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DeKalb County School District (DCSD) পরিবািকে অরিবাদন, 

 

আশা েিরি সপ্তাহান্ত সেকেি রনিাপদ ও আনকে কেকেকি। আমাকদি রশক্ষার্থী, রশক্ষে এবং প্রশাসেিা 

এই েঠিন সমক়ে অগ্রগরি চারেক়ে যাও়োি োিকে আমাকদি উদযাপন েিাি মকিা অকনে রেিু িক়েকি। 

আরম ক াষো েিকি কপকি গরব িি কয 2021 সাকেি ক্লাকসি জনয রিরিকেি চাি বিকিি পাকশি হাি 

মহামািী চোোেীন রিরিশীে রিে।  

 

2021 সু্কে বিকি োনা চিুর্থ ি বিি রহসাকব রিরিকে এরশ়োন/প্রশান্ত মহাসাগিী়ে দ্বীপপুঞ্জ, ইংরেশ োন িাস ি 

এবং প্ররিবন্ধী উপকগাষ্ঠীি রশক্ষার্থীকদি সংখ্যা কবকেকি। োও়োস ি ও ক্লােিস্টকন সবকর্থকে কবরশ েকি 

কবকেকি। স্বািারবে পরিরিরিকি, সু্ককেি পাকসি হাি বাোকনা খ্ুব সহজ োজ ন়ে। 

 

মহামািী পরিরিরিকি এবং ক্রমাগি দিূবিী রশক্ষাি পরিকবকশি মাধ্যকম, আমিা আমাকদি রশক্ষার্থী, 

পরিবাি, রশক্ষে এবং সু্কে প্রশাসেকদি প্রকচষ্টাি জনয সাধ্ুবাদ জানাই। এই প্ররিেূে পরিরিরিকি Towers 

High School এবং Clarkston High School-এি পাকসি হাি কবকে যাও়ো এেঠে অসাধ্ািে েৃরিত্ব। 

আমিা উি়ে সু্কে, কসইসাকর্থ আমাকদি সমস্ত হাই সু্কে এবং িাকদি েরমউরনঠেি প্রশংসা েরি এবং 

উদযাপন েরি! 

 

 

টাইটটল I বিবিষ্ট সু্কল 

 

এিাোও আরম আমাকদি সািঠে সু্কেকে স্বীেৃরি রদকি চাই কযগুরেকে FY21 োইকেে I রবরশষ্ট সু্কে নাম 

কদ়ো হক়েরিে। Chesnut Elementary School, Fernbank Elementary School, Livsey Elementary 

School, Smoke Rise Elementary School, Wadsworth Magnet Elementary School, Wynbrooke 

Elementary Schoo এবং DeKalb Early College Academy হে জর্জি়োি রশক্ষা রবিাকগি এেে 2019 

েকেজ এবং েযারি়োি কিরি পািফিমযান্স ইনকিক্স (College and Career Ready Performance Index, 

CCRPI) কস্কাকিি রিরিকি জর্জি়োি সু্কেগুরেি শীষ ি পাাঁচ শিাংশ। 

 

আরম এই সু্কেগুরেি রশক্ষার্থী, রশক্ষে এবং প্রশাসেকদি জনয গরব িি, এবং আরম আমাকদি সমস্ত সু্কেকে 

এরগক়ে এবং উন্নরি েিকি উি্সারহি েিকি চাই! 

 

 

U.S. News র্ যাঙ্কিং 

 

আরম আমাকদি কবশ েক়েেঠে সু্কেকে অরিনেন জানাকি চাই কযগুরে সম্প্ররি U.S. News দ্বািা কস্টকেি 

কসিা সু্কে রহসাকব িান কপক়েকি। Kittredge Magnet School এবং Wadsworth Magnet School for High 

Achievers যর্থাক্রকম এে এবং দুই, কস্টকেি কসিা প্রার্থরমে সু্কে হক়েকি, Austin Elementary School নবম 

িাকন িক়েকি। DeKalb School of the Arts এিাোও রমিে/হাই সু্কে রবিাকগ জর্জি়োি ষষ্ঠ কসিা রহকসকব 

কসিা দকশ িান েকি রনক়েকি। DeKalb Early College Academy, Chamblee High School এবং Arabia 

Mountain High School কস্টকেি হাই সু্কে িয্ার্কংক়ে যর্থাক্রকম 31 িম, 39 িম এবং 63 িম িান 

কপক়েকি। আরম এেজন গরব িি সুপারিনকেনকিন্ট! 

