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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

 

আপনাকেি আবাি স্বাগত জানাই! ববরিে মহামািীি োিকে এে বছি আকগ রিরিক্ট সু্কল বন্ধ 

েকি দেয়াি পি আজ আমাকেি ক্লাসরুকম আবাি রিক্ষার্থী ও রিক্ষেকেি দেকখ আরম খুবই 

আনন্দিত। 

 

আমাকেি প্রর্থমরেন সফল রছল োিে আমাকেি রিক্ষার্থী, েমী এবং রিক্ষেিা রিক্ষাি রনিাপে 

পরিকবি বতরি েিকত প্রিমন দেৌিল অনসুিে েকিকছন। প্রর্থম রেন আমাি এোরিে সু্কল 

পরিেি শন েিাি সুক াগ রছল। আমাকে পাঠাকনা অকনে সু্ককলি ছরব ও রেরিও আরম দেকখরছ। 

 

আরম মুগ্ধ হকয় দগরছলাম! এবং, আরম হাইরিি রিক্ষায় পরিবতশন েিাি দক্ষকে েকঠাি পরিশ্রকমি 

জনয আমাকেি দেন্দ্রীয় অরফকসি েমী, আঞ্চরলে সুপারিকেকেে, অিযক্ষ, রিক্ষে, বাস চালে, 

পুষ্টি রবষয়ে েমী এবং সমস্ত সু্কল েমীকেি িনযবাে জানাকত চাই। এই মহামািী সময়কতও এরগকয় 

দ কত DeKalb County School District (DCSD)  া েিকছ তা অসািািে। অরতরিক্ত সহায়তা 

প্রোন েিকত, আমাকেি েমীিা সু্কলগুকলা পরিেি শন েিকব। 

 

আরম স্বীোি েকিরছ দ  সু্ককল ক্লাস আবাি শুরু েিা আমাকেি েরমউরনষ্টিকত এেষ্টি দমরুেিকেি 

রবষয় রছল। উেয় পক্ষই রবষকয়ি প্ররত তাকেি অনুেূরত জানান্দচ্ছল, আরম প্রকতযকেি েৃষ্টিেঙ্গী 

বুকেরছ ও দসই রবষকয় সহানুেূরতিীল। আরম আিা েরি দ  সু্ককল ক্লাস শুরু হওয়া মাকন হল 

আমাকেি েরমউরনষ্টিি দসকি ওঠা শুরু হওয়া। আরম রবিাস েরি আমিা সেকলই এেমত দ  

আমাকেি রিক্ষার্থী এবং েমীিা অসািািে। আমাকেি রিক্ষার্থীকেি ক্লাসরুকম ক্লাস েিা দেকখ 

োকলাবাসা এবং সহানুেূরত জাকগ। 

 

আমিা আবাি ক্লাকস আমাকেি রিক্ষার্থীকেিকে রনিাপকে ক্লাস েিাকনা রনকয় োজ েিরছ এই 

রবষকয় আমিা আমাকেি পরিবাি, েমী ও দেেকহাল্ডািকেি তর্থয রেকত র্থােব। সু্ককল আবাি ক্লাস 

শুরু হওয়াি সময়সূরচ, রমল পরিকষবা ও বাস রুি রনকয় তর্থয দপকত, েয়া েকি আমাকেি 

ওকয়বসাইি দেখুন। 

 

 

দোরেি-19 ষ্টিো 

 

আরম আনকিি সকঙ্গ জানান্দচ্ছ দ  DCSD েমীকেি জনয পিীক্ষা ও ষ্টিোেিকেি ও পরিবািকেি 

জনয পিীক্ষাি পরিেল্পনা চূড়ান্ত েকি দফকলকছ। েমীকেি জনয ষ্টিো অযািরমরনকিষ্টিে ও 

ইন্সট্রােিনাল েমকেকে দেয়া হকব। ষ্টিো দেয়াি জনয রিরিক্ট DeKalb োউরেি স্বাস্থ্য পষ শে, 

Walgreens এবং Briarcliff Pharmacy-এি সকঙ্গ দজাি েকিকছ। েরবষযকত অনযানয অবস্থ্ান 

জানাকনা হকব। 

 

DeKalb োউরেি স্বাস্থ্য পষ শে ষ্টিো রনকত আগ্রহী DCSD েমীকেি ষ্টিো প্রোকনি জনয 12,000 

েযােরসকনিন রেকিি বযবস্থ্া েকিকছ। অযাপকয়েকমকেি জনয দিন্দজোি েিকত এেষ্টি 

দিন্দজকিিন রলঙ্ক পাঠাকনা হকয়কছ। 

 



BENGALI 

েমী ও পরিবাকিি জনয চািষ্টি সু্ককল দোরেি-19 পিীক্ষা েিা হকব —Cross Keys High School, 

Bethune Middle School, Doraville United Elementary School and Dunwoody Elementary 

School— সময়: 9 a.m. and 1 p.m., and 3 p.m. and 5 p.m। 

 

