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DeKalb County School District (DCSD) পরিবািকে অরিবাদন, 

আশা েিরি সপ্তাহান্ত সেকেি রনিাপদ ও আনকে কেকেকি। কেকহতু আমিা কসরমস্টাকিি কশকেি রদকে 

চকে আসরি, তাই আরম আশা েিরি কে আমাকদি সমস্ত রশক্ষার্থীিা তাকদি এোকেরমে েকক্ষে 

মকনারনকবশ েিকি। এটে িুটেি মিসুম, এবং আরম জারন সবাই উকেজজত এবং শীতোেীন রবিরতি জনে 

উন্মুখ, তকব আসুন আমিা পুিস্কাকিি রদকে কচাখ িারখ এবং এই কসরমস্টািটে শজিশােী েকি কশে েরি! 

জজজিযা মাইেকস্টানস কোকস িি সমারপ্ত পিীক্ষায আমাকদি সেে হাই সু্ককেি রশক্ষার্থীকদি জনে 

শুিোমনা! 

স্টুডেন্ট স্পটলাইট 

এই সপ্তাকহ, আরম অোশক ােি পাকেিি পঞ্চম-কেণীি রশক্ষার্থী Ayush Roy-এি উপি আকোেপাত েিরি। 

তাি রিজিপোে বকেকিন কে কস অধ্েযনশীে, সজিয এবং তাকে কদওযা িরতটে অোসাইনকমকে কস তাি 

কসিাো েিাি কচষ্টা েকি। কস এেজন মকেে স্েুকেে কে সব রেিুকতই পািদশী। রিকেে কিাগ্রাকম 

সকবকতই তাি A িকযকি এবং পাঠ্েিম বরহিভ িত োে িেোকপি সাকর্থও জর়িত। আরম এই অসামানে 

রশক্ষার্থীকে স্পেোইে রদকত কপকি িরব িত! 

আরম এেজন িািন DCSD রশক্ষার্থী Celina Smith-কেও স্বীেৃরত রদকত চাই৷ এই 12 বিি বযসী িািন 

Wynbrooke Elementary School-এি রশক্ষার্থী সম্প্ররত কেরেরিশন োইি রমউজজেোে ইকিে, "অোরন 

োইি!" এ অোরনি চরিকে অরিনয েকিকি। Celina 2018 - 2019 সু্কে বিি পে িন্ত রতরন এেজন DCSD 

রশক্ষার্থী রিকেন তখন কস "দে োযন রেং" এি জাতীয স কিি সাকর্থ পাি ম ি েিকত এবং ভ্রমণ েিকত 

চকে রিকযরিে, কেখাকন কস তরুণ নাোি চরিকে অরিনয েকিরিে। আমাকদি িািন রশক্ষার্থীকদি 

এেজনকে জাতীয স্তকি উজ্জ্বে হকত কদকখ আনকেি। আমিা Celina-এি জনে িরব িত এবং িরবেেকত 

তাি সা েে োমনা েরি! 

টটম টুইজডে 

িত সপ্তাকহ #TeamTuesday এি জনে, আরম টেম কমম্বাকিি পাকশ রিোম। Latonya Winters-Buford 

পরিবাি এবং সম্প্রদাকযি ক্ষমতাযন রবিাকি সম্প্রদাকযি উন্নরতি জনে অকনে বিকিি অরিজ্ঞতা রনকয 

একসকিন! রতরন পোকিে রেোিরশপ এবং অোেকিাকেরস কেরনং টেকমি কনতৃত্ব কদন এবং আমাকদি 

আবারসে "অোঙ্কিওমোন" রহকসকব োজ েকিন। আমিা তাি কনতৃকত্বি জনে েৃতজ্ঞ। 

পরিবাি, রবকশে েকি েোটেকনা পরিবািকদি সাহাকেেি কক্ষকে Angelica Rosso-এি োজ অপরিকময। তাি 

