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Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,

আমাকেি স্কুল খখালা রিকে আমিা আিন্দিত ও আমিা হাইরিড লারিিংন রিকে সামঞ্জসয েিকলও,
আমাকেি খেট ও খেশ জুকে যা ঘকটকে তা আমাকেি পকে উকপো েিা েঠিি। অকিকেি মকতা
আমািও 16 মার্ন আটলান্টা ও খর্কিারে োউরন্টকত যা ঘকটকে তাকত খুবই মি খািাপ হকেকে।
মািুকেি প্ররত সরহিংসতা এবিং ঘৃণাি উত্থাি গ্রহণকযাগ্য িে এবিং এঠট সহয েিা যাে িা। DeKalb
County School District (DCSD) সেল প্রোি ঘৃণা, বণবাে,
ন
এবিং সরহিংসতাি রবরুকে এবিং
আমাকেি রর্ন্তাোবিা এশীে ও প্রশান্ত মহাসাগ্িীে দ্বীপপুকঞ্জি েরমউরিঠটি খেকেও এেই।

আমিা হলাম ববরর্েযমে স্কুল রডরিক্ট এবিং আমিা খসই সুিি ববরর্েয প্ররতঠট উপাকে পালি
েরি। েকেেজকিি েুকলি জিয আমাকেি উরর্ত িে এই গুরুত্বপূণ গুণ
ন
িষ্ট েিা। Dr. Martin
Luther King Jr. এেসমে বকলরেকলি, “এে জােগ্াে অিযাে মাকি সব জােগ্াকতই িযাে ঝু ুঁ রেি
মুকখ।” সমস্ত DCSD রশোর্থী ও েমীকেি সুিো ও মািরসে সুস্থতা আমাকেি োকে সবকর্থকে
খবরশ গুরুত্বপূণ।ন

খোরেড-19 ঠটো ও পিীো
আমিা আিকিি সকে জািান্দচ্ছ খয DeKalb Board of Health (BOH) Elizabeth Andrews High
School-এ েমীকেি জিয 20 মার্ন এেঠট ঠটোোি রিরিকেি বযবস্থা েিকব। এই অিুষ্ঠাকি BOH
েমপকে প্রাে 1,250 রশেে ও েমীকে ঠটোোি েিকত পাকি। সমস্ত েমীকে অিুকিাধ েিা
হকচ্ছ খয সম্ভব হকল তািা খযি তাকেি “dekalbschoolsga.org” ইকমল অযাকেস রেকে অিুষ্ঠাকি
খিন্দজোি েকি। খযকহতু এঠট DCSD-এি জিয অসিোরি অিুষ্ঠাি, তাই আমিা র্াই খয খযাগ্য
অিযািয বযন্দিিা খযি এই অিুষ্ঠাকি খিন্দজোি িা েকিি। েীোকব খিন্দজোি েিকবি খসই
সম্পকেন আকিা তকর্থযি জিয েো েকি আপিাি রডরিকক্টি ইকমল খেখুি।
DeKalb County School District েমী এবিং পরিবািকেিকে খোরেড-19 পিীো েিাকিাি জিয
রি খোরেড খটরেিং খসন্টািগুরলি সাকর্থ অিংশীোরিত্ব েকিকে। খসামবাি, মেলবাি এবিং বুধবাি
11 a.m. খর্থকে 5 p.m পযন্ত
ন Cross Keys High School-এ এবিং মেলবাি, বুধবাি এবিং
বৃহস্পরতবাি 7 a.m. খর্থকে 1 p.m পযন্ত
ন রশেে ও েমী সেসযকেি পিীো েিাকিা হকব।
স্কুল খসরমোকিি খশে পযন্ত
ন সমেসীমা বাোকিা হকব। অযাপকেন্টকমন্ট রস্থি েিকত,
www.freecovidtesting.us-এ যাি। আপিাি অযাপকেন্টকমকন্টি সমে রস্থি েিকত ও স্কুকলি
অবস্থাি খবকে রিকত ‘Quick Registration’ খবকে রিি।

রিল্ড খড
DCSD রিল্ড খডকত অঞ্চল IV এি রলডািকেি সকে অসাধািণ সমে োঠটকেরে। Stone Mountain
Elementary School-এি রলডািরশপ ঠটকমি সকে োর্ুনোল মাধযকম সাোত েিাি এবিং Indian
Creek Elementary School-এি খোট গ্রুপ রিকেন শিা পযকবেণ
ন
েিাি এবিং Champion Theme

BENGALI
Middle School-এ স্বল্পকমোেী েম পরিেল্পিা
ন
(Short-Term Action Plan, STAP) খেখাি সুকযাগ্
রেল।
অঞ্চল IV আমাকেি রশোর্থীকেি মাি সম্মত রশো প্রোি রিন্দিত েিকত ও লেয রস্থি েিকত
অসাধািণ োজ েিকে। আরম আমাকেি রশোর্থীকেি প্ররত অন্তবতীোলীি
ন
আঞ্চরলে
সুপারিিকটিকডন্ট Sean Tartt-এি োেবেতাি জিয তাুঁকে ধিযবাে জািাকত র্াই।

