
BENGALI 

DeKalb County School District (DCSD) পরিবািকে অরিবাদন, 

আশা েিরি সপ্তাহান্ত সেকেি রনিাপদ ও আনকে কেকেকি। 2 নকিম্বি 2021 মঙ্গেবাি, কিাকেি রদন। 

DeKalb োউরিি কিাোিকদি এেটে E-SPLOST (Education Special Purpose Local Option Sales Tax) 

রবকবচনা েিকে বো হকব, যা DeKalb োউরিকে কেনা পণ্য ও পরিকেবাি উপি এে শোাংশ রবক্রয় এবাং 

বযবহাি েি আকিাপ েিকব। প্ররে পাাঁচ বিকি, DCSD আসন্ন মূেধন প্রেল্পগুরেি প্রেযারশে বযয় রনধ ধািণ্ 

েিকে সহায়োি জনয কেে-রনকদধরশে প্রক্রক্রয়াি অাংশ রহসাকব এটেি প্রকয়াজনীয়ো পুনিায় মূেযায়ন 

েকি। DCSD-কে অবশযই কসই মূেধনী প্রেল্পগুরেি জনয সম্ভাবয আকয়ি উে্সগুরে রচরিে েিকে হকব। 

কিাোিিা E-SPLOST অনুকমাদন েিকে, কপরন রবক্রয় েি পাাঁচ বিকিি জনয োয ধেি হকব। এটে হকব 

রিরিকেি জনয েষ্ঠ E-SPLOST। E-SPLOST V েহরবে সাংগ্রহ জেুাই 2017 কেকে জনু 2022 পয ধন্ত চকে। 

E-SPLOST V েহরবে সাংগ্রহ জেুাই 2022 কেকে জনু 2027 পয ধন্ত চেকব। DCSD-এি অনুমান, েি কেকে 

$660 রমরেয়ন কেকে $700 রমরেয়ন আয় এবাং সু্ককেি উন্নরে এবাং কপ্রাগ্রাম বরধ ধেেিণ্ প্রেকল্পি খিচ 

আসকব। 

আরম কিাোিকদি E-SPLOST এবাং প্রস্তারবে প্রেল্প সম্পকেধ আিও জানকে আমাকদি E-SPLOST 

ওকয়বসাইে কদখাি জনয অনুকিাধ েিরি। DCSD স্বচ্ছোি জনয প্ররেশ্রুরেবদ্ধ, এবাং আমিা চাই কিাোিিা 

রনব ধাচকন যাওয়াি আকে প্রকয়াজনীয় েেয সম্পকেধ অবেে োেুে। 

স্টুডেন্ট স্পটলাইট 

এই সপ্তাকহ, আরম Redan High School-এি 12 কগ্রকিি পযারিস-অযাকেরেো হকে এেটে স্পেোইকে 

রিোম। 4.1 ক্রজরপএ প্রাপ্ত এই েরুণ্ী কমধাবী! কস আকমরিোি িরবেযকেি রবজকনস রেিাি (Future 

Business Leaders of America, FBLA) এি সদসয এবাং অধযাকয়ি কোোধযক্ষ রহকসকব োজ েকি। এিাডাও 

কস DeKalb োউরি যুব েরমশন এবাং Morehouse School of Medicine High School Community 

Health Worker Program এি এেজন সদসয। োি অবসি সমকয়, কস নারস ধাং কহাকমি বারসোকদি রচটি 

কেখা এবাং কযৌন সরহাংসো এবাং কযৌন পাচাি কেকে কবাঁকচ যাওয়া বযক্রিকদি জনয কেয়াি পযাকেজ তেরি 

েকি। কস এেজন অসাধািণ্ নািী এবাং আরম এই অসামানয রশক্ষােীি স্পেোইকেি জনয েরব ধে! 

