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খণড্ 31 

Dekalb County School District পরিবারকে শভুেচ্ছা, 

 

আমি আশা করি এই সকলের কাজের মধ্যে কেটেছে। আমরা এপ্রিলে এসে প ৌঁছেছি, এটা হল বসন্ত বিরতির 

(স্প্রিিং ব্রেক) সময়, আমি সকল কে কোভিড-19 ছড়িয়ে যাওয়া কমাতে তাদের নিজেদের ভূমিকা পালন 

করতে উত্সাহিত করছি। আমি জানি, আমরা সকলেই স্বাভাবিক অবসথ্ায় ফিরে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগে আছি, 

তবে আমাদের অবশ্যই অটল থাকতে হবে এবিং রোগ নিয়ন্ত্রণ এবিং প্রতিরোধ কেন্দ্রের প্রশমন 

ক শল অনুসরণ করতে দৈহিক দূরত্ব মেনে চলতে হবে, মাস্ক পরতে হবে, হাত ধুতে হবে।  

 

দয়া করে বিরতির সময় নিরাপদে থাকুন। আমরা 12 এপ্রিল আপনার আগমনের অপেক্ষায় থাকব। 

 

বসন্ত বিরতির (স্প্রিিং ব্রেক) মিল বিতরণ 

 

International Center-এর দিকের অ্যাডমিনিসট্্রেটিভ ও ইন্সট্রাকশনাল কমপ্লেক্সে 3 এপ্রিল 2021 

শনিবার বেলা 11টা থেকে দপুুর 2টা পরয্ন্ত DCSD বসন্ত বিরতির (স্প্রিিং ব্রেক) মিল বিতরণের 

আয়োজন করেছিল। ডিসট্্রিকট্ 2,100টি সাতদিনের ফ্রোজেন মিল বকস্ বিতরণ করবে এবিং Atlanta 

Community Food Bank থেকে পরিবারদেরকে তাজা জিনিস দেবে। 

 

পারক্িিংয়ের মাধ্যমে সাইনেজ সরাসরি পিতামাতার জন্য উপলব্ধ। পরিবারগুলোকে ড্রাইভ-থ্রুর সময় 

তাদের গাড়িতে থাকতে হবে এবিং স্কুল পুষ্টি পরিষেবার করম্ীরা আইটেমগুলি গাড়ির ট্রাঙক্ে রাখবেন। 

 

আরো তথয্ের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: 

 

কোভিড-19 পরীক্ষা 

 

আমরা আমাদের করম্ী, শিক্ষার্থী এবিং পরিবারদের জন্য কোভিড-19 পরীক্ষার সময়সচূি স্থির করেছি। 

Bethune Middle School ও Cross Keys High School-এ সোমবার ও মঙ্গলবার সকাল 10টা থেকে 

বিকাল 5টা এবিং Doraville United Elementary School-এ বৃহস্পতিবার 10টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত 

পরীক্ষা করা হবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য অবস্থান জানানো হবে। 

 

পরীক্ষা করানোর জন্য আমরা Top Dog Solutions, Inc-এর সঙ্গে সহযোগী করেছি। পরীক্ষার 

বিকল্পগুলি আমাদের সক্ুল কমিউনিটির জন্য একটি পরিষেবা সরবরাহ করে এবিং আমাদের কর্মী এবিং 

শিক্ষার্থীদের সুরক্ষিত রাখতে আমাদের সচল থাকতে সহায়তা করে। যারা এই বিকল্পটি চান তাদের জন্য 

টিকা সম্পর্কিত তথয্ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 

 

রেজিসট্ার করতে এখানে ক্লিক করুন। 

 

টাউন হল মিটিিং 
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শিক্ষার্থীর ফলাফলে মনোনিবেশ করা এবিং পরের বছরের জন্য স্কুলে ক্লাস করার পরিকল্পনার দিকে 

মনোনিবেশ করা যে গুরুত্বপূরণ্ সেই বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হতে পারি। 2021-2022 স্কুল 

