BENGALI
Greetings DeKalb County School District (DCSD) পরিবাি,

আরি আশা কিরি বর্তিানে আিিা যে সিসযাি সম্মুখীে হচ্ছি র্া সনেও আপোি আসন্ন সপ্তাহ
কানে পরিপূর্ থাকনব।
ত
DCSD আিানেি গ্যাস কিীনেি এবং পরিবািনেি উপি ঘাটরর্ি প্রভাব
স্বীকাি কনিনি; র্াই, স্কুনেি কিকর্ত
ত ািা সিয় িনর্া রসদ্ধান্ত যেয়াি েেয পরিরিরর্টট রেরবড়ভানব
পেনবক্ষর্
ত
কিনিে।
যকবেিাত্র একটট সর্কতর্ািূেক বযবিা রহসানব, স্কুে রিরিক্ট ভার্চতয়াে কাে এবং রশক্ষনর্ি বেে
কিাি যক্ষনত্র কিীনেি প্রনয়ােেীয় সংিাে, সিবিাহ এবং বাসাি উপকির্গুরে প্ররর্রেে যোগ্াড়
কনি রেনর্ হনব। এই বিি দ্রুর্ যশষ হনর্ র্েে, আিিা প্রনয়ােনে আিানেি রশক্ষাথী, কিী এবং
পরিবািনেিনক কাের্ত সহায়র্া কিা র্ারেনয় োওয়াি েেয প্রস্তুর্ থাকনর্ র্াই। আপোি
রেকটবর্ী এোকায় গ্যাস খুে
ুঁ নর্ এখানে রিক করুে।

সুসংবাদ
স্কুেবষ যশষ
ত
হনর্ র্েনেও আিানেি রশক্ষাথী ও কিীিা আিানেি গ্রবর্ত কনি র্নেনি।
2021 Georgia United Foundation-এি স্কুে ক্র্যাশাি যপ্রাগ্রানিি আটটট অেুোে প্রাপনকি িনযয
একটট হওয়ায় আরি Rowland Elementary School-যক অরভেন্দে োোনর্ র্াই। স্কুে ক্র্যাশাি
হে Foundation-এি সবনথনক বড় করিউরেটট পরিনষবা প্রকল্প, ো যেট েুনড় স্কুেগুরেনক একটট
স্কুে যকনে পরিবর্তনেি েেয আনবেে কিাি সুনোগ্ যেয়।
স্কুে ক্র্যাশাি এবং যিাহক কািনপট অেুোে Rowland-এ রিরিয়া যসন্টানিি উন্নরর্ি পাশাপারশ,
যিনে সািাই, িঙ কিা ও আিানি বসাি বযবিা কিনর্ সাহােয কিনব। রিরিয়া যসন্টািটট স্কুনেি
যকেিে হনয় উঠনব কাির্ এটট একটট উষ্ণ, বর্িয়
ত এবং রশক্ষাথীনেি পড়াি প্ররর্ আগ্রহ
বাড়ানোি েেয আিরির্ িাে রহসানব রূপান্তরির্ হনব। আবািও Rowland-এি রশক্ষাথী, রশক্ষক
ও কিীনেি অরভেন্দে!
আরি আেনন্দি সনে োোচ্ছি যে আিানেি র্ািেে রশক্ষাথীি িনযয একেে Amazon Future
Engineer স্কোিরশপ যপনয়নি। Cedar Grove High School-এি রসরেয়ি Etimfon Bassey র্াি
বিনিি $40,000 স্কোিরশপ এবং কনেনেি যেশিযাে ইয়ানিি পি Amazon-এ গ্যািারন্টি
ইন্টািরশপ যপনয়নি। এই স্কোিরশপ ও Amazon-এ ইন্টােরশপ
ত
পাওয়াি েেয Etimfon-যক
অরভেন্দে!
এিাড়াও আরি Arabia Mountain High School-এি রসরেয়ি Niana Battle-যক Atlanta Bar
Association-এি সািাি ে ইন্টােরশপ
ত
যপ্রাগ্রানিি 25টট স্লনটি িনযয িাে পাওয়াি েেয অরভেন্দে
োোনর্ র্াই! উক্ত যপ্রাগ্রানি আটোন্টা এোকাি হাই স্কুনেি যে সকে রশক্ষাথীিা আইরে যপশাি
সম্পনকত রশখনর্ ইিচ ক র্ানেি সুনোগ্ যেনব। Niana-যক অরভেন্দে!
আিানেি রশক্ষাথীনেি স্বপ্ন েখে রশক্ষাথীিা পূির্ কনি র্া যেনখ সবোয়
ত
আেন্দ হয়। আরি
Hightower Elementary School-এি প্রযাে কানোরিয়াে Mr. Tylan Bailey-যক শািীরিক রশক্ষাি
রশক্ষক হওয়াি েেয কনেে উত্তীর্ হনয়
ত
র্াি েক্ষয অেতে কিনর্ যেনখ আপ্েুর্। র্াুঁিা
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কানোরিয়াে রিউটটি িাযযনি রর্রে Hightower School করিউরেটটনক ো রেনয়নিে র্া
প্রশংসেীয় এবং PE রশক্ষক রহসানব আিানেি রশক্ষাথীনেি প্ররর্ ইরর্বার্ক প্রভাব রবস্তাি কিা
যেখনর্ থাকব। Mr. Bailey-যক অরভেন্দে!
27 র্ি বারষক
ত করিউরেনকটি অযাওয়ানিত করিউরেনকশে রিপাটত নিনন্টি েেয েুটট অরর্রিক্ত
পুিস্কাি যের্াি েেয র্ানক যেযবাে। সুপারিেনটনেনন্টি 100 রেনেি রিনপানটত ি কানেি েেয
কনপানিট
ত
যোগ্ানোনগ্ি েেয যেষ্ঠনেি পুিষ্কাি-বারষক
ত রিনপাটত -এি পাশাপারশ, েেটট র্ানেি
“Wave Them Bows রিউচ্ছেক রভরিওনয়ি েেয েুটট আোো পুিস্কাি যপনয়নি, এটট িহািািী
র্োকােীে স্কুে করিউরেটটি কিীনেি থাকাি েেয অেুপ্রারর্র্ কিাি েেয তর্রি হনয়রিে;
কােকিী
ত
যোগ্ানোগ্ রেচ্ছির্ কিাি েেয কিীনেি েেয একটট অভযন্তিীর্ যোগ্ানোগ্ টচেরকট।
যোগ্ানোনগ্ি উন্নরর্ কিা রিরিনক্টি কানি অগ্রারযকানিি রবষয়। আিানেি কনঠাি পরিেনিি
স্বীকৃরর্ এবং অেযােয সম্মারের্ সংিাি িনযয সম্মারের্ হওয়াি েেয আিিা কৃর্জ্ঞ!

