BENGALI
Greetings DeKalb County School District (DCSD) পরিবাি,
আরি আশা কিরি গত সপ্তাহে রশক্ষক কৃতজ্ঞতা সপ্তাহে আিাহেি রশক্ষকিা ভাহ াবাসা ও প্রশংসা
পপহেহিন। আিাহেি রশক্ষার্থী, স্কু প্রশাসকহেি পসাশযা রিরিো এবং করিউরনটি উপোি, খাবাি,
ধনযবাে পনাি এবং রিটি এবং সািরিক প্রশংসা কহি রশক্ষকহেি সম্মান রেহে এিন িরব পেহখ আরি খুব
আনন্দিত েহেরি।
আবািও, আিাহেি রশক্ষার্থী ও রিরিহেি জনযআিাহেি রশক্ষকিা যা কহিহিন তাি জনয তাহেি ধনযবাে
জানাহত িাই। এই স্কু রশক্ষাবর্ পশর্
ষ
েহত িহ হি, আরি আশা কিরি পয আিিা আিাহেি রশক্ষার্থী ও
কিীহেি ভাহ াবাসা প্রেশনষ কহি পযহত পািব।

এয়ার পিউপরফায়ার
গত সপ্তাহে, প ার্ণা কিা েহেরি পয, DCSD Healthe-এি অতযাধুরনক UVC এোি রিরনং সর উশন
পাহব, আি ান্টা করিউরনটি ও রবজহনহসি তিহে এই োহনি জনয ধনযবাে। Healthe Inc. এবং
Operation HOPE DCSD-পক 100 Healthe AIRTM রসর ং পরাোি োন কহিহি।
এই োহনি জনয আরি Healthe, Inc. এবং Operation HOPE-পক ধনযবাে জানাহত িাই। DCSD-এি
পকহে ও কায করি
ষ
রবভাগ আিাহেি রশক্ষার্থী ও কিীহেি জনয আিাহেি রবন্দডংগুর পরিষ্কাি তা
রনন্দিত কিহত প্ররতরেন কাজ কহি। এই অনুোন বাতাহস পযাহর্থাহজন কিাহত তাহেি প্রহিষ্টাহক
পজািোি কিহত সোেতা কিহব।
স্কু গুর যখন োইরিি ারন ংহে
ষ
স্থানান্তরিত েে, তখন DCSD পরিষ্কাি কিা এবং রেল্টাি পরিবতষন
সে সিস্ত HVAC ইউরনিগুর ি িক্ষণাহবক্ষণ সম্পােন কহিরি । এিাডাও, CDC এবং রশহেি
সুপারিশ অনুসাহি বােুি াি বৃন্দিি উপযুক্ত রেসাহব HVAC ইউরনিগুর হক সািঞ্জসয কিা েে।
নতু ন এোি রিরনং সর উশন পকারভি-19 ে েে এিন SARS-CoV-2 এি িহতা জীবাণুগুর ি সম্ভাবয
রবস্তাি হ্রাস কিাি জনয বতষিান প্রশিন পকৌশ গুর হক বারডহে তু হব।

সুসংবাদ
গত সপ্তাে আিাহেি রশক্ষার্থী এবং কিীহেি জনয আিও সুসংবাে রি ।
পোি রিপািষ হিন্ট পর্থহক DeKalb Early College Academy উত্তীণ ষেহত যাওো রসরনেি Kalya Eadesএি $5,000 স্ক ািরশপ পাওোে তাহক অরভনিন জানাহত অনুিে কহি আিাি সহে পযাগোন করুন।
রনিাণ
ষ রশহেি প্ররত তাাঁি অনুিাগ সম্পহকষ প্রবন্ধ প খাি পহি পস স্ক ািরশপ অজষন কহিহি। Kalya ে
আিাহেি DeKalb High School of Technology নর্থ কযাম্পাহসি
ষ
SkillsUSA -এি একটি অে। এই
অসাধািণ স্ক ািরশহপি জনয Kalya-পক অরভনিন!
একটি করিউরনটি রেসাহব, Tucker Middle School পযন Samsung-এি পর্থহক $15,000 যাহত পজহত তাি
জনয শুহভো িই । স্কু ইহতািহধযই Samsung-এি পর্থহক $65,000 ন্দজহতহি এবং একটি পেশবযাপী
রশক্ষািূ ক প্ররতহযারগতা যা 6-12 পিহিি রশক্ষার্থীহেি STEM (রবজ্ঞান, প্রযুন্দক্ত, ইন্দঞ্জরনোরিং, এবং গরণত)
েক্ষতা বযবোি কহি স্থানীে সিসযা সিাধাহন এবং তাহেি করিউরনটিহত পরিবতষহনি অনুহপ্রিণাে পসই
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েক্ষতাি বযবোহিি প্ররতহযারগতা Samsung-এি 11 তি Solve for Tomorrow প্ররতহযারগতাে 10টি
নযাশানা োইনার স্ট রেহসহব জােগা কহি রনহেহি। এই িাহস, Samsung $15,000 সে করিউরনটি িহেস
অযাওোহিষি রবজেীহেি প ার্ণা কিহব, এবং আিিা আশা কিরি Tucker Middle-এ আিাহেি অসাধািণ
রশক্ষার্থীিা রবজেী েহব!
অবহশহর্, অতযন্ত উত্সাহেি সাহর্থ আরি 27 তি বারর্ক
ষ পযাগাহযাগকািী পুিষ্কাহি রবজেী আিাহেি
পযাগাহযাগ রবভাগহক অরভনিন জানাই। এই রবভাহগি সুপারিহিন্ট পিCheryl Watson-Harris-এি 100
রেহনি রিহপাহিষ ি কাহজি জনয অযাওোিষ অে এহেহ ন্স েি কহপাহিি
ষ
করিউরনহকশনস-অযানুো
রিহপািষ পপহেহি। করিউরনহকিি পুিস্কাি ে করিউরনহকশন পপশাোিহেি জনয সৃজনশী পেষ্ঠত্বহক
সম্মান জানাহনাি পুিস্কাি। এটি আিাহেি পযাগাহযাগ ে এবং রিরিহেি জনয একটি অসািানয জে।
আিাহেি কহিাি পরিেহিি স্বীকৃরত এবং অনযানয সম্মারনত সংস্থাি িহধয সম্মারনত েওোি জনয আিিা
কৃতজ্ঞ!

