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Greetings DeKalb County School District (DCSD) পরিবাি, 

 

আরি আশা কিরি আপনাি আগািী সপ্তাহ গত সপ্তাহহি িহতা আনহে ককহেহি। 

 

গত সপ্তাহহি আঞ্চরিক/করিউরনটে ভার্চ ুয়াি োউন হহি যািা অংশ রনহয়রিহিন তাহেি ধনযবাে জানাহত 

র্াই। আিাহেি কিীিা 2021-2022 সু্কি রশক্ষাবহষিু প্রস্তুরতি জনয রনিিসভাহব কাজ কহি র্হিহি এবং 

আিাহেি পরিকল্পনা প্রক্রিয়াি জনয আিাহেি রশক্ষার্থী, পরিবাি এবং রশক্ষকহেি কাি কর্থহক িতািত 

পাওয়া জরুরি। যািা তাহেি বযস্ত সিহয়ি িহধয সিয় কবি কহি অংশ রনহয় িতািত জারনহয়হিন তাহেি 

ধনযবাে। 

 

আপনািা জাহনন, আিিা আিাহেি রশক্ষার্থী ও রশক্ষকহেি প্রহয়াজনীয়তা রবহবর্না কিরি। কযহহতচ  

আিিা পহিি সু্কি রশক্ষাবহষিু রেহক তারকহয়, তাই আিিা রশক্ষার্থীহেি ফিাফি এবং পহিি বিি সিস্ত 

রশক্ষার্থীি জনয সু্কহি 5 রেন ক্লাস কিাি পরিকল্পনা কিহত কজাি কেয়া র্ারিহয় যাওয়া গুরুত্বপূর্।ু এিাড়াও, 

আিিা রিডি বা হাই সু্কহিি রশক্ষার্থীহেি রবকল্প রহসাহব ভার্চ ুয়াি রিহিাে িারনংু প্রস্তাব কেয়াি জনয FLEX 

Academy সম্প্রসারিত কিরি। 

 

অরতরিক্ত তর্থয উপিব্ধ হহিই আিিা তা প্রোন কিব। 

 

 

সুসংবাদ 

 

আরি আিাহেি রশক্ষার্থী এবং কিীিা যািা আিাহেি সু্কি এবং করিউরনটেি িহধয েুেুান্ত কাজ কিহি 

তাহেি তচ হি ধিহত সবেুা সহর্ষ্ট। এই সপ্তাহও বযরতিি নয়। 

 

আিাহেি রতনজন রশক্ষার্থীহক যািা Georgia United Foundation-এি কর্থহক স্কিািরশপ কপহয়হি তাহেি 

অরভনেন! আিিা এহেি জনয গরবতু! 

 

কগেস স্কিাি রহহসহব রনব ুারর্ত Chamblee Charter High School-এি রসরনয়ি Sam Woodsen-কক 

অরভনেন! Sam রবশ্ববযাপী 34,900 জন আহবেনকািীি িহধয কর্থহক 300 জহনি িহধয জায়গা কহি 

রনহয়হি! এই সম্মাহনি জনয অরভনেন! 

 

আিাহেি 17 জন রশক্ষার্থীহক অরভনেন যািা কেহেি রশক্ষা পষহুেি িাধযহি 2021 জক্রজযুা স্কিাি 

রহহসহব সম্মারনত হহয়হি! এটে একটে কৃরতত্ব ও স্বীকৃরত! রবশ্ববযাপী িহািািীি িহধয র্থাকা অবস্থায় এই 

রশক্ষার্থীিা তাহেি পাঠিি বরহভচ তু অরতরিক্ত কাযকুিাহপ একাহডরিক এবং সািাক্রজকভাহব েক্ষতা 

অবযাহত কিহেহি। তািা এই সম্মান পাওয়াি জনয আিিা গরবতু! 

 

Tucker High School-এি িন্ধন রশহল্পি রশরক্ষকা Allysa McCarthy, Rotary Club of Tucker-এি 2020-

2021 এি বষহুসিা রশরক্ষকা রহহসহব রনব ুারর্ত হহয়হি! িা াঁধুনীহেি ভরবষযত ততরি কিহত আপনাি কাহজি 

জনয ধনযবাে! 