পিীক্ষা ও ষ্টিোেিে সম্পকেশ আকিা তকর্থযি জনয এখাকন রক্লে েরুন। 

 

 

ফযারমরল মযািাি দগম নাইি 

 

DCSD-এি অরেোবে ও পরিবাি সম্পৃক্ততা রবোগ 30 মাচশ 2021 5:30 p.m. দর্থকে 7:30 p.m 

প শন্ত  োচচ শয়াল ফযারমরল মযািাি দগম নাইকিি আকয়াজন েিকব। আমিা আমাকেি পরিবাকিি 

সেলকে গরেত দিখাি, পড়াি অননয ও মজাোি উপায়গুকলা এবং গুরুত্বপূে শ রচন্তাোবনাি 

দেৌিলগুকলা অনুসন্ধান েিাি জনয আমন্ত্রে জানান্দচ্ছ। এই মজাোি ইকেকে দিন্দজোি েিাি 

জনয, এখাকন রক্লে েরুন। 

 

 

রফল্ড দি 

 

DCSD রফল্ড দিকত অঞ্চল III এি রলিািকেি সকঙ্গ অসািািে সময় োষ্টিকয়রছ। অঞ্চল III 

আমাকেি রিক্ষার্থীকেি মান সম্মত রিক্ষা প্রোন রনন্দিত েিকত ও লক্ষয রস্থ্ি েিকত অসািািে 

োজ েিকছ। আরম আমাকেি রিক্ষার্থীকেি প্ররত আঞ্চরলে সুপারিনকিনকিে Sean Tartt-এি 

োয়বদ্ধতাি জনয িনযবাে জানাকত চাই। 

 

 

বাস চালে েরমষ্টিি রমষ্টিং 

 

আজ DCSD বাস চালে েরমষ্টিি সকঙ্গ আমাি সাক্ষাকতি সুক াগ দপকয়রছলাম। আমাকেি 

বাচ্চাকেি অরেবােন জানাকত ও রিরিকক্টি োজ শুরু েিকত রিসপযাচ ও বাস চালেিাই হকলন 

প্রর্থম দশ্রেীি েমী। আপরন  া েকিকছন ও আপনাি পরিকষবাি জনয িনযবাে। 

 

 

সু্ককলি সমাজ দসবা সপ্তাহ 

 

গত সপ্তাকহ, DCSD সু্ককলি সমাজ দসবা সপ্তাহ পালন েকিরছ। সু্ককলি সমাজ দসবা সামান্দজে 

োকজি রবস্তৃত দক্ষকে অনুিীলকনি এেষ্টি রবকিষ দক্ষে। গত েকয়ে বছি সু্ককল  াওয়াি বয়স 

হকয়কছ এমন বাচ্চাকেি পরিবািকেি অকনে অর্থ শননরতে, রিক্ষামূলে এবং সামান্দজে সমসযা 

দবকড়কছ,  াি ফকল সু্কল সমাজেমীকেি দসবা েিাি সুক াগ দবকড়কছ। 

 

আমাকেি সমাজেমীিা পরিবািকেি সাহা য েকি, সারিকয় দতাকল, অনযায় সংকিািন ও আকিা 

অকনে রেছচ  েকি। সহায়তা প্রকয়াজন এমন রিক্ষার্থীকেি পািাপারি আমাকেি রিক্ষার্থী, েমী এবং 

েরমউরনষ্টিকে সহায়তা েিাি দক্ষকে DCSD সমাজেমীিা দ  গুরুত্বপূে শ েূরমো পালন েকিন 

তাি জনয িনযবাে। 
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দবাকিশি েৃতজ্ঞতা সপ্তাহ 

 

DCSD 15-19 মাচশ জন্দজশয়া সু্কল দবাকিশি েৃতজ্ঞতা সপ্তাহ পালন েিকব। আমিা আমাকেি সু্কল 

দবাকিশি সেসযকেি রিরিকক্টি রিক্ষার্থী, েমী, রপতামাতা এবং অনযানয দেেকহাল্ডািকেি প্ররত 

প্ররতশ্রুরতবদ্ধতাি জনয সম্মান জানাই। 

 

েকর্থাপের্থন চারলকয়  াওয়া এবং আমাকেি রিক্ষার্থীকেি উন্নরতি জনয েষ্টঠন রসদ্ধান্ত দনয়াি 

সাহস দেখাকনাি জনয আমিা রিক্ষা পষ শকেি সেসযকেি িনযবাে জানাই। আমিা তাকেি রসদ্ধান্ত 

দনয়া এবং চযাম্পম্পয়ন েিকত এবং সমস্ত রিক্ষার্থীি জনয মানসম্মত রিক্ষাি পকক্ষ অবোন িাখাি 

জনয তাকেি িনযবাে জানাই। 

 

আমিা আিা েিরছ 15 মাচশ, 2021 এ এই মাকসি রিক্ষা পষ শকেি রমষ্টিং দেখকবন। আপরন DSTV-

দত রমষ্টিং দেখকত পাকিন। 

 

 

রবনীত, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 


