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খণ্ড 30 

Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা, 

 

আরি আশা েরি এই সেকেি োকেি িকযে কেকেকে। আিিা িাকচেি কশকে চকে একসরে, আবাি 

সু্কে কখাোি েন্ে DeKalb County School District (DCSD) কে অগ্রগরি েকিকে িা আন্কেি। 

আিাকেি রশক্ষার্থী, রশক্ষে এবং েিীিা হাইরিড োরন্ েংকেি েন্ে কে প্রকচষ্টা েকিকে িাকি আরি 

গরব েি। 

 

29 িাকচে, সু্ককেি বারে বেকিি েন্ে সু্ককেি সিস্ত কগ্রড কেকেকেি (কোহেে A ও B) রশক্ষার্থীিা সু্ককে 

একস ক্লাস েিকব। আরি রন্শ্চিি এি রন্িাপত্তা ও সফেিাি েন্ে সেকেই রন্কেকেি েূরিো 

পােন্ েিকব। 

 

 

ন্িুন্ CDC রন্কেেরশো 

 

আিাকেি সু্কেগুকো রন্িাপে িাখকি এবং সংক্রিণ েড়াকন্া এড়াকি, আিাকেিকে অবশেই কিাগ 

রন্েন্ত্রণ ও প্ররিকিায কেকেি (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) রন্কেেরশো 

কিকন্ চেকি হকব। ক্লাসরুকি রশক্ষার্থীকেি িকযে শািীরিে েিূকেি রন্কেেরশোি প্ররিফেন্ েিকি 

CDC িাকেি K-12 রন্কেেরশো আপকডে েকিকে। CDC এখন্ সুপারিশ েিকে কে, রশক্ষার্থীকেি 

কেরণেকক্ষ িাস্ক পকি েিপকক্ষ 3 ফুে েিূে বোে িাখা উরচি। 

 

আরি সবসিে বকেরে, DCSD রবজ্ঞান্কে অন্ুসিণ েিকব এবং আিাকেি রবশ্চডংকেি সবাই 

রন্িাপে রেন্া িা রন্শ্চিি েিকি CDC-এি প্রস্তারবি প্রশিন্ কেৌশেগুরে প্রকোগ েিকব। বসন্ত 

রবিরিি োোোরে আসাি সাকর্থ সাকর্থ আিিা আিাকেি রশক্ষার্থী, রশক্ষে, েিী এবং 

পরিবািগুকোকে আিিা সু্কে কর্থকে েকূি র্থাোোেীন্ প্রশরিি কেৌশেগুরে কিকন্ চেকি 

উি্সারহি েিকি চাই। আরি আশা েরি প্রকিেকে DeKalb োউরি েরিউরন্টেকি কোরেড-19 

এি সংক্রিণ েি িাখকি িাকেি রন্কেকেি েূরিো পােন্ েিকব। 

 

 

কোরেড-19 টেো 

 

কেো CDC প্রশিন্ রন্কেেশন্া অন্ুসিণ েকি আিাকেি সু্কেগুকোকে রন্িাপে এবং সংক্রিণ 

েরড়কে পিা েরিকে কিকখকে, DCSD আিাকেি েিীকেি েন্ে কোরেড-19 পিীক্ষা ও টেোি 

সুকোগও প্রোন্ েিকে। আরি আন্কেি সকে ক ােণা েিরে কে DeKalb োউরিি স্বাস্থ্ে পে েে 

(DeKalb County Board of Health,DCBOH) এবং অন্োন্ে কহের্থ পােেন্ািকেি সহােিাে, DCSD 

কে রেন্ কেে 1b েিীকেি েন্ে পরিেল্পন্া সািঞ্জসে েকিকে কসরেন্ কর্থকে 1704 েন্ েিীকে 

টেো রেকেকে। 

 

রডরিক্ট েিীিা DCSD-এি Administrative and Instructional Complex, St. Phillips AME 

Church এবং Briarcliff Pharmacy-কি টেো রন্কি সক্ষি হকেকেন্। DCSD-এি প্ররশরক্ষি ন্াস েিা 

Administrative and Instructional Complex-এ 20 িাচে আিাকেি টেোোকন্ি অন্ুষ্ঠাকন্ 

েিীকেি রেেু টেো রেকেরেে। 
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DCSD টেো রেকি DCBOH, Walgreens এবং Briarcliff Pharmacy-এি সকে সহকোগী েিা 