শিক্ষাবর্ষ নিয়ে আমাদের DCSD কমিউনিটি থেকে চিন্তাভাবনা একত্রিত করতে আমরা এপ্রিলের 27-29 

পর্যন্ত আঞ্চলিক/কমিউনিটি টাউন হলের আয়োজন করব। DCSD আমাদের শিক্ষার্থীদের একাডেমিক, 

সামাজিক, সিংবেদনশীল এবিং আচরণগত প্রযো়জন বিবেচনা করছে। 

 

যদি কোনও পরিবার ভারচ্ুযা়ল লার্নিিং বেছে নেয,় তাহলে আমরা নিশচ্িত করতে চাই যে শিক্ষার্থীরা 

পুরোপরুি সিঙক্্রোনাস (একজন শিক্ষকের নেতৃতব্ে সরাসরি পাঠদান) এবিং অ্যাসিনক্রোনাস (রিয়েল-

টাইম শিক্ষক-নেততৃ্বাধীন পাঠ ছাড়াই অনলাইনে শিক্ষা) শেখার সাথে নিযকু্ত রয়েছে। এই টাউন হল 

মিটিিংগুলো আমাদের শিক্ষারথ্ী এবিং তাদের পরিবারকে সরব্োতত্মভাবে সহায়তা করার উপায় প্রদান 

করবে। 

 

আমরা আসন্ন সপত্াহগুলোতে টাউন হল মিটিিং সমপ্রক্ে আরো তথয্ প্রদান করব। 

 

বোনাস 

 

গত সপ্তাহে, আমি প্রতিটি K-12 সরকারি সক্ুল শিক্ষকের ও অন্যান্য শিক্ষা সহায়ক কর্মীদের জন্য 

স্টেটের শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত এককালীন বোনাস পেমেন্টের কথা উল্লেখ করেছিলাম। আমি 

আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে DCSD যোগ্য কর্মীদের পেমেন্ট সম্প্রসারিত করার সিদধ্ান্ত নিয়েছে। 

কারণ DCSD তাদের শিক্ষারথ্ীদের প্রতি তাদের অবদানের গুরুত্ব বোঝে, আমরা বোনাস বাড়িয়েছি তাই 

যোগ্য করম্ীদের $1,000 এবিং $500 পেমেন্ট দেয়া হবে। পেমেন্ট গারনিসমেন্ট সাপেক্ষ। তবে, পরবর্তী 

বেতনে করত্ন করা হবে। 

 

আমরা পরের সপত্াহে নির্ধারিত সময়সচূি অনুসরণ করে এই বোনাস বিতরণের মাধ্যমে আমাদের উপলব্ধি 

প্রদরশ্নের অপেক্ষায় রয়েছি। 

 

প্রম/সিনিয়র অয্াক্টিভিটি 

 

যদিও ডিসট্্রিকট্ বিল্ডিিং আবার খুলে দিয়েছে, তাহলেও অনেক সক্ুল স্কুলে চিরাচরিত প্রম অনুষ্ঠান 

করানো এবিং ফি সিংগ্রহ করার পরিকল্পনা করেনি। বর্তমান স্বাস্থয্ ও নিরাপতত্া নিরদ্েশিকার 

ভিত্তিতে, দুর্ভাগ্যবশত পরিকল্পনার অভাবে এই বছর চিরাচরিত পর্ম অনুষ্ঠানের অনুমোদন দেয়া হবে 

না। 

 

হাই সক্ুলের অধ্যক্ষদের একটি ফোকাস গ্রপু সিনিয়রউইকের ক্রিয়াকলাপের জন্য উদভ্াবনী পরামর্শ 

এবিং নিরদ্েশিকা পর্স্ততু করতে কোভিড-19 থিিংক ট্যাঙক্, শিক্ষারথ্ী নেতৃবৃন্দ, পরিবার এবিং করম্ীদের 

