BENGALI
Dekalb County School District পরিবািকে শুকেচ্ছা,
আসা েিরি সেকে রিিাপকে ও মজা েকি বসন্ত রবিরি (স্প্রিং ব্রেে) োটিকেকিি। আরম আশা েিরি
সেকেই ক্লাকস বা োর্চুোে মাধ্যকম আবাি ক্লাকস ব্র াগ রেকেকি ও এই ব্রসরমস্টাি ব্রশষ েিকি প্রস্তুি।
আমিা 2020-21 রশক্ষাবকষিু ব্রশকষি রেকে একস ব্রগরি, আরম আমাকেি সেে রশক্ষার্থী, রশক্ষে এবিং
েমীকেি এোকেরমে সাফকেযি জিয সাহা য অবযাহি িাখকি উি্সারহি েিকি র্াই।
এিাড়াও আরম সবাইকে ব্রোরেে-19 োইিাস সিংক্রমকেি রবস্তাি েমাকি আপিাি েূ রমো পােি েিাি
ের্থা স্মিে েরিকে রেকি র্াই। েো েকি শািীরিে েূিত্ব বজাে িাখুি, আপিাি মাস্ক পরুি, আপিাি হাি
ধ্ুকে রিি এবিং ব্রিাগ রিেন্ত্রে এবিং প্ররিকিাধ্ ব্রেকেি প্রশমি ব্রেৌশেগুরে ব্রমকি র্েুি।

2021-2022 স্কুল শিক্ষাবর্ ষ
রেরিক্ট 2021-2022 স্কুে রশক্ষাবকষিু পরিেল্পিা রহসাকব, আমিা আমাকেি রশক্ষার্থী এবিং রশক্ষেকেি
প্রকোজি রবকবর্িা েিরি। আমিা রশক্ষার্থীকেি ফোফে এবিং পকিি বিি সমস্ত রশক্ষার্থীি জিয স্কুকে
ক্লাস েিাি পরিেল্পিা েিকি ব্র ব্রজাি ব্রেো র্ারেকে াচ্ছচ্ছ িা গুরুত্বপূে।ু আমিা রমেে বা হাই স্কুকেি
রশক্ষার্থীকেি রবেল্প রহসাকবও োর্চুোে রিকমাি োরিিংু প্রস্তাব ব্রেোি জিয FLEX Academy সম্প্রসারিি
েিরি। োর্চুোে রবেল্পটি FLEX Academy-এি এেটি এক্সকিিশি হকব িকব প্ররিটি ব্রহাম স্কুকেি সকে
সিং ুক্ত।
2021-2022 স্কুে রশক্ষাবষ রিকে
ু
আমাকেি DCSD েরমউরিটি ব্রর্থকে রর্ন্তাোবিা এেচ্ছিি েিকি আমিা
এরপ্রকেি 27-29 প ন্ত
ু আঞ্চরেে/েরমউরিটি িাউি হকেি আকোজি েিব। িীকর্ রমটিিংকেি সমেসূরর্
িকেকি।
োর্চুোে রমটিিংকে অিংশ রিকি, অঞ্চেগুরেকি রক্লে েরুি।

অঞ্চল

অঞ্চল সুপাশিনটেনটেন্ট

তাশিখ

সময়

অঞ্চে 1

Mrs. Melanie Pearch

27 এরপ্রে

6:00

অঞ্চে 2

Mr. Trenton Arnold

28 এরপ্রে

6:00

অঞ্চে 3

Dr. Sean Tartt

29 এরপ্রে

6:00

অঞ্চে 4

Dr. Antonette Campbell

29 এরপ্রে

6:00

অঞ্চে 5

Dr. Triscilla Weaver

27 এরপ্রে

6:00

অঞ্চে 6

Dr. Candace Alexander

29 এরপ্রে

6:00

সঅঞ্চে 7

Dr. Rodney Swanson

29 এরপ্রে

6:00

েো েকি মকি িাখকবি অরেোবেকেি এরপ্রকেি িাউি হে রমটিিংকে রপরিকে রেকে 20 ব্রমকি েিা হকব।
আকিা ির্থয শীঘ্রই ব্রেো হকব।