 

 

 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-graduation-rates-remain-steady/
https://www.usnews.com/education/blogs/college-rankings-blog/articles/us-news-launches-elementary-and-middle-schools-rankings
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বিস্তৃত মাস্টার প্ল্যান - টাউন হল 

 

DCSD িাি কশষ দুঠে রবস্িৃি মাস্টাি প্ল্যান (CMP) আঞ্চরেে োউন হে রমঠেং 26 এবং 27 অকোবি, 

সন্ধযা 6 ো কর্থকে কহাস্ট েিকব। সন্ধযা 7:30 কর্থকে DCSD-এি মাস্টাি প্ল্যারনং প্রর্ক্র়ো়ে সমস্ত সু্কে এবং 

প্রশাসরনে িবকনি মূেযা়েন, রিরিকেি রশক্ষামূেে রমশকন সহা়েিা েিাি জনয অবোিাকমা অন্তিুিক্ত 

িক়েকি। এই প্রর্ক্র়োঠেকি সু্কে কেন্দ্র সম্পরেিি ির্থয সংগ্রহ েিা িক়েকি যা পিবিী রশক্ষাগি রবকশষ 

উকেশয িানী়ে রবেল্প রবক্র়ে েি (Educational Special Purpose Local Option Sales Tax, E-SPLOST) 

প্রেল্প িারেোি অগ্রারধ্োকিি  জনয বযবহৃি হকব। আিও িকর্থযি জনয ও সম়েসূরচ কদখ্কি, অনুগ্রহ 

েকি এখ্াকন রক্লে েরুন। 

 

এই োউন হেগুরে ির্থয এবং মিামি প্রদাকনি এেমাত্র সুকযাগ হকব। আরম আশাবাদী কয CMP প্রর্ক্র়ো 

আমাকদি বৃহিি কস্টেকহাল্ডাি কগাষ্ঠীি সাকর্থ রবশ্বাস ও স্বচ্ছিা বজা়ে িাখ্কি আমাকদি সাহাযয েিকব। 

আমিা সমস্ত E-SPLOST IV এবং V প্রেকল্পি সমক ািাি প্রর্ক্র়োধ্ীন এবং আমাকদি েরমউরনঠেি সাকর্থ 

আমাকদি নিুন িত্ত্বাবধ্ান এবং রিকপাঠেিং  সিঞ্জামগুরে িাগ েকি কন়োি জনয উচ্ছ্বরসি। পিবিী E-

SLOST অযািিাইজরি েরমঠেি রমঠেং বুধ্বাি, 27 অকোবি, সন্ধযা 7ো়ে অনুঠষ্ঠি হকব। রিরিে রহকসকব 

আমিা সামকনি রদকে এরগক়ে যাব! 

 

 

স্টুটেন্ট স্পটলাইট 

 

এই সপ্তাকহ, আরম International Community School-এি পঞ্চম কেেীি Mali Ali-এি ের্থা বেরি। Mali 

কসকেম্বি মাকসি জনয কলাবাে রসঠেকজন রহকসকব রনব িারচি হক়েকি। িাি সু্ককেি পরিচােে বকেন, Mali 

মুক্তমনা়ে রবশ্বাসী। এেজন নিুন রশক্ষার্থীি সাকর্থ ের্থা বো প্রর্থম বযর্ক্ত হও়ো, িাি রচন্তািাবনা পরিবিিন 

েিা বা আমাকদি িরবষযি ক্লাকসি প্রকচষ্টাি জনয ইরিবাচে র্থাো, Mali িাি মহত্ত্ব কদখ্াকনাি সুকযাগ 

কর্থকে রপিপা হ়ে না। কস িক়ে োজ েকি না এবং িা কদখ্া়ে। আরম এই অসামানয রশক্ষার্থীকে স্পেোইে 

রদকি কপকি গরব িি! 

 

 

ইটনাটেটটে সু্কটলর লীগ 

 

রির্জোে প্ররিশ্রুরিি 10 বিি পূরিি উদযাপকনি জনয ও়োরশংেন রিরস-কি গি সপ্তাকহ ইকনাকিঠেি সু্কে 

হাইরিি েনকিরনং এি শিিোেীন 2021 েীকগ কযাগদান েিা এেঠে সম্মাকনি রবষ়ে। রশক্ষা়ে 

উদ্ভাবনকে ত্বিারিি েিাি উকেকশয এবং প্রযুর্ক্ত ও গকবষোি মাধ্যকম সেকেি জনয কশখ্াি সুকযাগ উন্নি 

েিকি এেঠে অোিজনে সংিা Digital Promise-এি দ্বািা আক়োর্জি K-12 সু্কে কজোি অগ্রগামী 

রচন্তাি এেঠে জািী়ে কজাে ইকনাকিঠেি সু্ককেি েীকগ DCSD জা়েগা েকি রনক়েকি। কদশ জকুে অনযানয 

রশক্ষা কনিৃবৃে এবং েংকগ্রসমযান Hank Johnson-এি সাকর্থ সংকযাগ িাপন েিা এেঠে আনকেি রবষ়ে 

রিে। েংকগ্রসমযান Johnson DCSD-এি এেজন সরিযোকিি চযাম্পম্প়েন এবং আমিা িাি সমর্থ িন এবং 

