ রিেন্ত্রে ও প্ররতকিায যেন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention,
CDC) দ্বািা সুপারিিেৃত প্রিিি যেৌিল প্রকোগ েিা হকব। সিংক্রিে েরিকে পিাি ঝু ুঁ রে
েিাকত রডরিক্ট যে সব যেৌিল বাস্তবারেত েিকে:
•

সবো
চ িাস্ক পকি র্থাো

•

িািীরিে েূিত্ব

•

আপিাি হাত যুকে রিি

•

পরিষ্কাি ও জীবােুিুি েিা

•

েন্ট্োক্ট যেরসিং

•

যেরন্ট্কলসি রবচ্ছডিং

েীোকব আিিা DeKalb County School District রিিাপে িাখরে, যসই সম্পকেচ আকিা
তকর্থেি জিে এখাকি রক্লে েরুি। বাস রুি যেখকত, এখাকি রক্লে েরুি।
ক োভিড-19 টি ো
েিীকেি জিে োকত পোপ্ত
চ যোরেড-19 ঠিো উপলেে র্থাকে তাি যেৌিল বাস্তবােকিি
জিে DCSD DeKalb স্বািে পর্কেি
চ
(Board of Health) সকে এেচ্ছিত হকে োজ েিকে।
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পকিি সপ্তাকহ আকিা তর্থে যেো হকব। েিীকেিকে তাকেি প্রার্থরিে স্বািে প্রোিোিীকেি
োকে ঠিো পাওো োকচ্ছ রেিা তা যেখকত বলা হকচ্ছ।
অভিনন্দন
গত সপ্তাকহ DCSD-এি সুখবি েরিকেকে! 2021 ইউিাইকিড যেিস যসকিি ইেুর্থ যপ্রাগ্রাকি
(United States Senate Youth Program, USSYP) জচ্ছজে
চ াি েূত রহকসকব রিবারর্ত
চ
আরি
Lithonia High School রসরিেি Zae Brewer-যে অরেিেি জািাকত র্াই। যস 104রিক্ষার্থীি েূকতি সকে যোগ যেকবি এবিং তাি স্নাতে রিক্ষাি জিে $10,000 েকলজ
স্কলািরিপ পাকব। আিিা Zae-যে রিকে গরবতচ এবিং আিিা জারি যে যস Lithonia High
এবিং DCSD-এি হকে োকলা েকি প্ররতরিরযত্ব েিকব!
আরি 11 হাইস্কুলকেও অরেিেি জািাকত র্াই োকেি িাি 2021-এি Advanced
Placement (AP) Honor Schools-এ একসকে! AP ক্লাস আিাকেি রিক্ষার্থীকেিকে হাই স্কুকল
র্থাোোলীি েকলজ স্তকিি রবর্েবস্তু যিখাি এবিং েকলজ যবাডচ েতৃে
চ পরির্ারলত AP
পিীক্ষা যেোি সুকোগ যেে। এইসব স্কুকলি রিক্ষে, েিী ও রিক্ষার্থীকেি অরেিেি: Arabia
Mountain High School, Chamblee Charter High School, Clarkston High School,
Cross Keys High School, DeKalb Early College Academy, DeKalb School of the Arts,
Druid Hills High School, Dunwoody High School, Lakeside High School, Southwest
DeKalb High School এবিং Tucker High School!
ক োর্ডের ৃ তজ্ঞতো সপ্তোহ
DCSD 15-19 িার্চ জচ্ছজে
চ া স্কুল যবাকডচি েৃতজ্ঞতা সপ্তাহ পালি েিাি জিে িার্চ িাকস
যেকিি অিোিে স্কুল রডরিকক্টি সকে যোগ যেকব। আিিা আিাকেি স্কুল যবাকডচি
সেসেকেি রডরিকক্টি রিক্ষার্থী, েিী, রপতািাতা এবিং অিোিে যেেকহাডািকেি প্ররত
প্ররতশ্রুরতবদ্ধতাি জিে সম্মাি জািাই।
েকর্থাপের্থি র্ারলকে োওো এবিং আিাকেি রিক্ষার্থীকেি উন্নরতি জিে েঠিি রসদ্ধান্ত
যিোি সাহস যেখাকিাি জিে আিিা রিক্ষা পর্কেি
চ
সেসেকেি যিেবাে জািাই। আিিা
তাকেি রসদ্ধান্ত যিো এবিং র্োম্পম্পেি েিকত এবিং সিস্ত রিক্ষার্থীি জিে িািসম্মত রিক্ষাি
পকক্ষ অবোি িাখাি জিে তাকেি যিেবাে জািাই।
March Mindfulness
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DCSD গত সপ্তাহ যর্থকে েিীকেি জিে সফলোকব “March Mindfulness” র্ালু েকিকে।
এই গুরুত্বপূে উকেোকগ
চ
েিীিা এই 30 রিরিকিি যসিকি অিংি যিি যেখাকি িািরসে র্াপ
রিেন্ত্রে েিা, িি প্রিারন্ত িাখা এবিং র্াপ সিাি েিাি প্রিাে রেরত্তে সিঞ্জাকিি উপি
যজাি যেো হকব। প্রর্থি যসিি সম্পকেচ আিিা আিাকেি েকেেজি েিীি োে যর্থকে
ইরতবার্ে প্ররতচ্ছক্রো যপকেরে এবিং আিিা সিস্ত েিীকেি এেঠি যসিকি অিংি রিকত
উত্সারহত েকিরে, ো Moment of Mindfulness প্ররতষ্ঠাতা Mr. Curtis Smith প্রোি
েকিকেি।
আরি আিাকেি রিক্ষার্থী, রিক্ষে ও েিীকেি আকিা সফলতাি োরহিীি অকপক্ষাে িইলাি!
রবিীত,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