 

 

বর্ ষসসরা কর্মী 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/three-dcsd-students-win-georgia-united-foundation-scholarships/
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/communications/Documents/Georgia%20Scholar%20List.pdf
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আিাহেি 2020-2021 বষহুসিা কিীহেি অরভনেন! এই রডরিহেি কিীিা প্ররতটে রশক্ষার্থী কযন 

ক্লাসরুহি ও তাি বাইহি রনহজহেি উন্নরত কিাি সুহযাগ পায় তা রনক্রিত কিাি জনয প্ররতরেন তাহেি 

প্ররতভা, একরনষ্ঠতা ও আহবগ রনহয় কাজ কহিন। আিাহেি রশক্ষার্থী ও রডরিহেি জনয আপনািা যা 

কিহিন তাি জনয তাহেি ধনযবাে। 

 

 

শিক্ষক কৃতজ্ঞতা সপ্তাহ 

 

DCSD এই সপ্তাহটে রশক্ষক কৃতজ্ঞতা সপ্তাহ রহহসহব পািন কিহি। আিাহেি রশক্ষার্থী ও রডরিহেি 

জনযআিাহেি রশক্ষকিা যা কহিহিন তাি জনয ধনযবাে জানাহত র্াই।  আপনাি কহঠাি পরিশ্রি, রনষ্ঠা 

এবং সৃজনশীিতা রবফহি যাহব না।  আিাহেি রশক্ষকহেি িাড়া এই রডরিে সফি হহতা না! আপনাহেি 

ভূরিকা প্রশংসনীয়! 

 

আিাহেি সািাক্রজক রিরডয়া র্যাহনিগুরি অনুসির্ করুন এবং আিাহেি রশক্ষকহেি ধনযবাে জানান। 

 

 

MOSAIC সার্মার লাশ্ ষং প্রাগ্রার্ম 

 

আিিা পিবতী সু্কি রশক্ষাবহষিু জনয প্রস্তুরত রনহিও, আরি আিাহেি রশক্ষার্থীহেিহক DCSD-এি 

MOSAIC সািাি িারনং কপ্রাগ্রাহি অংশ রনহত বিব। কপ্রাগ্রািটে এবং ত্বির্, সিৃদ্ধকির্ এবং সািাক্রজক 

সংহবেনশীি রশক্ষহর্ি সু্কি রডরিহেি আিাহেি রশক্ষার্থী ও রশক্ষক, এবং তাহেি কশোহনা কহেহেি 

কক্ষহে সাহাযয কহি। 

 

আিাহেি িক্ষয হি ইংহিজী রশক্ষার্থী, প্ররতবন্ধী রশক্ষার্থী এবং প্ররতভাধি রশক্ষার্থী সহ সকি 

রশক্ষার্থীহেিহক যুক্ত কিা। িুহোিুরে, কেহেড এবং ভার্চ ুয়াি রশক্ষাি িাধযহি রশক্ষার্থীিা রশক্ষক-কনতৃত্বাধীন 

পাঠ এবং রশক্ষার্থী-রনহেুরশত পাঠগুহিাি সহে সম্পকৃ্ত ও অর্থবুহ অরভজ্ঞতা িাভ কিা ি পাশাপারশ 

িাভবান হহব। 

 

কপ্রাগ্রাি সম্পহক ুআিও জানহত ও কিক্রজোি কিহত এোহন রক্লক করুন। 

 

 

গ্রযাজসুেি্ 

 

রবশ্বাস হহে গ্রযাজহুয়শন আসহত র্হিহি?  গ্রযাজহুয়ে হওয়াি ও ভরবষযহতি জনয পরিকল্পনা কিহি এিন 

সিস্ত হাই সু্কি রসরনয়িহক আরি অরভনেন জানাহত র্াই। আিিা তাহেি জনয গরবতু 22-28 কি তা 

পািন কিা হহব! গ্রযাজহুয়শন সম্পরকতু েবি ও আপহডে সম্পহক ুজানহত ও অনুষ্ঠান কেোি জনয েয়া 

কহি আিাহেি গ্রযাজহুয়শন কসন্ট্রাি সাইহে যান। 

 

এিাড়াও, আরি আিাহেি রশক্ষার্থীহেি PowerSchool সম্পহক ুজানাহত র্াই, Naviance বতিুাহন এটেহক 

অরধগ্রহর্ কহিহি। অরধগ্রহর্টে আিও রশক্ষার্থীহেি সু্কি পিবতী জীবহনি জনয বযক্রক্তগতকৃত এবং 

নযায়সেত সহুযাগগুরিহত আিও কবরশ সাহাযয কিহব। কনতৃস্থানীয় কহিজ, কযারিয়াি এবং জীবন প্রস্তুরত 

প্ল্যােফহিিু িাধযহি একীভূত রশক্ষার্থীহেি তর্থয এবং িারনংু িযাহনজহিে রসহেিগুরিি সংরিশ্রর্ প্ররতটে 