সাথে সহযোগিতা করবে। সিনিয়র উইকের জন্য ফোকাস আমাদের সিনিয়রদের জন্য সম্রণীয় অভিজঞ্তা 

তৈরি করবে। 
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ম্যাগনা পুরস্কার 

 

ন্যাশানাল স্কুল বোর্ড অ্যাসোসিয়েশন (NSBA) 2021 ময্াগনা পুরস্কার জয়ের জন্য আমি 

ডিসট্্রিক্টকে বিশেষত পিতামাতা ও পারিবারিক সম্পকৃত্তা বিভাগকে অভিনন্দন জানাতে চাই। DCSD 27 

তম বার্ষিক ময্াগনা পুরসক্ার প্রোগ্রামে প্রথম স্থান অর্জনকারী হিসাবে ইকয্ুইটির 

প্রতিশ্রতুিবদ্ধতার জন্য স্বীকৃত হয়েছে। DCSD এই সম্মান প্রাপয্ 15টি বিজয়ীদের মধ্যে একটি, তিনটি 

গ্র্যান্ড পরুসক্ার পেয়েছে এবিং 12টিতে প্রথম স্থান পেয়েছে। 

 

DCSD-এর পিতামাতা ও পরিবার সমপ্কৃ্ততা অভিভাবকদের ব্যকত্িগত এবিং পেশাগত বৃদ্ধি এবিং উন্নতির 

জন্য ইমপয্াকট্ মডেল টাইটেল I শিক্ষার্থীর একাডেমিক সহাযত়া এবিং সমম্তি বাইরেও পরিষেবা প্রসারিত 

করেছে। কাজের প্রধান লক্ষ্য হল ইনভলভিিং এন্ড মোটিভেটিিং পেরেন্টস ট ুবি একটিভ কন্ট্রিবিউটর্স 

ওভার টাইম (ইমপয্াক্ট)। টিম প্রয়োজনের সরব্াধিক ক্ষেত্রগুলিকে তুলে ধরে যেগুলো কীভাবে, কখন 

এবিং কোথায় পরিবার শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির সাথে জড়িত তা পর্ভাবিত করে। 

 

পরিবারের শিক্ষারথ্ীদের একাডেমিক কেরিযা়রে তাদের সম্পকৃ্ততা বাডা়নোর দিকে জোর দিয়ে 

ডিসট্্রিক্টের লক্ষ্যের উন্নতি, শিক্ষণ এবিং অর্জনের ব্যবধানের সমাধান করা আমাদের ক শল হয়ে 

দাৌঁড়িয়েছে। এই পুরসক্ারটি পর্াপ্য ছিল। আবারও অভিনন্দন! 

 

রূপান্তরকামী দিবস 

 

31 মার্চ, সারা বিশ্বের রপূান্তরকামী ও নন-বাইনারি মানুষজন রূপান্তরকামী দিবস হিসেবে পালন করেছেন। 

2009 সালে মিশিগানের রূপান্তরকামী সক্রিয় কর্মী ও Transgender Michigan-এর কারয্নির্বাহী 

নির্দেশক Rachel Crandall রূপান্তরকামী দিবস (Transgender Day of Visibility, TDOV) প্রতিষ্ঠা 

করেন। এটি রূপান্তরকামী এবিং লিঙ্গ অনিশ্চিত মানুষদের সাফল্য এবিং দশৃ্যমানতা পালনের সচেতনতার 

দিন হিসেবে শুর ুহয়েছিল এবিং এটি এলজিবিটিকিউ সম্প্রদাযে়র জন্য একটি গুরুত্বপূরণ্ দিন। 

 

DCSD আমাদের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মী সদস্য এবিং আমাদের সম্প্রদায়ের যারা এলজিবিটিকিউ 

সদসয্ তারা পালন করে। 

 

দযা় করে নিরাপদে থাকুন এবিং আপনার বসন্ত বিরতি উপভোগ করুন! 

 

 

বিনীত, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 