চারেকে োকব। আিিা DCBOH, স্থ্ান্ীে ফাকি েসী বা িাকেি রচরেৎসা প্রোন্োিীকেি িাযেকি টেো 

গ্রহকণি অন্োন্ে সুকোগগুরে অকেেণ েিকি 16 বেি বা িাি কবরশ বেকসি েিী এবং 

রশক্ষার্থীকেি উি্সারহি েিরে। 

 

 

কবান্াস 

 

গিোে, কেকেি রশক্ষা পে েে কেে সু্কে সুপারিন্কেন্কডি Richard Woods-এি সুপারিশকে 

অন্ুকিােন্ রেকেকে। এই সুপারিকশ েশ্চেেোি প্ররিটে K-12 সিোরি-সু্কে রশক্ষে এবং অন্োন্ে 

রশক্ষা েিীকেি এেোেীন্, $1,000 কবান্াস প্রোকন্ি েন্ে কফডািাে রেিুোস ফান্ড বেবহাি 

েিকব। 

 

কোরেড-19 িহািািীোকে িাকেি োে এবং িোকগি েন্ে েৃিজ্ঞিাি ইরেি রহসাকব এই 

গুরুেপূণ ে পেগুরেকে শশ্চিশােী রন্কোগ এবং যকি িাখাি েন্ে রশক্ষে এবং রশক্ষা সহােিা 

েিীকেি কবান্াস প্রোন্ েিা হকচ্ছ। 

 

DCSD িাি েিীকেি এবং আিাকেি রশক্ষার্থীকেি সহােিা েিাি কক্ষকে িাকেি অবোন্কে গুরুে 

কেে। আিিা পকিি িাকস এই কবান্াস রবিিকণি িাযেকি আিাকেি উপেরি প্রেশ েকন্ি অকপক্ষাে 

িকেরে। 

 

 

শিণার্থী সংগঠন্ সো  

 

আরি এই আেটে শিণার্থী সংগঠন্কে যন্েবাে োন্াকি চাই, DCSD-কে আিাকেি কেষ্ঠকেি 

এেটে ন্িুন্ িাকন্ি রেকে রন্কে োওোি কক্ষকে আিাকেি েৃটষ্টেরে সম্পকেে োন্কি োিা গি 

সপ্তাকহ আিাি সাকর্থ এবং আিাকেি েকেি সাকর্থ কেখা েকিরেে। আিাি ন্িুন্ আকিরিোন্ 

পরিবািকে পরিকবশন্ েিা এই বেরিক্রিী েরিউরন্টেি রচন্তাোবন্া, পিািশ ে, আশা এবং 

প্রকোেন্গুরে কশান্ািও সুকোগ আিাি রেে। 

 

আিাকেি অংশীোিিা আিাকেি সু্কে রডরিকক্টি োে ের্থাের্থোকব চাোকন্াি েন্ে অপরিহাে ে। 

আোন্প্রোকন্ি পর্থ কখাো িাখা এোন্ত েরুরি। অংশীোিকেি রন্কোেন্ এইিেিই সােি ও 

উষ্ণিাপূণ ে হওো আবশেে। আস্থ্াি এেটে েরিউরন্টে গকড় িুেকি, আিিা আিাকেি স্বচ্ছিা 

এবং রশক্ষার্থীি সাফকেেি প্ররি আিাকেি প্ররিশ্রুরিি বরহিাগি সির্থ েেকেি সাকর্থ েুেোন্ত 

অংশীোি েিাি েন্ে এেটে পরিোঠাকিা তিরিকি অেীোিবদ্ধ। 

 

 

MOSAIC সািাি োরন্ েং কপ্রাগ্রাি 

 

আরি গি সপ্তাকহি রন্উেকেোকি উকেখ েকিরে, DCSD এই গ্রীকে রশক্ষার্থীকেি েন্ে MOSAIC 

সািাি োরন্ েং কপ্রাগ্রাি প্রোন্ েিকব। MOSAIC সািাি োরন্ েং কপ্রাগ্রািগুরে প্ররিোি, েিণ, 

