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DeKalb County School District (DCSD) পরিবািকে অরিবাদন, 

 

আশা েিরি সপ্তাহান্ত সেকেি রনিাপদ ও আনকে কেকেকি। আজকেি কবার্ড রিটেিংক়েি সি়ে কে 

স্বীেৃরিগুকো একসকি কসগুকোকে িুকে ধিকি আরি এই সপ্তাকহি রনউজকেোি শুরু েিকি চাই। এই 

সপ্তাকহ, DCSD এবিং রশক্ষা পর্ ডদ জািী়ে সু্কে বাস রনিাপত্তা সপ্তাহ এবিং বাস চােকেি প্রশিংসা সপ্তাহ 

উদোপন েিকি। আিাকদি রশক্ষার্থীকদি প্ররি দা়েবদ্ধিাি জনয আিিা আিাকদি বাস চােেকদি ধনযবাদ 

জানাই। 

 

আিিা নযাশনাে োকটারর়্োে ও়োেডাস ড স্বীেৃি রদবসকেও হাইোইে েকিরি, ো রিে 2 অকটাবি রিে। 

আিাকদি অরিিাবেিা আিাকদি সু্কে িবন এবিং কেন্দ্রগুরেকে পরিষ্কাি িাখাি জনয অসাধািণ োজ 

েকি এবিং িহািািী চোোেীন রবল্ডিংগুরেকে পরিষ্কাি এবিং সযারনোইজ েিাি জনয প্রচুি োজ েকিকি। 

আিিা আিাকদি োকটারর়্োনকদি িাকদি েক াি পরিশ্রকিি জনয ধনযবাদ জানাই। 

 

DCSD এবিং রশক্ষা পর্ ডদ স্তন েযান্সাি সকচিনিা িাস, বুরে রপ্রকিনশন িাস, এবিং নযাশনাে সু্কে 

সাইকোেল্জ সপ্তাহ (নকিম্বি 8-12, 2021) স্বীেৃরি রদক়েকি। এই উকদযাগগুরে কজোি জনয গুরুত্বপূণ ড এবিং 

আিিা এই িাকসি কবার্ড রিটেিংক়ে কসগুরে স্বীেৃরি রদকি কপকি গরব ডি। 

 

 

স্টুডেন্ট স্পটলাইট 

 

এই সপ্তাকহ, আরি Chamblee Middle School-এি অষ্টি কশ্রণীি Andes Finch-এি ের্থা বেরি। এই 

রশক্ষার্থী Jack Kent Cooke Young স্কোি রহসাকব রনব ডারচি হক়েকি। আকবদনোিী 1,000 টেিও কবরশ 

রশক্ষার্থীি িকধয রনব ডারচি 60 জন রশক্ষার্থীি িকধয Andes রিে এেজন। The Jack Kent Cooke 

Foundation আরর্থ ডে প্রক়োজন আকি এিন অসাধািণ প্ররিিাশীে রশক্ষার্থীকদি রশক্ষাি অগ্রগরিি জনয 

রনকবরদি। 2000 সাে কর্থকে, ফাউকেশনটে বযাপে রশক্ষাগি পিািশ ড এবিং অনযানয সহা়েিা পরিকর্বা সহ 

অষ্টি কশ্রণী কর্থকে গ্রাজকু়েে সু্ককেি িাধযকি 2,930 জকনিও কবরশ রশক্ষার্থীকে $230 রিরে়েন বৃরত্ত প্রদান 

েকিকি। Andes-কে অরিনেন! আরি এই অসািানয রশক্ষার্থীকে স্পেোইে রদকি কপকি গরব ডি! 

 

 

টটম টুইজডে 

 

গি সপ্তাকহ #TeamTuesday-এি জনয, আরি DCSD-এি কফর্াকিে কপ্রাগ্রাকিি এল্িরেউটেি রর্কিটি 

Dr. Myisha Warren-এি ের্থা বকেরিোি। আপনাি দৃঢ় কনিৃত্ব, এোকর্রিে েৃরিকত্বি উন্নরি এবিং 

আিাকদি রশক্ষার্থীকদি কশ্রষ্ঠিি েিাি জনয প্রক়োজনী়ে সিংস্থানগুরেকি সিান প্রকবশারধোি রনল্িি 

েিাি জনয আপনাকে ধনযবাদ! 

 

 

জন ননরাপত্তা 

 

আরি আিাকদি DCSD পুরেশ অরফসািকদি িকধয 56 জনকে স্বীেৃরি রদকি চাই োিা সম্প্ররি দয রেিং 

কসন্টাকিি সাকর্থ এেটে িাচুড়োে অরহিংসা প্ররশক্ষণ কসশকন অিংশ রনক়েরিে। প্ররশক্ষণ কসশকনটে আিাকদি 

অরফসািকদি সু্ককে রশক্ষার্থীকদি িিাননেয, িািািারি, েিীকদি দ্বন্দ্ব, সম্পরত্তি ক্ষরি, চুরি এবিং রবরিন্ন 

দদনল্েন পরিরস্থরি কর্থকে িীব্র পরিরস্থরি কিাোকবো়ে িাকদি দ্বন্দ্ব এবিং রর্-একস্ককেশন দক্ষিা বৃল্দ্ধ 
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েিকি সাহােয েকি। আরি আিাকদি জন রনিাপত্তা রবিাগ এবিং আিাকদি রশক্ষার্থীকদি সুিরক্ষি িাখাি 

জনয কে োজ েকি িাি জনয ধনযবাদ। 

 

 

নিস্পাননক হিনরডটজ মাস 

 