সবকচকয ব়ি আনে হে বাবা-মাকে তাকদি সন্তানকদি জনে কনতা এবং কিাে মকেে হকত রশরক্ষত েিা। 

বার়ি এবং সু্ককেি মকধ্ে ইরতবাচে সম্পেি িক়ি কতাোি জনে আপনাকে ধ্নেবাদ! 
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Cedar Grove Football 

AAA কস্টে চোম্পম্পযনরশপ কখোয অগ্রসি হওযাি জনে Cedar Grove High School  ুেবে দেকে 

অরিনেন! রসোি কগ্রাি কসেস িত শুিবাি অোপরেং োউরেকে 27-6-এ পিাজজত েকি এবং কস্টে 

চোম্পম্পযনরশপ কখোয জাযিা েকি কনয। শরনবাি, 11 রেকসম্বি, আেোোি কসোি পােি কস্টরেযাকম 

দুপুকি োিিাি-আেোোি মুকখামুরখ হকব কসেসিা। আরম আমাকদি অোর্থরেে, কোরচং স্টা  এবং Cedar 

Grove-এি রপতামাতাি জনে িরব িত। তািা তাকদি েকক্ষে কপ ৌঁিাকনাি জনে েকঠ্াি পরিেম েকিকি, এবং 

আরম শরনবাি তাকদি জকযি উল্লাস েিাি অকপক্ষায আরি। কিা কসেস! 

ইথিওথিযান কথমউথনটট হােল 

আরম ইরর্থওরপযান েরমউরনটে I.M.P.A.C.T.-এ কোিদানোিী সবাইকে ধ্নেবাদ জানাকত চাই। হােে 

িতোে। আরম ইরর্থওরপযান েরমউরনটে অোকসারসকযশন অ  আেোো (ECAA) এবং আমাকদি তৃতীয 

বৃহেম পরিবাকিি (ইরর্থওরপযান/ইরিজেযান) সাকর্থ সংকোি েিাি সকুোকিি ধ্নেবাদ জানাজি োিা তাকদি 

রশক্ষার্থীকদি েৃরতকত্বি সমর্থ িকন সু্কে রেরিকেি সাকর্থ সংকোি েিকত আগ্রহী। ECAA কনতাকদি সাকর্থ 

সংকোি স্থাপকনি এটে এেটে দুদিান্ত অরিজ্ঞতা রিে, োিা তাকদি রশক্ষার্থী এবং পরিবািকে ক্ষমতাযন 

েিকত আমাকদি সাকর্থ োজ েিাি িরতশ্রুরত সম্পভণ িিাকব রনেুি রিকেন এবং তুকে ধ্কিরিকেন। আরম 

ইরর্থওরপযান সম্প্রদাকযি সাকর্থ আমাকদি অংশীদারিত্ব কজািদাি েিকত উন্মুখ। 

2022-2024 কযাডলন্ডার ডেডেলিডমন্ট 

েোকেন্ডাি েরমটে DCSD-এি েরমউরনটে কস্টেকহাল্ডািকদি োকি েোকেন্ডাি রবেল্পগুরে উপস্থাপন 

েিাি জনে দাযবদ্ধ। কস্টেকহাল্ডািিা এেটে সমীক্ষা/িশ্নমাোি িরতজিযা জারনকয মতামত িদান েিকব, 

ো রেরিে ওকযবসাইকে কপাস্ট েিা হকব এবং DeKalb-এি অোপ, কসাশোে রমরেযা, ইকমে কনেওযােি, 

স্থানীয সু্কে ওকযবসাইে এবং অনোনে সংিটঠ্ত কোিাকোি িকচষ্টাি মাধ্েকম সেকেি োকি কপ ৌঁকি কদযা 

হকব। সাকিি উইকন্ডাটে আজ, 6 রেকসম্বি বন্ধ হকব৷ 2022-2024 সু্কে েোকেন্ডাি রবকবচনা ও পদকক্ষকপি 