ইউএস েযারপেকে রিরিকেি জনয যা রেিু েকিন িাি জনয ধ্নযবাদ জানা়ে। 

 

 

স্বীকৃবত কবমউবনটট জবরপ 

 

DCSD বিিমাকন স্বীেৃরি নবা়েন প্রর্ক্র়ো়ে িক়েকি। এই প্রর্ক্র়োি অংশ হে কস্টেকহাল্ডািকদি োি কর্থকে 

মিামি সংগ্রহ েিা। আমিা আপনাকে পারিবারিে ও েরমউরনঠে কস্টেকহাল্ডাি জরিকপ অংশগ্রহকেি 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
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জনয আমন্ত্রে জানার্চ্ছ। এই জরিকপি ফোফে, অনযানয কস্টেকহাল্ডাকিি সাকর্থ, রিরিকেি স্বীেৃরি 

নবা়েন প্রর্ক্র়ো়ে বযবহাি েিা হকব। 

 

পারিবারিে এবং েরমউরনঠে কস্টেকহাল্ডাি জরিপ রনম্নরেরখ্ি িাষা়ে পাও়ো যাকচ্ছ:  আমহারিে, আিরব, 

বাংো, বারম িজ, চীনা, ইংকির্জ, কেঞ্চ, রহর্ে, কনপারে, কসামারে, স্পযারনশ, কসা়োরহরে, কিকেগু, োইরগ্ররন়ো 

এবং রিক়েিনারম। জরিপঠে কগাপনী়ে এবং সম্পন্ন েিকি প্রা়ে 10 রমরনে সম়ে োগকব। আপরন 

রনম্নরেরখ্ি রেকক জরিপঠে অযাকক্সস েিকি পাকিন: https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

 

 

ককাবেে-19 নজরদাবর পরীক্ষা এিিং টটকা 

 

জর্জি়োি জনস্বািয রবিাকগি সহকযারগিা়ে রশক্ষার্থী স্বািয পরিকষবা রবিাগ আমাকদি রিরিে নজিদারি 

পিীক্ষা আনাি জনয উদগ্রীব! নজিদারি পিীক্ষা হে কোরিি-19 এি রবস্তাি সীরমি েিাি এবং 

বযর্ক্তগিিাকব রশক্ষাি জনয সু্কেগুরেকে কখ্াো িাখ্া চারেক়ে যাও়োি এেঠে রনিাপদ, োয িেি উপা়ে। 

কোরিি-19 পিীক্ষা বাধ্যিামূেে ন়ে এবং এঠে রশক্ষার্থী, েমী, পরিবাকিি সদসয এবং আমাকদি 

েরমউরনঠেকে িক্ষা েিাি জনয কদ়ো হকচ্ছ। রে কেরস্টং কপ্রাগ্রামঠে সবাি জনয উপেব্ধ, এমনরে আপরন 

সম্পূে িরূকপ ঠেোপ্রাপ্ত হকেও। সাপ্তারহে কেরস্টং কপ্রাগ্রাকম আগ্রহ পরিমাপ েিকি, আপনাি সহা়েিা 

প্রক়োজন।  কপ্রাগ্রাকম অংশগ্রহকে আপনাি আগ্রকহি ইরিি রদকি কোরিি-19 নজিদারি জরিপ সম্পূে ি 

েিকি অনুগ্রহ েকি এখ্াকন রক্লে েরুন। োয িেিিাকব পরিেল্পনা েিকি, জরিপঠে 27 অকোবকিি মকধ্য 

কশষ েিকি হকব। 

 

DCSD েমী, রশক্ষার্থী এবং েরমউরনঠেি জনয এেঠে মারসে কোরিি-19 পিীক্ষা এবং িযােরসকনশন 

রক্লরনকেি আক়োজন েিকব। রবনামূকেয ঠেো এবং পিীক্ষা সব ব়েকসি জনয পাও়ো হকব। পিবিী 

রনধ্ িারিি অনুষ্ঠান হকব 29 অকোবি শুক্রবাি সোে 8:30 ো কর্থকে দুপুি 1ো পয িন্ত, িান: Administrative 

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

Transportation্Center,্DCSD’s্Department্of্Transportation,্এবং Panthersville Transportation 

Center-কোরিি -19 পিীক্ষা েিাকনা যা়ে। আকিা িকর্থযি জনয এখ্াকন যান: 

www.freecovidtesting.us/dekalb। 

 

 

 

অনুগ্রহ েকি রিরিে সম্পকেি সব িকশষ িকর্থযি জনয আমাকদি ওক়েবসাইে এবং আপনাি সু্ককেি 

ওক়েবসাইে কদখ্কি র্থােুন। আপনাি সপ্তাহ িাকো োেুে! 

 

 

রবনীি, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRPSsPsPsP&lang=0
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/

