
BENGALI 

DeKalb County School District(DCSD) পরিবািকে শুকেচ্ছা, 
 

আমিা সু্কল রিক্ষাবকষ েি শিকষ েকিরি। আরম জারি আমাকেি রিক্ষার্থী, রিক্ষে, েমী ও রপতামাতাি 

জিয সহজ রিল িা। তকব এই ববরিে মহামািীি সকেও আপিাকেি েক াি পরিশ্রম এই 

শসরমস্টািকে সফল েকি তুকলকি। এই পরিরিরতি মকযয, আমাকেি রিক্ষার্থীকেি জিয সু্কল েবি ও 

শেন্দ্রগুরল পুিিায় খুকল, শখলা ও ক্লাকবি োকজ অংি রিকয় স্বাোরবে অবিায় রফরিকয় আিাি 

জিয আরম ও আমিা সেকল এেসাকর্থ োজ েকিরি। 
 

েুেোগ্যক্রকম, এমি অযারিরেটি রিল যা আমাকেি রিক্ষার্থীিা মহামািীি োিকে উপকোগ্ েিকত 

পারিরি, শযমি প্রম এবং সু্কল িৃতয, শহামোরমং অযারিরেটি এবং সু্কল টিপ। সু্কল রিরিি ও 

েরমউরিটি রহকসকব শোরেি-19 মহামািী আমাকেি শর্থকে অকিে রেিু রিকয়কি। রেন্তু আমিা এে 

অপিকে শেকখ রিকখরি। 
 

আরম শসই রেকিি অকপক্ষায় আরি, শযরেি আমিা সমূ্পে েোকব স্বাোরবে অবিায় রফিকত পািব 

এবং আমাকেি রিক্ষার্থীিা পড়াকিািায় ও সামাজজে লকক্ষয সবাি শর্থকে এরগ্কয় র্থােকব। আরম 

আমাকেি রিক্ষার্থীকেি Mosaic সামাি শপ্রাগ্রাকম শেকখ খুরি হকয়রি! 
 
 

গ্র্যাজুয়েশন 
 

আমাকেি সমস্ত হাই সু্কল রসরিয়িিা যািা গ্রযাজকুয়ি হকত যাকচ্ছ তাকেি অরেিন্দি! আরম এত 

আিজন্দত শয আমিা এই েৃরতে মুকখামুরখ উেযাপি েিকত পারি োিে শতামিা হাই সু্কল রিকলামা 

শপকয়ি। শতামিা সেকলই এই মুহকূতেি জিয েক াি পরিশ্রম েকিি এবং আরম শতামাকেি রিকয় 

গ্রব েত। শয সেল পরিবািিা গ্রযাজকুয়িকি অংি রিকত পাকিিরি, তািা আমাকেি গ্রযাজকুয়িি 

শসন্ট্রাল সাইি বা DCSD-এিকফসবুে শপকজ তা শেখকত পাকিি। 
 
 

ফ্ল্যাশ মব ডান্স 
 

“Before I Let Go” রেরিও চ্যাকলকে অংিগ্রহেোিী আমাকেি সমস্ত DCSD সু্কলকেিকে যিযবাে। 

আমাকে বলকতই হকচ্ছ, আপিািা আপিাকেি োজ েকিকিি! অযািরমরিকিটিে এন্ড 

ইন্সিােিিাল েমকলক্স (AIC) সামাি স্লাইকিও আমিা অসাযািে সময় োটিকয়রি। আপিাি 

রেরিও আমাকেি ওকয়বসাইকি ও শসািযাল রমরিয়ায় @dekalbschools িযাগ্ েকি ও #ilovedcsd 

#dcsdflashmob #endofschooldance হযািিযাগ্ বযবহাি েকি শিয়াি েরুি। এিাড়াও DCSD ফ্ল্যাি 

মব শোলাকবাকিটিে রেরিও খুুঁজিু! 
 
