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DeKalb County School District (DCSD) পরিবািকে অরিবাদন, 

আশা েিরি সপ্তাহান্ত সেকেি রনিাপদ ও আনকে কেকেকি। কেকহতু আমিা এই নতুন স্বািারবকেি 

সাকে সামঞ্জসয কিকে এরিকে োচ্ছি, তাই আরম সেেকে রনচ্ছিত েিকত চাই কে রিরিক্ট আমাকদি 

রশক্ষােীকদি রনিাপকদ রশরক্ষত েিাি জনয প্ররতশ্রুরতবদ্ধ, োিণ আমিা রিরিকক্ট কোরিি-19 এি 

রবস্তাি হ্রাস েিাি জনয প্রকোজনীে পদকক্ষপ রনকে োজ েিরি। আমিা আমাকদি সমস্ত রশক্ষােীকদি 

চারহদাি সহােতাি জনয এবং তাকদি এোকিরমে, শািীরিে, মানরসে রনিাপত্তাকে সবকেকে গুরুত্ব 

রদকত আমিা প্ররতশ্রুরতবদ্ধ। 

আমাকদি রশক্ষােী এবং েমীকদি রনিাপত্তা রনচ্ছিত েিাি জনয, আমিা কিাি রনেন্ত্রণ ও প্ররতকিাধ 

কেন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) দ্বািা জারি েিা রনকদেরশো েক ািিাকব 

কমকন চোি সাকে সাকে আমাকদি িবন ধািাবারহেিাকব পরিষ্কাি এবং সযারনোইজ েিা চারেকে োব। 

সঠ েিাকব মাস্ক পিা এবং প্রশমন কেৌশে অনুসিণ েকি, আমাকদি রশক্ষােীিা রশেকত, উন্নরত 

েিকত এবং তাকদি সম্পূণ ে সম্ভাবনাে কপৌৌঁিাকনাি জনয প্রকোজনীে রনকদেশনা পাকব। 

 

সপুারিন্টেন্টেন্টেি থেন্টে এেটি 
বার্ত া 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/
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িত সপ্তাকহ, DCSD ও আমাকদি েরমউরনঠে কহেে কেোি রসকেকমি (OCHS) কেৌে উকদযাকি 

েমীকদি জনয রপরসআি কোরিি-19 পিীক্ষাি প্রস্তাব েকিকি। পিীক্ষািাকি রপরসআি পিীক্ষা েিকত 

হকব এবং ফোফে কপকত সাধািণত 24-48 ঘণ্টা সমে োকি। সাধািণ িুঠেি সাপ্লাই কচইকনি সমসযাি 

পাশাপারশ পিীক্ষাি চারহদা বচৃ্ছদ্ধি োিকণ, কোরিি-19 েযাব রিকপােে কপকত প্রতযারশত সমকেি কেকে 

কবরশ সমে োিকি। েরেতিাকব সুস্থ কবাধ েিকিন না এমন কেকোকনা েমীকে রচরেৎসা, রপরসআি 

পিীক্ষা এবং রুত ত পিীক্ষা েিাকনাি পিামশ ে কদোি জনয OCHS-এি এেজন কমরিেযাে িাক্তাি এবং 

নাস ে আমাকদি েযাম্পাকস রিকেন। 

OCHS প্রেকম পচ্ছজঠেি হওো েমীকদি সনাক্ত েিকত েযাবগুরেি সাকে োজ েকিকি এবং ফোফে 

জানাকনাি জনয তাকদি বযচ্ছক্তিতিাকব কফান েকিরিে। OCHS েমী পাঠ কেরিে, োিা রপরসআি 

পিীক্ষা েকিরিে, প্রকোজকন তাকদি অনয কোকনা স্থাকন রুত ত পিীক্ষা কদওোি সুকোি রদকেকি। OCHS 

এই সপ্তাকহ কজোি অরফকস রুত ত পিীক্ষাি বযবস্থা েিকব। 

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

রিরনকেি আকোজন েিকি। রবনামকূেয ঠেো এবং পিীক্ষা সব বেকসি জনয পাওো হকব। পিবতী 

রনধ োরিত অনুষ্ঠান হকব জানুোিী 14 শুক্রবাি সোে 8:30 ো কেকে দুপুি 1ো পে েন্ত, স্থান: 

Administrative & Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA 

কিচ্ছজোি েিকত এোকন অনুগ্রহ রিে েরুন। 

DCSD সম্প্রদােকে সিবিাহ েিা কোরিি-19 পিীক্ষা এবং ঠেো সম্পকেে সব েকশষ তকেযি জনয 

অনুগ্রহ েকি কোরিি স্বাস্থয ও রনিাপত্তা ওকেবসাইে কদেকত োেুন এবং রিরিকক্টি Facebook, 