7 রেকিি খিাকজি রমল বক্স
DCSD-এি 18 বেি ও তাি েম বেসী সমস্ত রশোর্থীিা এখি িল ও সবন্দজি সকে 7 রেকিি
খিাকজি রমল বক্স পাকবি। বুধবাি 11 a.m. খর্থকে 2 p.m রমল রবতিণ েিা হকব। আকিা তকর্থযি
জিয, এখাকি রিে েরুি।

MOSAIC সামাি লারিিংন খপ্রাগ্রাম
আরম আিকিি সকে জািান্দচ্ছ খয রডরিক্ট এই গ্রীকে রশোর্থীকেি জিয িতু ি রশো খপ্রাগ্রাম
আিকব। MOSAIC সামাি লারিিংন খপ্রাগ্রাকম খয সব খশখাি রবেে রপরেকে আকে এবিং খশখা যােরি
তা খশখাি সুকযাগ্ একত র্থােকব। MOSAIC খপ্রাগ্রামগুকলাকত সােিতা এবিং গ্রণকতি রেরি েেতা,
োো অরধগ্রহণ, খেরডট পুিরুোি বা ত্বিণ, STEM/STEAM, সামাি রিজ এবিং এিরির্কমন্ট
েযাম্প অন্তেুি
ন িকেকে। পািযেমঠট 2021 সাকলি জুি এবিং জুলাইকত অর্থবহ
ন রশোি
অরেজ্ঞতাি জিয এবিং রশোর্থীকেি খশখাি িাুঁেগুরল েূি েিাি উকেকশয উকেশযমূলে,
লেযযুি সহােতা প্রোকিি জিয বতরি েিা হকেকে।
খপ্রাগ্রামগুকলাি জিয খির্ লাগ্কব িা, তকব, যরে খোকিা হাই স্কুকলি রশোর্থী Georgia Virtual
School বা অিযািয স্বীেৃত সিাি মাধযকম খোস েকি,
ন
তকব অবশযই খোস রি
ন রেকত হকব। রডরিক্ট
র্াে খয সেল রশোর্থীকেি সমৃেেিকণি জিয বতরি েিা খপ্রাগ্রামঠটি সদ্বযবহাি েরুে।
আকিা তর্থয শীঘ্রই খেো হকব।

টাউি হল
আমাকেি সাম্প্ররতে োর্ুনোল টাউি হল খেকখকেি এবিং অিংশ রিকেকেি এমি বাবা-মা এবিং
রশেেকেি সবাইকে ধিযবাে। খযকহতু আমিা রডরিক্ট পুিিাে খখালাি পরিেল্পিা সম্পকেন রবশে
সিবিাহ েকিরে তাই আপিাি মতামত প্রকোজি। যরে আপরি টাউি হকল অিুপরস্থত খর্থকে
র্থাকেি, তাহকল তা খেখকত এখাকি রিে েরুি।

সুপারিিকটিকডকন্টি েরমউরিঠট অযাডোইজরি োউন্দিল
আরম এই সপ্তাকহ আমাকেি েকলি সাকর্থ সাোকতি জিয আমাকেি েরমউরিঠট পাটন িািকেি এবিং
সুপারিিকটিকডকন্টি েরমউরিঠট অযাডোইজরি োউন্দিলকে (Superintendent’s Community
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Advisory Council, SCAC) ধিযবাে জািাকত র্াই। SCAC-এি লেয হল রডরিকক্টি এোকডরমে,
পরির্ালিা ও আরর্থে
ন সুস্থতাি রবেকে সুপারিকন্টকেন্টকে সহােতা, রিকেন শিা এবিং খিতৃত্ব প্রোি
েিা।
এই সহকযারগ্তাঠট রডরিকক্টি পকে গুরুত্বপূণ।ন সেল অিংশীোিকেি মকধয েরমউরিঠট সম্পৃিতা
এবিং অিংশগ্রহণ এেঠট সিল স্কুল রডরিকক্টি র্ারবোঠি।

খোরেড-19 সাপ্লাই রেট োি
Peachcrest Elementary School-এ DeKalb Association of REALTORS-এি োকিি জিয আরম
ধিযবাে রেকত র্াই। সিংস্থাঠট পরিষ্কাি ও রিিাপে খেরণেে িেণাকবেকণি জিয রশেেকেি 50ঠট
খোরেড-19 সাপ্লাই রেট োি েকিকে। একত ওোইপ, হযাে সযারিটাইজাি, খিস মাস্ক, খিস রশল্ড
ও লাইজল িকেকে। DeKalb Association of REALTORS খবশ েকেে বেি ধকি DCSD-এি সাকর্থ
অিংশীোরিত্ব েকিকে এবিং আমিা খসই অিংশীোরিকত্বি জিয েৃতজ্ঞ।
আরম আশা েরি খয আমিা এই েরমউরিঠট রহসাকব রবশ্ববযাপী মহামািীি অবসাি ঘটাকত এবিং এি
পিবতী সম্ভাবয প্রোকবি পকর্থ আমিা এেঠট েরমউরিঠট রহসাকব একে অপকিি প্ররত সহৃেেতা
প্রোশ েিব এবিং একে অপকিি পাকশ র্থােব।

রবিীত,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