জনে 13 রেকসম্বি রশক্ষা পে িকদি সিায উপস্থাপন েিা হকব৷ সাকিি সম্পভণ ি েিকত, এখাকন রিে েরুন। 

 

Smoke Rise Elementary School 

DCSD এবং Smoke Rise Elementary School িত শুিবাি কস্টে সুপারিনকেনকেে Richard Woods-কে 

Smoke Rise-এ স্বািত জারনকযরিে। Smoke Rise জজজিযাি রশক্ষা রবিাি দ্বািা এেটে জাতীয িার্থরমে ও 

মাধ্েরমে রশক্ষা আইন (ESEA) রবরশষ্ট সু্কে রহসাকব স্বীেৃত হকযকি। স ে রশক্ষা োে িিম এবং রশক্ষার্থীকদি 

এোকেরমে অগ্রিরতি  কে জাতীয স্বীেৃরতি জনে রনব িারচত দুটে সু্ককেি মকধ্ে Smoke Rise হে এেটে। 

Smoke Rise-এি রশক্ষার্থী, রশক্ষে, িশাসে এবং সু্কে সম্প্রদাকযি জনে আরম িরব িত, োিণ আমিা সবাই 

জারন কে সু্কেগুরেকে উন্নরতকত এবং ঊর্ধ্ িমুখী েিকত এবং DCSD গ্রোজকুযকেি জনে আমাকদি দৃটষ্টিরি 

অজিন েিকত এেটে সম্পভণ ি গ্রাকমি িকযাজন। আমাকদি অসামানে সু্কেগুরেি এেটেকে স্বীেৃরত কদযাি 

জনে আরম আবাি সপুারিনকেনকেে Woods এবং জজজিযাি রশক্ষা রবিািকে ধ্নেবাদ জানাকত চাই৷ 

 

 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/calendar-survey-2022-2024/
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থিস্তৃত মাস্টার প্ল্যান থমটটিং 

অনুগ্রহ েকি 8 রেকসম্বি, বধু্বাি পিবতী রবস্তৃত মাস্টাি প্ল্োন (Comprehensive Master Plan, CMP) 

রমটেং কদখুন, কেখাকন DCSD েমীিা  িস্তারবত খস়িা E-SPLOST VI িেকল্পি তারেো উপস্থাপন েিকব৷ 

এিা়িাও িবকনি উন্নরত, পাঠ্দান সম্প্রসািণ এবং DCSD-কে এরিকয এবং উপকি কতাোি জনে 

সুপারিশগুরে রনকয আকোচনা েিকব। সন্ধো 6োয রমটেং শুরু হকব এবং এখাকন কদখা োকব। 

িাডজট সমীক্ষা 

িরত বিি, DCSD এেটে অনোইন সমীক্ষা পরিচােনা েকি বাস্তবাযন েিা এমন উরচত পরিকেবা এবং 

োে িেরি উন্নরতি রবেকয সম্প্রদাকযি োি কর্থকে মতামত গ্রহণ েকি। এই বাকজে সমীক্ষাটে 2023 

অর্থ িবিকিি বাকজে উন্নযকন সম্প্রদাকযি িরতজিযা সংগ্রহ েিাি জনে ততরি েিা হকযকি। সম্পভণ ি বাকজে 

েেুে রেরিকেি কে শেিত পরিেল্পনা, দৃটষ্টিরি এবং েক্ষে অনুসাকি সামঞ্জসে েিা হকব। 2023 

অর্থ িবিকিি বাকজকে রশক্ষার্থী, েমী এবং DeKalb োউরেি নািরিেকদি জনে িকযাজনীয পরিকেবাগুরেও 

িরত রেত হকব৷ সাকিি উইকন্ডাটে আজ, 13 রেকসম্বি বন্ধ হকব৷ সাকিি সম্পভণ ি েিকত অনুগ্রহ েকি, এখাকন 