টটম টুইজডে 

েে সপ্তাকহ #TeamTuesday-এি জনয, আরম জনরনিাপত্তাি রনব ধাহী পরিচােে Chief Bradley Gober-

এি েৃরেত্ব েুকে ধকিরিোম। DCSD-কে 20 বিকিিও কবরশ আইন প্রকয়াকেি অরিজ্ঞো রনকয় একস, Chief 

Gober আমাকদি সু্কেগুরেি রনিাপত্তা রনক্রিে েিাি জনয অসাধািণ্ োজ েকিকিন৷ আরম আমাকদি 

েরমউরনটেি প্ররে আপনাি এেরনষ্ঠো ও পরিকেবাি জনয ধনযবাদ জানাক্রচ্ছ। 

https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
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ক াভিে পরীক্ষা এবং টট া 

DCSD েমী, রশক্ষােী এবাং েরমউরনটেি জনয এেটে মারসে কোরিি-19 পিীক্ষা এবাং িযােরসকনশন 

রিরনকেি আকয়াজন েিকব। রবনামূকেয টেো এবাং পিীক্ষা সব বয়কসি জনয পাওয়া হকব। পিবেী 

রনধ ধারিে অনুষ্ঠান হকব 19 নকিম্বি শুক্রবাি সোে 8:30 ো কেকে দুপুি 1ো পয ধন্ত, স্থান: Administrative 

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

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

Center-কোরিি -19 পিীক্ষা েিাকনা যায়। আকিা েকেযি জনয এখাকন যান: 

www.freecovidtesting.us/dekalb। 

স্বী ৃভি  ভমউভিটট জভরপ 

DCSD বেধমাকন স্বীেৃরে নবায়ন প্রক্রক্রয়ায় িকয়কি। এই প্রক্রক্রয়াি অাংশ হে কেেকহাল্ডািকদি োি কেকে 

মোমে সাংগ্রহ েিা। আমিা আপনাকে পারিবারিে ও েরমউরনটে কেেকহাল্ডাি জরিকপ অাংশগ্রহকণ্ি 

জনয আমন্ত্রণ্ জানাক্রচ্ছ। এই জরিকপি ফোফে, অনযানয কেেকহাল্ডাকিি সাকে, রিরিকেি স্বীেৃরে 

নবায়ন প্রক্রক্রয়ায় বযবহাি েিা হকব। 

পারিবারিে এবাং েরমউরনটে কেেকহাল্ডাি জরিপ রনম্নরেরখে িাোয় পাওয়া যাকচ্ছ:  আমহারিে, আিরব, 

বাাংো, বারম ধজ, চীনা, ইাংকিক্রজ, কেঞ্চ, রহক্রে, কনপারে, কসামারে, স্পযারনশ, কসায়ারহরে, কেকেগু, োইরগ্ররনয়া 

এবাং রিকয়েনারম। জরিপটে কোপনীয় এবাং সম্পন্ন েিকে প্রায় 10 রমরনে সময় োেকব। আপরন 

রনম্নরেরখে রেকে জরিপটে অযাকেস েিকে পাকিন:  https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

ভবস্িৃি মাস্টার প্ল্যাি 

যািা রবস্েৃে মাোি প্ল্যান (Comprehensive Master Plan, CMP) োউন হে রমটোংকয় প্রায় উপরস্থে 

রিকেন োকদি ধনযবাদ জানাকে চাই। আরম আশাবাদী কয CMP প্রক্রক্রয়া আমাকদি বৃহত্তি কেেকহাল্ডাি 

কোষ্ঠীি সাকে রবশ্বাস ও স্বচ্ছো বজায় িাখকে আমাকদি সাহাযয েিকব। রমটোংগুকো কদখকে এখাকন রিে 

েরুন। CMP কেেকহাল্ডাি রফিবযাে জরিপ সম্পূণ্ ধ েিকে এখাকন রিে েরুন। আমিা এেটে রিরিে 

রহসাকব অগ্রসি ও উর্ধ্ ধমুখী হকে োেব! 

অনুগ্রহ েকি রিরিে সম্পকেধ সব ধকশে েকেযি জনয আমাকদি ওকয়বসাইে এবাং আপনাি সু্ককেি 

ওকয়বসাইে কদখকে োেুন। আপনাি সপ্তাহ িাকো োেুে! 

রবনীে, 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
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