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Greetings DeKalb County School District পরিবাি, 

 

আমিা গত সপ্তাহ, মাস, বছি এবং দশকে দদকেরছ েীভাকব বর্ ণবাদ এবং অসরহষু্ণতা েৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায় 

এবং অন্যান্য বর্ ণ সম্প্রদায়কে রববর্ ণ েকিকছ। যরদও আমিা এেন্ও রবশ্ববযাপী মহামািী দেকে ঘকুি 

দা াঁড়াচ্ছি তাহকেও দেকিে দ ৌরভকন্ি ঘটন্া অকন্কেি হৃদয়কে রিপ্ত এবং রবদ্ধ েকিকছ। 

 

আরম আশা েিরছ এই িায় আমাকদি সিোরি বযবস্থা ও সম্প্রদাকয়ি মকযয ইরতবা ে পরিবতণন্ আন্কব। 

DeKalb County School District (DCSD) এি ববর ত্র্য পােন্ েকি এবং েকয়েজকন্ি োয ণেোকপি 

োিকর্ আমাকদি এই গুরুত্বপূর্ ণ গুর্ হািাকে  েকব ন্া। আরম আমাকদি রশিে, েমী, রপতামাতা এবং 

অরভভাবেকদি উত্সারহত েরি যাকত আমাকদি রশিােীকদি সাকে েো বোি সময় তাকদিকে এই 

রবকয়াগান্ত ঘটন্া দবাঝাি জন্য সহায়তা েকি। 

 

 

MOSAIC সামার লার্ নিং প্রাগ্রাম 

 

রেরিকেি MOSAIC সামাি োরন্ ণং দরাগ্রাকমি দিচ্ছজকিশন্ এেন্ শুরু হকয়কছ। দরাগ্রামটট ররতোি, ত্বির্, 

সমৃদ্ধেির্ এবং সামাচ্ছজে সংকবদন্শীে রশিকর্ি সু্কে রেরিকেি আমাকদি রশিােী, আমাকদি রশিে, 

এবং তাকদি দশোকন্া েকেকেি দিকত্র্ সাহাযয েকি। আমাকদি েিয হে ইংকিজী রশিােী, ররতবন্ধী 

রশিােী এবং ররতভাযি রশিােী সহ সেে রশিােীকদিকে যুক্ত েিা। 

 

মুকোমুরে, দেকেে এবং ভা চ ণয়াে রশিাি মাযযকম রশিােীিা রশিে-দন্তৃত্বাযীন্ পাঠ এবং রশিােী-

রন্কদণরশত পাঠগুকো দেকে োভবান্ হকব। রশিােীিা ো াঁটট, আের্ ণে এবং অে ণপূর্ ণ অরভজ্ঞতায় রন্যুক্ত 

োেকব। 

 

দিচ্ছজস্টাি েিকত দয়া েকিএোকন্ রিে েরুন্। 

 