টেকা
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DeKalb County School District (DCSD)-ব্রে জািাকিা হকেকি ব্র DeKalb County Board of Health
(DCBOH) জিসি ও জিসি েযােরসকিি বযবহািকে রবিরি ব্রেকব, িকব িািা ফাইজাি এবিং মেুািাি
সিবিাহ অবযাহি িাখকব। 18-48 বিি বেসী মরহোকেি মকধ্য রবিে, মািাত্মে ধ্িকেি িক্ত জমাি বাাঁধ্াি
িেটি ঘিিা সম্পরেুি ফুে ও ড্রাগ অযােরমরিকিশি (Food and Drug Administration FDA) এবিং ব্রিাগ
রিেন্ত্রে ও প্ররিকিাধ্ ব্রেকেি (CDC) দ্বািা প্রাপ্ত িকর্থযি প াকোর্িাি
ু
ফেস্বরূপ এই স্থরগি েিা হকেকি।
টিো ব্রিোি 13 রেি পি উপসগ ব্রেখা
ু
রেকেরিে।
েো েকি মকি িাখকবি, জচ্ছজে
ু াি জিস্বাস্থয রবোগ (Georgia Department of Public Health, DPH)
অিুসাকি, এই িেটি ঘিিাে ক্ত
ু বযচ্ছক্তকেি জচ্ছজে
ু াকি টিো ব্রেো হেরি। অরধ্েন্তু, DPH অিুসাকি, এই
রবরূপ ঘিিাগুরে অিযন্ত রবিে বকে মকি হে িকব প্রর্চি সিেুিাি বাইকিও জিসি ও জিসি টিোি
রবিরি ব্রেওো হকব এবিং রবজ্ঞািীিা এই ঘিিাি ির্থয প াকোর্িা
ু
েিকবি।
DCSD আমাকেি েমীকেি সুিক্ষা, স্বাস্থয এবিং সুস্বাকস্থযি জিয প্ররিশ্রুরিবদ্ধ। আমিা রিচ্ছিি েিকি র্াই
ব্র আপরি বিুমাি ববজ্ঞারিে ির্থয সম্পকেু অবগি আকিি। আমিা DCBOH এবিং অিযািয পািু িাি Walgreens and Briarcliff Pharmacy-এি সাকর্থ োজ র্ারেকে াব াকি িািা আমাকেি েমীকেি
ফাইজাি এবিং/অর্থবা মেুািাি টিো সিবিাহ েিকি পাকি।

2021 ভ্যাশলশেটটাশিয়ান্স এবং সালুটোশিয়ান্স
আরম আমাকেি 2020-2021 েযারেরেকক্টারিোি এবিং সােুকিারিোিকেি অরেিন্দি জািাকি র্াই! রবগি
13 বিকিি আপিাকেি েক াি পরিশ্রকমি ফকে হাই স্কুে রসরিেি সকবাচ্চ
ু সম্মাি অজুি েিকি ব্রপকিকি।
আমিা আপিাকেি রিকে খুব গরবিু এবিং েরবষযকি আপিািা ব্র েুেুান্ত োজগুরে েিকবি িাি প্রিযাশাে
িকেরি!
স্কুল

ভ্যাশলশেটটাশিয়ান

সালুটোশিয়ান

Makayla Johnson

Aderolawe Adeseye

Arabia Mountain High School (বাশসন্দা)

Ashanti Lawson

Ajah Hentz-Gilmore

Cedar Grove High School

Etimfon Bassey

Karentyn Jenkins

Matthew Lombardo

Victor Lim

Arabia Mountain High School (মযাগটনে (Magnet))

Chamblee Charter High School (মযাগটনে (Magnet))
Chamblee Charter High School (বাশসন্দা)
Clarkston High School

Richard Von Biberstein

Anika Karim
Molly Silverman

Kaylor Le

Selihom Araia

Columbia High School (মযাগটনে (Magnet))

Makiya Walker

Camille Williams

Columbia High School (বাশসন্দা)

Chanelle Taylor

Zaniab Saccoh

Cross Keys High School

Uriel Cataneda

Jonathan Marquez

DeKalb Early College Academy
DeKalb School of Arts

Nirmala Niraula
Moontashir Siam
Willa Grace Pevey

Thang Huynh
Jamine Yvette Ward
Nia Capers
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Druid Hills High School

Rohit George

William Wainwright

Dunwoody High School

Megan Vander Wiele

Seung Joo Lee

Lakeside High School

Katherine Kim

Zakir Ahmedin

Lithonia High School

Mercedes Fyffe

Jordan Scott

Mariana Vega-Alvarez

Ariel McDowall

Miller Grove High School

Aniya Williamson

Gababa Hassan

Redan High School

Mahamud Sheikh

Jadah Willis-Davis

Ronald E. McNair High School

Colby Sidwell

Luis Marcial Guzman

Southwest DeKalb High School (মযাগটনে (Magnet))