সিদৃ্ধেিণ এবং সািাশ্চেে সংকবেন্শীে রশক্ষকণি সু্কে রডরিকক্টি আিাকেি রশক্ষার্থী, আিাকেি 

রশক্ষে, এবং িাকেি কশখাকন্া েকিকিি কক্ষকে সাহােে েকি। আিাকেি েক্ষে হে ইংকিেী 

রশক্ষার্থী, প্ররিবন্ধী রশক্ষার্থী এবং প্ররিোযি রশক্ষার্থী সহ সেে রশক্ষার্থীকেিকে েুি েিা। 
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প্রোগ্রোম দর্ শক প্রোগ্রোমমর তোররখ ফম শযোট 

FLEX Restore 
8 কগ্রকডি োিা কেবে HS কোস ে 

রন্কচ্ছ এবং কগ্রড 9-12 
1 – 17 েনু্ রডরিক্ট োচুেোে 

FLEX Ahead রসরন্েি 1 – 24 েনু্ রডরিক্ট োচুেোে 

High School Credit 

Recovery 

8 কগ্রকডি োিা কেবে HS কোস ে 

রন্কচ্ছ এবং কগ্রড 9-12 

1 – 30 েনু্ 

(রবরেন্ন) 
স্থ্ান্ীে সু্কে কবকন্ডড 

AP Bridge Camp কগ্রড 9-12 েেুাই িাকসি 1 সপ্তাহ স্থ্ান্ীে সু্কে কবকন্ডড 

Summer Bridge Camp উঠরি 6 ও 9 কগ্রকডি রশক্ষার্থীিা 
েেুাই 

(রবরেন্ন) 
স্থ্ান্ীে সু্কে কবকন্ডড 

Special Education ESY 
রবকশে রশক্ষাি রশক্ষার্থীিা 

(রপ্র-K-12) 
েনু্ 7– েেুাই 16 রডরিক্ট কবকন্ডড 

Scholars Academy কগ্রড 3-8 েনু্ 7– েেুাই 16 স্থ্ান্ীে সু্কে কবকন্ডড 

Serendipity কগ্রড 1-6 েনু্ রডরিক্ট োচুেোে 

Title I Enrichment 

Programs 
কগ্রড K-12 োরন্ েং বোেপোে েেুাই স্থ্ান্ীে সু্কে কবকন্ডড 

Literacy Camp কগ্রড K-12 7 – 30 েনু্ স্থ্ান্ীে সু্কে কবকন্ডড 

My Brother’s Keeper MBK রশক্ষার্থীিা 28 েনু্ – 2 েেুাই, 2020 রডরিক্ট কবকন্ডড 

Aviation Camp কগ্রড 4-6 21 েনু্ – 2 েেুাই, 2020 রডরিক্ট কবকন্ডড 

STEM is LIT কগ্রড 6-8 19 – 29 েেুাই, 2021 কেকন্ডড 

CTAE Enrichment রবরেন্ন েনু্/েেুাই কেকন্ডড 

Learning Backpacks 

(Literacy Enrichment) 
রপ্র-K কর্থকে 2 কগ্রড েনু্– েেুাই বাসা 

োরবিোগ:  সিৃদ্ধেিণ, প্ররিোি, কক্ররডে রিেোরি এবং েিকণি েন্ে সািাি োরন্ েং সুকোগগুকো খুব সাম্প্ররিেিি কেে, 

স্থ্ান্ীে এবং রডরিকক্টি কোরেড-19 স্বাস্থ্ে পিািশ ে সম্পরেেি রন্কেেরশোি উপি রন্েেিশীে। *িারিখগুকো পরিবিেন্ সাকপক্ষ। 

দ্রষ্টবে: 

• 1:15 রশক্ষে-রশক্ষার্থী অন্ুপাকি পকড িুকখািুরখোকব কপ্রাগ্রাি েিাকন্া হকব। 

• কেকন্ডড কপ্রাগ্রাকি োচুেোে ও িুকখািুরখ কসশন্ অন্তেুেি র্থােকব। 

আপমেট হমেমে:  26 মোর্শ, 2021 

 

িুকখািুরখ, কেকন্ডড এবং োচুেোে রশক্ষাি িাযেকি রশক্ষার্থীিা রশক্ষে-কন্িৃোযীন্ পাঠ এবং 