প্রাগ্রাম দর্ নক প্রাগ্রামমর তাররখ ফম নযাট 

FLEX Restore 
8 দগ্রকেি যািা দেবে HS দোস ণ 

রন্কি এবং দগ্রে 9-12 
1 – 17 জনু্ রেরিে ভা চ ণয়াে 

FLEX Ahead রসরন্য়ি 1 – 24 জনু্ রেরিে ভা চ ণয়াে 

High School Credit 

Recovery 

8 দগ্রকেি যািা দেবে HS দোস ণ 

রন্কি এবং দগ্রে 9-12 

1 – 30 জনু্ 

(রবরভন্ন) 
স্থান্ীয় সু্কে দবকেে 

AP Bridge Camp দগ্রে 9-12 জেুাই মাকসি 1 সপ্তাহ স্থান্ীয় সু্কে দবকেে 

Summer Bridge Camp উঠরত 6 ও 9 দগ্রকেি রশিােীিা 
জেুাই 

(রবরভন্ন) 
স্থান্ীয় সু্কে দবকেে 

Special Education ESY 
রবকশর্ রশিাি রশিােীিা 

(রর-K-12) 
জনু্ 7– জেুাই 16 রেরিে দবকেে 

Scholars Academy দগ্রে 3-8 7 – 30 জনু্ স্থান্ীয় সু্কে দবকেে 

Serendipity দগ্রে 1-6 জনু্ রেরিে ভা চ ণয়াে 

Title I Enrichment 

Programs 

দগ্রে K-12 

োরন্ ণং বযােপযাে 
জেুাই স্থান্ীয় সু্কে দবকেে 

Literacy Camp দগ্রে K-2 7 – 30 জনু্ স্থান্ীয় সু্কে দবকেে 

My Brother’s Keeper MBK রশিােীিা 28 জনু্- 2 জেুাই, 2021 রেরিে দবকেে 

Aviation Camp দগ্রে 4-6 21 জনু্- 2 জেুাই, 2021 রেরিে দবকেে 

STEM is LIT দগ্রে 6-8 19 – 29 জেুাই, 2021 দেকেে 

CTAE Enrichment রবরভন্ন জনু্/জেুাই দেকেে 

োরন্ ণং বযােপযাে 

(সািিতা সমৃদ্ধ) 
রর-K দেকে 2 দগ্রে জনু্– জেুাই বাসা 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/
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দারবতযাগ:  সমৃদ্ধেির্, ররতোি, দেরেট রিেভারি এবং ত্বিকর্ি জন্য সামাি োরন্ ণং সকুযাগগুকো েুব সাম্প্ররতেতম দস্টট, 

স্থান্ীয় এবং রেরিকেি দোরভে-19 স্বাস্থয পিামশ ণ সম্পরেণত রন্কদণরশোি উপি রন্ভণিশীে।  *তারিেগুকো পরিবতণন্ সাকপি। 

দ্রষ্টবয: 

• 1:15 রশিে-রশিােী অন্ুপাকত পকে মুকোমুরেভাকব দরাগ্রাম েিাকন্া হকব। 

• দেকেে দরাগ্রাকম ভা চ ণয়াে ও মুকোমুরে দসশন্ অন্তভচ ণক্ত োেকব। 

 

 

 

2021-2022 সু্কল রর্ক্ষাবর্ ন 

 

DSCD-এি 2021-2022 সু্কে রশিাবকর্ ণি পরিেল্পন্া রহসাকব, আমিা আমাকদি রশিােী এবং রশিেকদি 

রকয়াজন্ রবকব ন্া েিরছ। আমিা রশিােীকদি ফোফে এবং পকিি বছি সমস্ত রশিােীি জন্য সু্ককে 

িাস েিাি পরিেল্পন্া েিকত দয দজাি দদয়া  ারেকয় যাচ্ছি তা গুরুত্বপূর্ ণ। রেরিে সু্ককে একস িাস েিাি 

উপি দজাি রদকেও, আমিা রমেে ও হাই সু্ককেি রশিােীকদি জন্য ভা চ ণয়াে রিকমাট োরন্ ণং রবেল্প রদান্ 

েিকত FLEX Academy সম্প্রসারিত েিব। ভা চ ণয়াে রবেল্পটট FLEX Academy-এি এেটট এক্সকটন্শন্ 

হকব, তকব ররতটট দহাম সু্ককেি সকঙ্গ সংযুক্ত। 

 

2021-2022 সু্কে রশিাবর্ ণ রন্কয় আমাকদি DCSD েরমউরন্টট দেকে র ন্তাভাবন্া এেচ্ছত্র্ত েিকত আমিা 

এররকেি 27-29 পয ণন্ত আঞ্চরেে/েরমউরন্টট টাউন্ হকেি আকয়াজন্ েিব। ন্ীক ি সময়সূর  অনু্সাকি 

ভা চ ণয়াে রমটটংকয় দযাগ রদকত আপন্াি েযাকেোকি দাগ রদন্ ও পরিেল্পন্া েরুন্। 

 

ভা চ ণয়াে রমটটংকয় দযাগ রদকত অঞ্চকে রিে েরুন্। 

 

 

অঞ্চল 

 অঞ্চল 

সুপারর্মট্মেন্ট তাররখ সময় 

অঞ্চে 1 Mrs. Melanie Pearch 27 এররে 6:00 

অঞ্চে 2 Mr. Trenton Arnold 28 এররে 6:00 

অঞ্চে 3 Dr. Sean Tartt 29 এররে 6:00 

অঞ্চে 4 

Dr. Antonette 

Campbell 29 এররে 6:00 

অঞ্চে 5 Dr. Triscilla Weaver 27 এররে 6:00 

অঞ্চে 6 Dr. Candace Alexander 29 এররে 6:00 

অঞ্চে 7 Dr. Rodney Swanson 29 এররে 6:00 

 

ইিংরলর্ লা্ নার প্রাগ্রাম 

 