সসনেট ববল 293
যবশ কনয়ক বিি আনোর্োি পনি DeKalb কাউরন্ট ও Decatur রসটটি রশক্ষাথী এবং
পরিবািগুরেি েেয র্হরবে সংিক্ষনর্ি েেয সম্মরর্ পাওয়াি পি 13 যি, আরি DeKalb County
Schools Board-এি যর্য়ািিযাে Vickie B. Turner এবং City of Decatur Schools এবং DeKalb
কাউরন্টি কিকর্ত
ত ানেি যসনেট রবে 293 যসরেনেট কিাি বযবিা কনিরিোি। যসনেট রবে 293
পানসি ফেস্বরূপ, যে যকানো সিয় Decatur রসটট কর্ৃক
ত েরড়র্ থাকাি পনি, DCSD একটট
রশক্ষাথী পরিনষবা সহনোরগ্র্া করিটট গ্ঠনেি িাযযনি City Schools of Decatur-এি সানথ
একনত্র কাে কিনব, এই করিটট DeKalb কাউরন্টি রশক্ষা পষেত এবং Schools of Decatur-এি
রশক্ষা পষনেি
ত
দ্বািা রেেুক্ত রর্ে সেনসযি সিন্বনয় গ্টঠর্ হনব।
আিানেি রশক্ষাথীনেি েেয আনিা সংিানেি রবর্ির্ এবং রসদ্ধান্ত গ্রহনর্ি িূে র্ােক রহসানব
িনয় যগ্নি এবং এই সংেুচ্ছক্তটট রেিঃসনন্দনহ আিানেি রশক্ষাথীনেি আিও সংিাে সিবিানহি
যক্ষনত্র আিানেি ক্ষির্ানক প্রভারবর্ কিনব। আিিা আিানেি রশক্ষাথীনেি ভরবষযনর্ি েেয এই
র্হরবে সুিক্ষায় যের্ৃে এবং প্রনর্ষ্টাি েেয DeKalb কাউরন্ট, Decatur রসটট এবং DeKalb কাউরন্ট
হাউস এবং যসনেনটি প্ররর্রেরযনেি িনযয সহনোরগ্র্াি েেয যেযবাে োোচ্ছি।