রশক্ষার্থীহক তাহেি যাোয় সহায়তা কিাি জনয প্রহয়াজনীয় অন্তেুৃটষ্ট এবং সিঞ্জাি প্রোন কিহত পাহি। 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
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আিও তহর্থযি জনয, এোহন রক্লক করুন। 

 

 

শবস্তৃত র্মাস্টার প্ল্যা্ 

 

রবস্তৃত িাোি প্ল্যান োউন হি রিটেংহয়ি জনয 4 কি 6 p.m. কর্থহক 7 p.m পযনু্ত অনুগ্রহ কহি আিাহেি 

সহে কযাগোন করুন। DCSD-এি িাোি প্ল্যারনং প্রক্রিয়ায় সিস্ত সু্কি ও প্রশাসরনক ভবহনি িূিযায়হনি 

পাশাপারশ রডরিহেি রশক্ষাবযবস্থাি অবকাঠাহিা কাযকুি কিাি পরিকল্পনা িহয়হি। এই প্রক্রিয়াটেহত সু্কি 

ককন্দ্র সম্পরকতু তর্থয সংগ্রহ কিা িহয়হি যা পিবতী রশক্ষাগত রবহশষ উহেশয স্থানীয় রবকল্প রবিয় কি 

(Educational Special Purpose Local Option Sales Tax, E-SPLOST) প্রকল্প তারিকাি অগ্রারধকাহিি  

জনয বযবহৃত হহব। 

 

রিটেংহয় এোন কর্থহক অংশ কনয়া যাহব। 

 

 

পশরবহ্ শবভাগ পশরদি ষ্  

 

গত সপ্তাহহ, আিাহেি পরিবহর্ রবভাগ আিাহক DCSD-এি কডসপযার্ অরফস এবং Gregory K. Davis 

Fleet সারভসু কসোি ঘুহি কেোি বযবস্থা কহিরিি। বাস অপাহিেি, কিকারনক ও পরিবহন কিী সহ 

আিাহেি পরিবহন রবভাগহক ধনযবাে। এই টেি 1,100 বাহসি পরিহষবা কেয় ও রশক্ষার্থীহেি পরিবহন 

সংিান্ত রনিাপত্তা রনক্রিত কহি। অরফহস তািাই প্রর্থি! 

 

আিাহেি রশক্ষার্থীহেি সু্কহি রনিাপহে কপ ৌঁহি কেয়াি জনয আিাহেি পরিবহন কিীহেি ধনযবাে।  

আপনািা যা কহিন রডরিে তাি জনয আপনাহেি কাহি কৃতজ্ঞ! 

 

 

ELL ক্ফাসরন্স 

 

24 এরপ্রি আিাহেি A.C.E ইংরিশ িান ুাি রিডািরশপ (English Learner Leadership, ELL) ভার্চ ুয়াি 

কনফাহিহে অংশ কনয়াি জনয আরি সকিহক ধনযবাে জানাহত র্াই। কনফাহিহেি পযাহনি সেসযিা 

সু্কহিি অযাহেস, ইকুযইটে এবং সম্মরত রনহয় আহিার্না কহিরিহিন। একটে েুেুান্ত অরভজ্ঞতাি জনয 

আিাহেি বক্তাহেি ধনযবাে! 

 

এই েুেুান্ত কনফাহিে আহয়াজন কিাি জনয আিাহেি ইংরিশ িান ুাি োরডজ রবভাগহক ধনযবাে। 

 

 

সু্কল লাইসেশর র্মাস 

 

DCSD এরপ্রি িাসহক "সু্কি িাইহেরি িাস" এি িাধযহি আিাহেি সু্কহিি গ্রন্থাগারিকহেি অরভনেন 

জানাহনাি জনয কবহি রনহয়রিি। সু্কি িাইহেরি িাহস আিাহেি সু্কি এবং করিউরনটেগুরিি রশক্ষাি 

রূপান্তিকিহর্ শক্রক্তশািী সু্কি িাইহেরি কয প্রহয়াজনীয় ভূরিকা পািন কহি তা পািন কিা হয়। 

 

আিাহেি রশক্ষার্থীহেি পড়া ও কশোি প্ররত ভাহিাবাসাহক িািন-পািন কিাি কক্ষহে সু্কহিি গ্রন্থাগারিকিা 

গুরুত্বপূর্ ু ভূরিকা পািন কহি এবং আপনািা যা কহিহিন DCSD তাি জনয আপনাহেি কাহি কৃতজ্ঞ। 

https://www.powerschool.com/Naviance-and-Intersect
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/