DCSD আমাকদি আন্তজণারতে সম্প্রদাকয়ি সকঙ্গ সম্পকৃ্ত হওয়া  ারেকয় যাকি। রেরিে আমাকদি ইংকিজী 

দশোি পরিবািকদিকে রকয়াজন্ীয় সংস্থান্ সিবিাহ েিাি জন্য ররতশ্রুরতবদ্ধ যাকত রশিােীিা দিতা 

অজণন্ েিকত পাকি। 

 

শচ্ছক্তশােী ELL দরাগ্রাম বতরি েিকত, রেরিে La Vision-এি সকঙ্গ রেম রহস্প্যারন্ে টটরভ ও দিরেও 

দরাগ্রাম সম্প্র াি েিকব। এই মারসে দরাগ্রাম La Vision দিরেও ও দফসবুকে দদো যাকব। 

 

https://tinyurl.com/DCSDRITHApril21
https://bit.ly/2QqcvZN
http://bit.ly/R3townhall
https://tinyurl.com/regionfourparents
http://bit.ly/RegionVTHM
http://bit.ly/region6townhall
https://tinyurl.com/2yd8x6am
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রেরিে পযাকন্কেি সদসযকদি সাকে এেটট ELL েন্ফাকিকেও অংশ দন্কব যািা দযাগাকযাকগি 

দেৌশে,পরিবাকিি সম্পৃক্ততা এবং রশশু সহায়তা পরিকর্বাগুকো রন্কয় আকো ন্া েিকব। আমাকদি 

আন্তজণারতে সম্প্রদাকয়ি সাকে মারসে রভাব ছাড়াও; এই গ্রীকে রেরিে রেরিে জকুড় আন্তজণারতে 

আন্তজণারতে উত্সকবি আকয়াজন্ েিকব। 

 

আমিা আমাকদি ইংকিজী রশিাি পরিবািগুরেি সকঙ্গ আন্ন্দ েিাি অকপিায় িকয়রছ! 

 

 

Georgia Milestones 

 

Georgia Milestones এে-অফ-দগ্রে পিীিা দদয়াি োিকর্ আমাকদি দবরশিভাগ রশিােীি োকছ এই 

মাসটট েুব গুরুত্বপূর্ ণ। আরম আমাকদি সেে রশিােীকে তাকদি দসিাটা রদকত উত্সারহত েিকত  াই! 

পিীিা রন্কয়  াপ দন্কবন্ ন্া। Dr. Benjamin Spock এই উচ্ছক্তটট মকন্ িােকবন্, "রন্কজকে রবশ্বাস েরুন্, 

আপরন্ যা ভাকবন্ তাি দ কয় দবরশ জাকন্ন্ (Trust yourself, you know more than you think you do)।” 

 

 

পৃরিবী রদবস 

 

22 এররে, রশিােীকদি রন্কয় দুদণান্ত োয ণেোপ সহ DCSD পৃরেবী রদবস পােন্ েকিকছ, এি জন্য 

Fernbank Science Center এবং আমাকদি পুটষ্ট পরিকর্বাকে যন্যবাদ। আরম আশা েিরছ সবাই পৃরেবীি 

জন্য রেছচ  রবকশর্ েিাি জন্য সময় রন্কয়রছে, দযমন্ বাগান্ েিা বা গাছ োগাকন্া, পুন্ব ণযবহািকযাগয 

োস্টরবন্ শুরু েিা বা তাকদি স্থান্ীয় েৃর্ে বাজাকি ন্তচন্ ফে বা উচ্ছিদ বযবহাকিি জন্য রগকয়রছে। 

আমাকদিকে ররতটা রদন্ পৃরেবী রদবকসি মকতা েকি  েকত হকব! 

 

রর্াসর্ক প্পর্াদার রদবস 

 

21 এররে, আমিা রেরিে জকুড় অসাযাির্ রশাসেকদি রন্কয় রদন্টট পােন্ েকিরছ। রশাসরন্ে 

দপশাদািিা দয োজ েকিন্ তাি জন্য আরম তাকদি যন্যবাদ জান্াকত  াই। আমাকদি রেরিকেি সাফেয 

হে আপন্াকদি েকঠাি পরিশ্রম এবং এেষ্ঠতাি ররতফেন্। যন্যবাদ! আপন্াকদি ছাড়া আমিা পািতাম 

ন্া! 

 

আপন্াি সপ্তাহ ভাকো োটচে! 