ফ্যাবিবল টাউে হল
আরি 20 যি 6 p.m যথনক 7 p.m এি অরভভাবকনেি েেয আিানেি ভার্চতয়াে টাউে হনে
আিানেি পরিবািনেি আিির্ োোরি। রিরিনক্ট এই সপ্তানহ কী ঘনটনি র্া োোনর্ ও
আপোনেি ির্াির্ যপনর্ আরি উেগ্রীব। আিও র্নথযি েেয এখানে রিক করুে।

বফ্ল্ড সে
গ্র্ সপ্তানহ Stoneview Elementary School-এি রেটটে োইনেরিি রফনর্ কাটানর্ অংশ রেনয়
আেচ্ছন্দর্! আরি যেট ফানি আিানেি
ত
পাটত োিনেি র্ানেি অেুোনেি েেয যেযবাে োোনর্
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র্াই, এি েেয রেটটে োইনেরি সম্ভব হনয়নি। এই যপ্রানেক্টটট কীভানব আিানেি করিউরেটট তর্রি
কনি এবং আিানেি রশক্ষাথীনেি পড়নর্ অেুপ্রারর্র্ কনি র্া যেখাি েেয আরি অনপক্ষায় আরি।

গ্র্যাজুনেশে সসন্ট্রাল
এখানে গ্রযােুনয়শে! আরি এই সপ্তাহানন্ত এবং পনিি সপ্তানহ আিানেি স্নার্ক রসরেয়িনেি
উেোপে শুরু কিাি অনপক্ষায় আরি। গ্রযােুনয়শে সম্পরকতর্ খবি ও আপনিট সম্পনকত োেনর্
ও অেুষ্ঠাে যেখাি েেয েয়া কনি আিানেি গ্রযােুনয়শে যসন্ট্রাে সাইনট োে। এিাড়াও “We Are
DCSD পচ্ছত্রকাি Val Sal রবনশষ সংস্কির্ যেখনর্ অেুগ্রহ কনি এখানে োে।

োসনদর
স
প্রবি কৃিজ্ঞিা
12 যি, আিিা রিরিনক্ট স্কুে োস যি
ত পােে কনিরি। DCSD েুনড় আিানেি রশক্ষাথীনেি
পরির্োকািী
ত
আিানেি স্কুে োসনেি
ত
সম্মাে োোচ্ছি। আিানেি রশক্ষাথীিা সুি এবং রশক্ষাি
েেয আনিা ভােভানব প্রস্তুরর্ রেনি র্া রেচ্ছির্ কিাি েেয আপোনক যেযবাে!

সুপাবরেনটেনেনের কবিউবেটট অ্যােভাইজবর কাউন্সিল
এই রবগ্র্ স্কুে রশক্ষাবনষ, ত আরি সুপারিেনটেনিনন্টি করিউরেটট অযািভাইেরি কাউচ্ছিনে
(SCAC) কিির্
ত একেে করিউরেটট রেিািনেি সানথ কাে কিনর্ যপনি আেচ্ছন্দর্। এই গ্রুপটট
রিরিনক্টি একানিরিক, পরির্ােোিূেক এবং আরথক
ত সুির্া সম্পরকতর্ রবষনয় সহায়র্া, রেনেত শো
ৃ
এবং যের্ে প্রোনেি যক্ষনত্র র্ানেি প্ররর্শ্রুরর্ িক্ষানথ অিান্ত
ত
পরিেি কনিনি। আিানেি স্কুে
রশক্ষাবনষিত যশষ রিটটং হনয়নি 11 যি। সরর্যই এটা ইরর্বার্ক অরভজ্ঞর্া রিে। আিিা এই গ্রুনপি
সেসযনেি এই গ্রীনে যিাট গ্রুপ কনথাপকথনেি েেয একচ্ছত্রর্ হওয়াি অনপক্ষায় িনয়রি। SCAC
2021-2022 রশক্ষাবনষিত েেয পুেিায় সনম্মেে কিনব।