রশক্ষার্থী-রন্কেেরশি পাঠগুকো কর্থকে োেবান্ হকব। রশক্ষার্থীিা খা াঁটে, আেে েে এবং অর্থ েপূণ ে 

অরেজ্ঞিাে রন্েুি র্থােকব। 

 

গ্রীকেি কপ্রাগ্রািগুরেি েন্ে রন্বন্ধকন্ি ির্থে 19 এরপ্রে 2021 এ প্রোশ েিা হকব। 

 

 

2021-2022 রশক্ষা বে ে 

 

রডরিকক্টি 2021-2022 সু্কে রশক্ষাবকে েি পরিেল্পন্া রহসাকব, আিিা আিাকেি রশক্ষার্থীকেি 

এোকডরিে, সািাশ্চেে, িান্রসে এবং আচিণগি প্রকোেন্ রবকবচন্া েিরে। আিিা 

রশক্ষার্থীকেি ফোফে এবং পকিি বেি সু্ককে ক্লাস েিাি রবেল্পগুরেি েন্ে পরিেল্পন্া েিকি কে 
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কোি কেো চারে োশ্চচ্ছ িা গুরুেপূণ ে। আিিা রিডে বা হাই সু্ককেি রশক্ষার্থীকেি রবেল্প রহসাকব 

োচুেোে রিকিাে োরন্ েং প্রস্তাব কেোি েন্ে FLEX Academy সম্প্রসারিি েিরে। েরে কোন্ও 

পরিবাি োচুেোে োরন্ েং কবকে কন্ে, িাহকে আিিা রন্শ্চিি েিকি চাই কে রশক্ষার্থীিা পুকিাপুরি 

রসকরান্াস (এেেন্ রশক্ষকেি কন্িৃকে সিাসরি পাঠোন্) এবং অোরসন্কক্রান্াস (রিকেে-োইি 

রশক্ষে-কন্িৃোযীন্ পাঠ োড়াই অন্োইকন্ রশক্ষা) কশখাি সাকর্থ রন্েুি িকেকে। 

 

আিিা পকিি বেকিি পরিেল্পন্া েন্ে আপন্াি োবন্া শুন্কি এরপ্রে িাকস োউন্ হেগুরে 

পরিচােন্া েিব। 

 

 

Kids’-Doc-On-Wheels/রফড কড 

 

আরি আে Fairington Elementary School-এ Kids’-Doc-On-Wheels-এি Dr. Lynette Wilson-

Phillips এবং িাি েকেি সকে সাক্ষাি েকি আন্শ্চেি। Kids’-Doc-On-Wheels, Inc. এি েক্ষে 

হে বাচ্চাকেি েরিউরন্টেি পাশাপারশ িাকেি প্ররিরেকন্ি প্রার্থরিে অবস্থ্াকন্ি সু্কেটেকি 

উচ্চিাকন্ি এবং রবস্িৃি কপরডোটিে কেোকি বরয েি অোকেস রন্শ্চিি েিা। Kids’-Doc-On-

Wheels-এি পােেন্ািরশকপি েন্ে যন্েবাে। িাকেি কেরেকিরডরসন্ িকডেটে সু্ককে আিাকেি 

রশক্ষার্থীকেি সুস্থ্ িাখকি এবং সাফকেেি েন্ে প্রস্তুি িাখকি সহােিা েকি! 

 

আিাি Fairington-এি কসশকন্ েকেেটে ক্লাকস বকস পে েকবক্ষণ েিাি সুকোগও হকেরেে। রশক্ষে 

এবং রশক্ষার্থীকেি সম্পিৃিা কেকখ আরি সন্তুষ্ট হকেরে। আরি অযেক্ষ Dr. Walter Burke-কে িাি 

রবশ্চডংকে আিাকে অেের্থ েন্া েিাি েন্ে যন্েবাে োন্াকি চাই। আরি আিাকেি রশক্ষার্থীকেি প্ররি 

আঞ্চরেে সুপারিন্কেন্কডি Dr. Triscilla Weaver-এি োেবদ্ধিাি েন্ে যন্েবাে োন্াকি চাই। 

 

আপন্াি রন্কেি ও অকন্েি েত্ন রন্কি র্থােুন্। 

 

 

রবন্ীি, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 


