BENGALI
DeKalb County School District (DCSD) পরিবািকে অরিবাদন,
গ্রীকেি শুকিচ্ছা িইল! এই বছি যািা সফলিাকব স্কুল রিক্ষাবর্ সম্পূ
ষ
র্ েকিকছ
ষ
আরি তাকদিকে
অরিনন্দন জানাচ্ছচ্ছ। আরি আিাকদি হাই স্কুকলি রসরনয়িকদি তাকদি রিকলািা পপকত পদকেরছ
এবং অনয রিক্ষার্থী ও েিীকদিকে গ্রীকে রনিজ্জিত হকত পদেরছ! আিাকদি “Slide into the
Summer” অরিযাকন যািা অংি রনকয়কছন তাকদিকে ধনযবাদ জানাচ্ছচ্ছ। স্কুলকদি সৃজনিীল
রিরিও পদকে আরি আপ্লুত। যরদ আপরন রিরিকেি ফ্ল্যাি িব রিরিও না পদকে র্থাকেন, তাহকল
এোকন রিে েরুন। রিরিকেি YouTube পপকজ রিকয় জিা পদয়া সিস্ত রিরিও আপরন পদেকত
পাকিন।
MOSAIC সামার প্রাগ্রাম
রিরিে িত সপ্তাহ পর্থকে রনকজি MOSAIC সািাি পরাগ্রাি শুরু েকিকছ। তাকদি পরাগ্রাকি
আিাকদি রিক্ষার্থী ও েিীকদি সম্পৃক্ত হকত পদোি জনয আরি অকপক্ষা েিরছ। আিিা MOSAIC
সািাি পরাগ্রাি সম্পকেষ আিাকদি রিক্ষার্থী, পরিবাি এবং রিক্ষেকদি পর্থকে িতািত পাওয়াি
অকপক্ষায় আরছ।
CARES অ্যাক্টের সাহায্য রাপ্ত টাউন হল
অনুগ্রহ েকি 24 জুন সন্ধ্যা 6-7:30 এ রিরিকেি CARES অযাে সাহাযয রাপ্ত টাউন হকল
আিাকদি সকে পযাি রদন। এই টাউন হলটট হল এিন এেটট সুকযাি পযোকন েীিাকব DCSD
CARES অযাকে রিরলয়ন িলাি েিচ েিকব তা সম্পকেষ আপনাি িতািত ও ধাির্া রদান
েিকবন। ঢাউন হল পদেকত অনুগ্রহ েকি এোকন রিে েরুন।
শিক্ষা পর্ক্টের
ষ
টাউন হল
সাহসী েকর্থাপের্থকনি জনয Dr. Joyce Morley-পে এবং DCSD েরিউরনটটি সকে D3
আকলাচনাি জনয Mrs. Deirdre Pierce-পে ধনযবাদ। আকলাচনাটট তর্থযিূলে রছল এবং আিাকদি
েরিউরনটট সম্পৃক্ত ও িচ্ছক্তিালী েিকত দিোরি রছল।
প্রজিক্টেিন:
2021-2022 রিক্ষাবকর্িষ পিচ্ছজকিিন পোলা আকছ। আপরন আপনাি আকবদন পির্ েিকল তা
পযাকলাচনা
ষ
ও অনুকিারদত হকয় পিকল আপরন ইনরফরনটট েযাম্পাস পর্থকে এেটট আপকিট
স্ট্যাটাস ইকিল পাকবন। অনুগ্রহ েকি িকন িােকবন িরতষ রচ্ছিয়া পিচ্ছজকিিকনি পর্থকে রিন্ন।
তাই যেন পিচ্ছজকিিকনি অনুকিাদন ইকিল পাকবন, তেন আপনাি বাচ্চাি স্কুকলি সকে িরতষ
রচ্ছিয়া সম্পূর্ েিাি
ষ
জনয পযািাকযাি েরুন।
অনুগ্রহ েকি ইনরফরনটট েযাম্পাকস আপনাি তর্থয সটিে তা রনচ্ছিত েিকত িুলকবন না। নতু ন
রিক্ষার্থী পিচ্ছজকিিন রচ্ছিয়া শুরু েিকত, অনুগ্রহ েকি এোকন রিে েরুন।
রনিাপদ এবং রবশ্রাি সহোকি গ্রীে উপকিাি েিা চারলকয় যান। পুনিায় পোলা সম্পরেষত
েবিােবকিি জনয আিাকদি পসািযাল রিরিয়া চযাকনল এবং রিরিকেি ওকয়বসাইকট পচাে িােুন।