আিাকদি রশক্ষার্থী, রশক্ষে এবিং েিী সদসযিা রহস্পারনে কহরিকেজ িাস উদোপন েিাি সৃজনশীে 

উপা়েগুরে দুদডান্ত রিে। আিিা রহস্পারনে আকিরিোনকদি প্রজন্মকে সম্মান েরি োিা আিাকদি কদশ ও 

সিাজকে ইরিবাচেিাকব সিৃদ্ধ েকিকি। DCSD এেটে সুেি দবরচত্র্যপূণ ড সু্কে রর্রিট এবিং আিিা 

আিাকদি দবরচত্র্য বজা়ে িারখ। রহস্পারনে কহরিকেজ িাস উদোপনোিী আিাকদি সু্কেগুরেকে ধনযবাদ। 

 

 

স্বীকৃনি কনমউননটট জনরপ 

 

DCSD বিডিাকন স্বীেৃরি নবা়েন প্রল্ি়ো়ে িক়েকি। এই প্রল্ি়োি অিংশ হে কটেকহাডািকদি োি কর্থকে 

িিািি সিংগ্রহ েিা। আিিা আপনাকে পারিবারিে ও েরিউরনটে কটেকহাডাি জরিকপ অিংশগ্রহকণি 

জনয আিন্ত্রণ জানাল্ি। এই জরিকপি ফোফে, অনযানয কটেকহাডাকিি সাকর্থ, রর্রিকটি স্বীেৃরি 

নবা়েন প্রল্ি়ো়ে বযবহাি েিা হকব। 

 

পারিবারিে এবিং েরিউরনটে কটেকহাডাি জরিপ রনম্নরেরখি িার্া়ে পাও়ো োকি:  আিহারিে, আিরব, 

বািংো, বারি ডজ, চীনা, ইিংকিল্জ, কেঞ্চ, রহল্ে, কনপারে, কসািারে, স্পযারনশ, কসা়োরহরে, কিকেগু, োইরগ্ররন়ো 

এবিং রিক়েিনারি। জরিপটে কগাপনী়ে এবিং সম্পন্ন েিকি প্রা়ে 10 রিরনে সি়ে োগকব। আপরন 

রনম্নরেরখি রেকে জরিপটে অযাকিস েিকি পাকিন: https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

 

 

হকানিে পরীক্ষা এবং টটকা 

 

DCSD েিী, রশক্ষার্থী এবিং েরিউরনটেি জনয এেটে িারসে কোরির্-19 পিীক্ষা এবিং িযােরসকনশন 

রিরনকেি আক়োজন েিকব। রবনািূকেয টেো এবিং পিীক্ষা সব ব়েকসি জনয পাও়ো হকব। পিবিী 

রনধ ডারিি অনুষ্ঠান হকব 22 অকটাবি শুিবাি 12 ো কর্থকে রবোে 4:30 পে ডন্ত, স্থান: Administrative & 

Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA। Doraville 

Transportation Center, DCSD’s Department of Transportation, এবিং Panthersville Transportation 

Center-কোরির্ -19 পিীক্ষা েিাকনা ো়ে। আকিা িকর্থযি জনয এখাকন োন: 

www.freecovidtesting.us/dekalb। 

 

 

নবস্িৃি মাস্টার প্ল্যান - টাউন িল 

 

DCSD এই িাকস িাচুড়োে রবস্িৃি িাটাি প্ল্যান আঞ্চরেে োউন হে রিটেিংক়েি আক়োজন েিকব। 

DCSD-এি িাটাি প্ল্যারনিং প্রল্ি়ো়ে সিস্ত সু্কে ও প্রশাসরনে িবকনি িূেযা়েকনি পাশাপারশ রর্রিকটি 

রশক্ষাবযবস্থাি অবো াকিা োে ডেি েিাি পরিেল্পনা িক়েকি। এই প্রল্ি়োটেকি সু্কে কেন্দ্র সম্পরেডি ির্থয 

সিংগ্রহ েিা িক়েকি ো পিবিী রশক্ষাগি রবকশর্ উকেশয স্থানী়ে রবেল্প রবি়ে েি (Educational Special 

Purpose Local Option Sales Tax, E-SPLOST) প্রেল্প িারেোি অগ্রারধোকিি  জনয বযবহৃি হকব। আিও 

িকর্থযি জনয ও সি়েসূরচ কদখকি অনুগ্রহ েকি এখাকন রিে েরুন। 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
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এই োউন হেগুরে ির্থয এবিং িিািি প্রদাকনি এেিাত্র্ সুকোগ হকব। আরি আশাবাদী কে CMP প্রল্ি়ো 

আিাকদি বহৃত্তি কটেকহাডাি কগাষ্ঠীি সাকর্থ রবশ্বাস ও স্বিিা বজা়ে িাখকি আিাকদি সাহােয েিকব। 

আিিা সিস্ত E-SPLOST IV এবিং V প্রেকল্পি সিক ািাি প্রল্ি়োধীন এবিং আিাকদি েরিউরনটেি সাকর্থ 

আিাকদি নিুন িত্ত্বাবধান এবিং রিকপাটেডিং  সিঞ্জািগুরে িাগ েকি কন়োি জনয উচ্ছ্বরসি। আিিা এেটে 

রর্রিট রহসাকব অগ্রসি ও উর্ধ্ ডিুখী হকি র্থােব! 

 

 

অনুগ্রহ েকি রর্রিট সম্পকেড সব ডকশর্ িকর্থযি জনয আিাকদি ওক়েবসাইে এবিং আপনাি সু্ককেি 

ওক়েবসাইে কদখকি র্থােুন। আপনাি সপ্তাহ িাকো োেুে! 

https://www.dekalbschoolsga.org/