রিে েরুন। 

নজরদাথর িরীক্ষা 

জজজিযাি জনস্বাস্থে রবিাকিি সহকোরিতায, রশক্ষার্থী স্বাস্থে রবিাি DCSD-কত নজিদারি পিীক্ষা শুরু 

েিকত চকেকি৷ নজিদারি পিীক্ষা হে কোরিে-19 এি রবস্তাি সীরমত েিাি এবং বেজিিতিাকব রশক্ষাি 

জনে সু্কেগুরেকে কখাো িাখা চারেকয োওযাি এেটে রনিাপদ, োে িেি উপায। কোরিে-19 পিীক্ষা 

বাধ্েতামভেে নয, রেন্তু এটে রশক্ষার্থী, েমী, পরিবাকিি সদসে এবং আমাকদি েরমউরনটেকে িক্ষা েিাি 

জনে কদযা হকি। রি কেরস্টং কিাগ্রামটে সবাি জনে উপেিে, এমনরে আপরন সম্পভণ িরূকপ টেোিাপ্ত 

হকেও। আকিা তকর্থেি জনে, দযা েকি এখাকন রিে েরুন। 

Doraville United Elementary-এি রপতামাতা এবং েমীকদি জনে সু্ককেি রিরনকে কোরিে-19 পিীক্ষা 

েিা োকব। Emory University School of Medicine-এি কপরেযাটেক্স রবিাকিি সাকর্থ অংশীদারিকত্ব 

MedCura Health, কসামবাি এবং বুধ্বাি সোে 8 ো কর্থকে দুপুি 2 ো পে িন্ত রবনামভকেে পিীক্ষা েিকব। 

আমিা আমাকদি েমী এবং রপতামাতাকদি কসবা িদাকন সহাযতা েিাি জনে MedCura Health এবং 

রশশুকিাি রবিাকিি আমাকদি েরমউরনটে পােিনািকদি ধ্নেবাদ জানাই। আকিা তকর্থেি জনে, দযা েকি 

এখাকন রিে েরুন। 

স্বীকৃথত কথমউথনটট জথরি 

DCSD বতিমাকন স্বীেৃরত নবাযন িজিযায িকযকি। এই িজিযাি অংশ হে কস্টেকহাল্ডািকদি োি কর্থকে 

মতামত সংগ্রহ েিা। আমিা আপনাকে পারিবারিে ও েরমউরনটে কস্টেকহাল্ডাি জরিকপ অংশগ্রহকণি 

জনে আমন্ত্রণ জানাজি। এই জরিকপি  ো ে, অনোনে কস্টেকহাল্ডাকিি সাকর্থ, রেরিকেি স্বীেৃরত 

নবাযন িজিযায বেবহাি েিা হকব। 

 

  

https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRQUsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19-health-and-safety/surveillance-testing/
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf


BENGALI 

পারিবারিে এবং েরমউরনটে কস্টেকহাল্ডাি জরিপ রনম্নরেরখত িাোয পাওযা োকি: আমহারিে, আিরব, 

বাংো, বারম িজ, চীনা, ইংকিজজ, কিঞ্চ, রহজে, কনপারে, কসামারে, স্পোরনশ, কসাযারহরে, কতকেগু, োইরগ্ররনযা 

এবং রিকযতনারম। জরিপটে কিাপনীয এবং সম্পন্ন েিকত িায 10 রমরনে সময োিকব। আপরন 

রনম্নরেরখত রেকঙ্ক জরিপটে অোকক্সস েিকত পাকিন:  https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00. 

অনুগ্রহ েকি রেরিে সম্পকেি সব িকশে তকর্থেি জনে আমাকদি ওকযবসাইে এবং আপনাি সু্ককেি 

ওকযবসাইে কদখকত র্থােুন। আপনাি সপ্তাহ িাকো োেুে! 

রবনীত, 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