Danielle Jones

Aniyah Lee

Southwest DeKalb High School (বাশসন্দা)

Amisha Martin

Alani Duncan

Marc Lewis

Mason Howard

Sandy Huynh

Soe Thiha

Tapestry Charter School

Kenda Holloway

Vincent Crosby

Towers High School

Yesenia Martinez

Morgan Mouzon

Tucker High School

Benen Cheney

Sofia Khemani

Martin Luther King Jr. High School

Stephenson High School
Stone Mountain High School

সঙ্গীত শিক্ষা

(2021 এি সঙ্গীত শিক্ষাি সসিা কশমউশনটে(
আরম আমাকেি সিংগীি রশক্ষারবে এবিং রশক্ষার্থীকেি সিংগীকি েক্ষিাি জিয অরেিন্দি জািাকি র্াই!
DeKalb County School District িযাশিাে অযাকসারসকেশি অফ রমউচ্ছজে মাকর্ুন্টস ফাউকেশি
(National Association of Music Merchants Foundation, NAMM) দ্বািা "আকমরিোকি 2021 এি
সেীি রশক্ষাি ব্রসিা েরমউরিটি" রিবারর্ি
ু
হকেকি। এই সম্মাি আমাকেি রশক্ষে, প্রশাসে, অরেোবে,
রশক্ষার্থী এবিং DeKalb েরমউরিটিি রেোিকেি অসামািয সহােিা এবিং োকজি মাধ্যকম সম্ভব হকেরিে।
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পুিস্কাকিি অিুষ্ঠািটিকি সেীি রশক্ষাকে এেটি সু-বৃত্তাোি রশক্ষাি অিংশ রহসাকব গকড় িচ কেকি এমি
রশক্ষে, প্রশাসে, অরেোবে, রশক্ষার্থী এবিং েরমউরিটিি রেোিকেি অসামািয প্রকর্ষ্টাকে স্বীেৃরি ব্রেে।
রেরিক্ট এবিং স্কুেগুরেকে পে ব্রেো হে া বযরিক্রমী উচ্চ প্ররিশ্রুরি এবিং সেীি রশক্ষাি সুরবধ্া প্রেশিু
েকি। প্ররিটি স্কুকেি রিবার্কি
ু
NAMM এেটি জািীে জরিকপি আকোজি েকিরিে।
আমাকেি সেীি রশক্ষে, রশক্ষার্থী, প্রশাসে, রপিামািা এবিং েরমউরিটিি রেোিকেি েক াি পরিশ্রকমি
জিয িাকেি ধ্িযবাে!

সবানাস সপটমন্ট
ব্রস্টি-অিুকমারেি ব্রবািাস াকি উপ ুক্ত েমীিা পােিাি জিয DCSD েমীকেি প্ররি প্ররিশ্রুরিবদ্ধ এবিং
রবিরিি সমেকিও েমিি
ু আমাকেি অর্থ, ু মািবসম্পে এবিং ির্থয প্র ুচ্ছক্ত রবোকগি েমীকেি ধ্িযবাে
জািাকি র্াই। ব্র মি আকগই বো হকেকি, েমীিা এরপ্রে মাকস িাকেি ব্রপকমন্ট পাকব। DCSD িাি
েমীকেি এবিং আমাকেি রশক্ষার্থীকেি সহােিা েিাি ব্রক্ষকি িাকেি অবোিকে গুরুত্ব ব্রেে। আরম
সেেকে ধ্িযবাে জািাচ্ছচ্ছ!

অটেজম সটেতনতা মাস
DCSD 2021 সাকেি এরপ্রে মাসটিকে জািীে অটিজম সকর্িিিা মাস রহসাকব স্বীেৃরি ব্রেোি জিয
ব্রেশজুকড় পরিবাি ও সিংস্থাগুরেি সকে ক্ত
ু হকেকি। অটিজম সহ রশশু এবিং ব
ু েকেি এবিং িাকেি জিয
েমিি
ু ব্রপশাোিকেি প্ররি সম্মাি প্রেশকিি
ু
এই সুক াগ। আমাকেি বযরিক্রমী রশক্ষার্থীকেি রিকে আমিা
গরবি!
ু

আপিাকেি সপ্তাহ োকো োিচে ও ািা িমজাি পােি েিকি িাকেি িমজাকিি শুকেচ্ছা!

