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STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb County School District (DCSD) সক্রিয়ভান্টে হেলথ হিটা এেং হিাগ রিয়ন্ত্রণ 

ও প্ররিন্টিাধ হেন্টেি  (Center for Disease Control and Prevention, CDC) রিন্টদেরিো পর্ োন্টলাচিা েিন্টে। এোিাও 

আমিা েমী এেং রিক্ষাথীন্টদি স্বাস্থ্য এেং সুিক্ষা সম্পরেেি রসদ্ধান্ত গ্রেন্টণি রেষন্টয় জিস্বাস্থ্য রেভাগ এেং হমরিন্টেল 

অ্যািভাইজরি েরমটটি সান্টথ পিামি ে েিরে। DeKalb োউরে এেং হমন্টরা-আটলাো এলাোয় পক্রজটটভ হেন্টসি 

েৃক্রদ্ধি োিন্টণ, রিক্ষাথীিা 5 জািুয়ািী, 2022 েুধোি হথন্টে 7 জািুয়ািী, 2022 শুিোি পর্ েন্ত ভাচচ েয়াল মাধযন্টম ক্লাস 

েিান্টে। 

 

সমস্ত 12-মাস এেং 11-মান্টসি েমী এেং 10-মান্টসি সেোিী অ্ধযক্ষ 3 জািুয়ািী, 2022 হসামোন্টি োজ েিাি 

জিয রিন্টপাটে েিন্টেি। 3 জািুয়ািী এেং 4 জািুয়ািী, 2022, সোল 8:30 টা হথন্টে সন্ধ্যা 6 টা পর্ েন্ত হটাি 

মাউন্টেন্টিি অ্যািরমরিন্টেটটভ ও ইন্সরােিিাল েমন্টেন্টে েমীন্টদি জিয হোরভি-19 পিীক্ষা েিা র্ান্টে। 

রিক্ষাথীিা 10 জািুয়ািী, 2022  হসামোি হথন্টে মুন্টিামরুি ক্লাস েিন্টে। 

 

হর্ সমস্ত োত্রোত্রীিা িীন্টিি েচ টটি আন্টগ োসায় রিভাইস রিন্টয় র্ায়রি, িান্টদি জিয, রপিামািা এেং 

অ্রভভােেন্টদি 3 জািুয়ািী হসামোি এেং 4 জািুয়ািী, 2022 মঙ্গলোি রিক্ষাথীন্টদি জিয লারি েং রিভাইস হিয়াি 

অ্িুমরি পান্টেি। অ্ধযক্ষিা রেিিন্টণি সময় জািান্টেি। 5-7 জািুয়ািী 2022-ন্টি ফুটপাথ হথন্টে হেেফাট ও লাঞ্চ 

সংগ্রে েিন্টি পান্টিি। 

 

29 রিন্টসম্বি 2021 িারিন্টি প্রোরিি CDC-এি রিন্টদেিিা অ্িুসান্টি চলন্টি যরবিম্বন্ে যরেপন্স গাইি 2021  300 

বিম্বেের, 2021 এ েংম্বোবধ্ত) আপন্টিট েন্টিন্টে। হোরভি-19 েরিন্টয় পিাি ঝুুঁ রে েমান্টি DCSD সু্কলগুন্টলান্টি 

CDC-এি প্রিমি হেৌিল ও অ্িযািয হেৌিল োস্তোরয়ি েন্টি চন্টলন্টে। আপিান্টে এই িথয পর্ োন্টলাচিা েিন্টি এেং 

আপিাি পরিোিন্টে হিয়াি েিা রিন্টদেরিো এেং হপ্রান্টটােলগুরল হমন্টি চলন্টি অ্িুন্টিাধ েিা েন্টে৷ 
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