 

GED প্রাগ্র্াম 
 

আরম আিকন্দি সকে জািাজচ্ছ শয DCSD প্রাপ্তবয়স্ক রিক্ষার্থীকেি জিয প্রাপ্তবয়স্ক রিক্ষা প্রোিোিী 

রহকসকব রিব োরচ্ত হকয়কি। রিরিি এখি শেবল 500 জি প্রাপ্তবয়স্ক রিক্ষার্থীকে GED রিক্ষা শেকব , 

https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.facebook.com/DeKalbSchoolsGA


BENGALI 

তািা ইংকিজজ োষা অরযগ্রহে পরিকষবারে, পারিবারিে সাক্ষিতা এবং শপাস্ট-শসকেন্ডারি রিক্ষাি 

জিয সহায়তা পাকবি। 
 

রিরিকিি বয়স্ক রিক্ষাি প্রেল্প উচ্চতি রিক্ষাি জিয আিও োল সুকযাগ্ প্রোকিি জিয এবং শবরি 

শবতকিি োজ ও েম েজীবকিি পর্থকে পুিসৃ্কত েিাি রবরেন্ন সুকযাগ্ প্রোি েিকব। GED র্থাোি 

অকিে মূলযবাি সুরবযা িকয়কি তা স্বীোি েকি, রপতামাতা/অরেোবেকেি জিয সবকচ্কয় বড় 

সুরবযা হল তাকেি বাচ্চাকেি বাসাি অযাসাইিকমকেি শক্ষকে এোকিরমে েক্ষতা বযবহাকিি 

সুরবযা। 
 

শপ্রাগ্রাকমি রিকয়াগ্ ও শিজজকিিি প্রজক্রয়াটি DCSD-এি শসািযাল রমরিয়া লযািফম ে, শিক্সি 

শমকসজ এবং ফ্ল্াইয়াকিি রলকেি মাযযকম জিু মাকস হকব। আমিা 1 জলুাই শর্থকে DCSD বয়স্ক  

রিক্ষা প্রেল্প শুরু েিাি ও বয়স্ক রিক্ষার্থীকেি সাহাযয েিাি অকপক্ষায় আরি! 
 
 

প্েজজয়েশন: 
 

2021-2022 রিক্ষাবকষ েি শিজজকিিি শখালা আকি। আপরি আপিাি আকবেি শিষ েিকল তা 

পয োকলাচ্িা ও অিুকমারেত হকয় শগ্কল আপরি ইিরফরিটি েযাম্পাস শর্থকে এেটি আপকিি 

স্টযািাস ইকমল পাকবি। অিুগ্রহ েকি মকি িাখকবি েরতে প্রজক্রয়া শিজজকিিকিি শর্থকে রেন্ন। তাই 

যখি শিজজকিিকিি অিুকমােি ইকমল পাকবি, তখি আপিাি বাচ্চাি সু্ককলি সকে েরতে প্রজক্রয়া 

সমূ্পে ে েিাি জিয শযাগ্াকযাগ্ েরুি। 
 

অিুগ্রহ েকি ইিরফরিটি েযাম্পাকস আপিাি তর্থয সট ে তা রিজিত েিকত েুলকবি িা। িতুি 

রিক্ষার্থী শিজজকিিি প্রজক্রয়া শুরু েিকত, অিুগ্রহ েকি এখাকি রক্লে েরুি। 
 
 

টাউন হল/প্বাডড মমটটিং 
 

আমাকেি সাম্প্ররতে োচু্েয়াল িাউি শেকখকিি এবং অংি রিকয়কিি এমি সবাইকে যিযবাে। 

আমিা রিরিকি েী ঘিকি এবং েী হকব শসই সম্পকেে রবিে জািাকিাি সাকর্থ সাকর্থ আমিা 

আপিাি মতামত এবং মকিাকযাকগ্ি প্রিংসা েিরি। যরে আপরি িাউি হকল অিুপরিত শর্থকে 

র্থাকেি, তাহকল তা শেখকত এখাকি রক্লে েরুি। 
 

17 শম যািা রিক্ষা পষ েকেি বব ে শেকখকিি তাকেি প্রকতযেকে যিযবাে। আপরি িা শেকখ র্থােকল 

এখাকি রক্লে েরুি। 
 
 

আপিাি আিন্দময় ও সিু সপ্তাহ এবং গ্রীষ্ম োকলা োিুে! 

https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/
https://www.facebook.com/watch/DCSDfamilyengagement/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/#tab-cdebf6c75222bf791ba

