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DeKalb County School District-এর পক্ষ থেকে আপনাকেরকে শুকেচ্ছা,

সময় বকয় যাকচ্ছ। স্কুলগুকলা আবার থখালার সময় আসকে চকলকে। েমী, পপোমাো থনেৃবৃন্দ এবং পপরবাকরর সাকে
এেসাকে োোর মাধ্যকম আপম পিপিক্টটিকে জানকে থপকরপে এবং এই সুন্দর োউপিকে আপম এখন বাপ়ি বকল মকন
েপর।
DeKalb োউপিকে এই সপ্তাহিা বযস্তোকেই থেকিকে। আপম ববপচত্র্য থেকখ মুগ্ধ হকয়পে। অঞ্চল II জুক়ি আমার সাকে
ভ্রমণ েরার জনয আঞ্চপলে সুপাপরকিনকিি Trenton Arnold-থে ধ্নযবাে। এই সপ্তাকহ আপম Druid Hills High
School, Fernbank Elementary School, Smoke Rise Elementary School, Idlewood Elementary School এবং
Midvale Elementary School পপরের্নশ েকরপে। এো়িাও আমাকের পপরবার এবং পর্ক্ষােীকের পপরকেবা প্রোনোরী
আন্তজশাপেে ওকয়লোম থসিার এবং ফ্যাপমপল ইমপযাক্ট হাব পপরের্নশ েকরপে।
আমার বুধ্বাকরর পফ্ল্ড থি পেজজকি, আপম আবারও জানলাম থয DeKalb County School District সপেযই পবকর্ে।
প্রপেটি স্কুকলর পনজস্ব ববপর্ষ্ট্য, সংস্কৃপে, বর্লী এবং উপপিপে রকয়কে। আপম থসই পেকনর প্রেীক্ষায় রকয়পে যখন আপম
আমাকের আকরা পর্ক্ষােী, পপরবার এবং েমীকের সাকে থেখা েরকে পারব।
17 অগস্ট, থসই ব়ি পেকনর োোোপে আমরা আসকে চকলপে, মকন রাখকবন থয জীবন অনযরেম হওয়ার পকরও পর্ক্ষা
এখনও বৃহে পবকের এেটি প্রকবর্দ্বার। আমাকের এখনও থর্খার, অজশকনর, স্বপ্ন থেখার, থবক়ি ওঠার এবং পপরেল্পনা
েরার সুকযাগ রকয়কে। আপম আর্া েপর থয এই থয আপপন বযাে িু স্কুল 2020 োচু শয়াল মাধ্যকম উেযাপন েরুন এবং
এেটি উকেজনাপূণ বেকরর
শ
জনয প্রস্তুে থহান োরণ এেসাকে আমরা পবোস েরকে পাপর এবং অজশন েরকে পাপর,
যপেও এটি আের্ শনা হয়। োচু শয়াল লাপনংশ সম্পকেশ আপম উে্সাহী। আপম জাপন আমাকের পর্ক্ষেরা োকের পর্ক্ষােীকের
জনয আেেণীয়
শ
সুকযাগ বেপর েরকেন।
আপম এমন এেজন েমীকে পবকর্ে ধ্নযবাে জানাকে চাই পযপন অন্তবেীোলীন
শ
প্রধ্ান মানবসম্পে অপফ্সার পহসাকব
— েুবার োপয়ত্ব পালন েকরপেকলন এবং হাপসমুকখ সাহপসেোর সকে এই পিপিকক্টর থনেৃত্ব পেকয়কেন। আপম োকে
থবপর্ পেন জাপননা, েকব আপম জাপন োর অনুপপিপে সেকলই অনুেব েরকব। Mrs. Linda Woodard, আপনার
পপরকেবার জনয ধ্নযবাে। আপনার পরবেী প্রকচষ্ট্ার জনয শুে োমনা রইল।
অবকর্কে, DeKalb পপরবার, আপম আর্া েপর থয আমরা নেু ন স্কুল পর্ক্ষাবকেরশ প্রস্তুপে পনজচ্ছ োই আপনারা 10-10
আগস্ট, থসার্যাল পমপিয়ায় (Facebook, Twitter এবং Instagram) আমাকের সাকে থযাগ থেকবন। পেেু মজাোর েপব
থোলার জনয প্রস্তুে োেুন এবং পেেু েুেশান্ত স্মৃপে এবং পরামর্ শথর্য়ার েরুন।
গে পেন সপ্তাহ ধ্কর আপনার সমস্ত প্রপেজিয়ার জনয আপনাকে আবারও ধ্নযবাে। ফ্যাপমপল ইমপযাক্ট হাব থেকে
পবকর্ে স্পিলাইিটি থেখুন।
আপনার 1 নম্বর পচয়ারপলিার
Cheryl Watson-Harris, সুপাপরকিকেি