বর্সসরা
ষ
কর্মী
গত সপ্তাহে, আিিা একটি পিাি অনুষ্ঠাহনি িাধযহি আিাহেি বর্হসিা
ষ
কিীহেি সম্মান পা ন কিাি
সুহযাগ পপহেরি। আিাহেি বর্হসিা
ষ
কিীহেি উপোি প্রোহনি জনয আিাহেি পািষ নাি Georgia United
Credit Union-পক ধনযবাে। এই বিহিি রবহজতাহেি আবািও অরভনিন!

2021 ভ্যাপিপিসটাপরয়ান্স এবং সািুস াপরয়ান্স
গত সপ্তাহে আিাহেি ড্রাইভ-থ্রু উেযাপহন আিাহেি 2020-2021 ভযার রিহোরিোন্স এবং সা ুহিারিোন্স
উেযাপন অসাধািণ রি ! আপনাহেি পেখহত পপহে এবং আপনাহেি রপ্রেজহনি সাহর্থ আপনাহেি
কৃরতত্ব উেযাপন কহি েুেষান্ত াগহ া। আিিা আপনাহেি রনহে খুব গরবতষ এবং ভরবর্যহত আপনািা পয
েুেষান্ত কাজগুর কিহবন তাি প্রতযাশাে িহেরি!

TNTP ব্লগ
আরি রে রনউ টিিাি প্রহজে (The New Teacher Project, TNTP) ব্লহগি জনয আিাি সাক্ষাত্কাহিি জনয
Southwest DeKalb High School প্রাক্তনী Shanequa Yates-পক ধনযবাে জানাহত িাই। আিাি
রশক্ষকহেি অনুহপ্রিণা, কৃরতত্ব ও পেষ্ঠত্ব অজষহনি জনয রিরিহেি প্রহিষ্টা সম্পহকষ আহ ািনা কিাি
সুহযাগ পপহেরি াি। আরি Shanequa এবং তাি TNTP-ি কাজ এবং রিরিহেি সাহর্থ তাি পািষ নািরশহপি
প্রশংসা কিরি। আিাহেি প্রাক্তন রশক্ষার্থীহেি সাে য সবো
ষ উহত্তজনাপূণ।ষ

পফল্ড ডি
গত বুধবাি, আিাি Stone Mill Elementary School, Dresden Elementary School ও Cross Keys High
School-এি পনতৃবৃি এবং রশক্ষার্থীহেি সহে সাক্ষাত েহেরি । আিাহেি রশক্ষার্থীিা পয সােহ যি পহর্থই
যাহে তা রনন্দিত কিাি জনয ধনযবাে! আরি পনতৃবৃিহেি কাজ কিহত পেখহত ভাহ াবারস এবং এই িাহস
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তাহেি সহে পেখা েহব। রেড পি ে পুহিা সংস্থা জুহড রি-িুখী পযাগাহযাগ বজাে িাখাি একটি েুেষান্ত
সুহযাগ।

MOSAIC সার্মার িাপ্ংষ ডরাগ্রার্ম
আিিা স্কু রশক্ষাবহর্িষ পশহর্ি রেহক আসহত িহ রি, আরি আিাি রশক্ষার্থী, রপতািাতা/অরভভাবকহেি
ও DCSD-এি কিীহেিহক আসন্ন MOSAIC সািাি ারনংষ পপ্রািাি সম্পহকষ স্মিণ করিহে রেহত িাই।
পপ্রািািটি এবং ত্বিণ, সিৃিকিণ এবং সািান্দজক সংহবেনশী রশক্ষহণি স্কু রিরিহেি আিাহেি
রশক্ষার্থী ও রশক্ষক, এবং তাহেি পশখাহনা কহন্টহন্টি পক্ষহে সাোযয কহি।
আিাহেি ক্ষয ে ইংহিজী রশক্ষার্থী, প্ররতবন্ধী রশক্ষার্থী এবং প্ররতভাধি রশক্ষার্থী সে সক
রশক্ষার্থীহেিহক যুক্ত কিা। িুহখািুরখ, পব্লহেি এবং ভািুষো রশক্ষাি িাধযহি রশক্ষার্থীিা রশক্ষক-পনতৃত্বাধীন
পাি এবং রশক্ষার্থী-রনহেষ রশত পািগুহ াি সহে সম্পৃক্ত ও অর্থবে
ষ অরভজ্ঞতা াভ কিা ি পাশাপারশ
াভবান েহব।
MOSAIC সািাি ারনংষ পপ্রািাি সম্পহকষ আহিা জানহত এখাহন রিক করুন।