Twitter এবং Instagram-এ সংেুক্ত োেুন। এিাডাও আপরন K-12 কোোকিন্টাইন এবং K-12 

দদনচ্ছেন জীবন কমাোরবোি তকেযি জনয CDC-এি ওকেবসাইে কদেকত পাকিন। 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcovid-19-health-and-safety%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZKGaBZyKB9YjB58iJCqUL7%2BD8WRESYqVBV6%2B4TEXh9s%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FDeKalbSchoolsGA&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aZEDlP8su1%2BZ%2FpJ7vXOylB45BLnN%2FyE0Wc3c9qd5%2BZo%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDeKalbSchools&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ltilTxrE1gE72%2BfBgSlisQwbb%2BzXKkdl8KiyM12wphE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fdekalbschools%2F&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=45nonuZBNUBxxq3OP0p8noGE6E7FX7ayKw4WEQjPzZM%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-coping%2FK-12-infographic.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nY%2Bj1%2F9iiKnDCPdgyHJtw5yg0ARZcbl2x80OrmN2GP4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fdaily-life-coping%2FK-12-infographic.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=nY%2Bj1%2F9iiKnDCPdgyHJtw5yg0ARZcbl2x80OrmN2GP4%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fschools-childcare%2Fk-12-contact-tracing%2Fabout-quarantine.html&data=04%7C01%7CCarla_Parker%40dekalbschoolsga.org%7C3273dccb2661416f970b08d9d1f42567%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637771668795616773%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BR9wv%2FOb%2B4TU%2Bve7AFa4GTvLWi6GhdL7a5ZClAZ%2BnCU%3D&reserved=0
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স্টুডেন্ট স্পটলাইট 

 

এই সপ্তাকহ, আরম Cedar Grove Middle School-এি অষ্টম কেণীি Andrew Hall-এি েো বেরি। 

Andrew তাি সু্ককে এেজন উচ্চাোঙ্ক্ষী েম্পম্পউোি কপ্রাগ্রামাি। কস সব েদা রশক্ষে, েমী সদসয এবং 

তাি সহপা ীকদি তাকদি প্রেুচ্ছক্তিত প্রকোজকন সহােতা েিকত ইিুে। Andrew এেজন চমৎোি 

িাত্র এবংেত্নশীে। আরম এই অসামানয রশক্ষােীকে স্পেোইে রদকত কপকি িরব েত! 

সু্কল চডেস ওডেন এনড ালডেন্ট 

সু্কে চকেস ওকপন এনকিােকমন্ট উইকডা এেন কোো এবং 4 কফব্রুোিী, 2022 তারিকে েোসমকে বন্ধ 

হকব। 31 আিে, 2022-এি মকধয কদরিকত আকবদন গ্রহণ েিা হকব; তকব, রনব োচন হকব রসে োরে 

োোি উপি রিরত্ত েকি। আকবদন েিকত, অনুগ্রহ েকি সু্কে চকেকসি ওকেবসাইে কদেুন। 

স্টেট অফ দ্য ডেডিক্ট 

আরম আমাি রদ্বতীে কেে অফ দয রিরিক্ট ঠ োনাকে 26 জানুোিী সন্ধযা 6:30 োে সম্মরত কদব। 

অনুষ্ঠানঠে DSTV-কত সিাসরি সম্প্রচাি েিা হকব। আমাকদি সেে রশক্ষােীকদি জনয এেঠে 

মানসম্পন্ন রশক্ষা প্রদাকনি কক্ষকত্র আমিা েীিাকব এরিকে োচ্ছি এবং ঊর্ধ্ েমুেী হচ্ছি তা িাি েকি 

রনকত আরম আনচ্ছেত। 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/school-choice/
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স্টুডেন্ট ডেভাইস সাডভে 

রিকমাে োরন েংকেি জনয পে োপ্ত অযাকেস  কনই এমন রশক্ষােীকদি জনয রিিাইস এবং ইন্টািকনে 

সংকোকিি েিচ কমোকত কফিাকিে েরমউরনকেশন েরমশন ইমাকজেচ্ছি োকনরক্টরিঠে ফাড 

সু্কেগুরেকে সাহােয েিাি জনয তহরবে বিাদ্দ েকিকি। 2021-22 এবং 2022-23 সু্কে বিকিি জনয 

প্রকোজনীেতা রনধ োিকণ DCSD-কে সাহােয েিাি জনয অনুগ্রহ েকি সমীক্ষাঠে সম্পূণ ে েরুন। 

রিরিক্ট এই তেয রিিাইস এবং োকনরক্টরিঠেি রেনকত বযবহাি েিকব, ো আমাকদি রশক্ষােীকদি 

সহােতা েিকত োেকব। আপনাি েরদ এোরধে রশশু োকে োিা DeKalb County School District-এ 

সু্ককে োে, তাহকে অনুগ্রহ েকি প্ররতঠে রশশুি জনয এেঠে পেৃে সমীক্ষা সম্পূণ ে েরুন। সাকিে সম্পূণ ে 

েিকত অনুগ্রহ েকি, এোকন রিে েরুন। 

ডিস্তৃত োো  প্ল্যান 

আরম প্রধান উপকদষ্টা পরিষকদি (Principal Advisory Council, PAC) সদসযকদি ধনযবাদ জানাকত চাই, 

োিা িত সপ্তাকহ িাচুেোে েম্পম্প্রকহনরসি মাোি প্লযান (CMP) প্রকনাত্তি অরধকবশকন অংশগ্রহণ 

েকিরিকেন। আরম আশাবাদী কে CMP প্রচ্ছক্রো আমাকদি বহৃত্তি কেেকহাল্ডাি কিাষ্ঠীি সাকে রবশ্বাস ও 

স্বিতা বজাে িােকত আমাকদি সাহােয েিকব। অরধকবশন চোোেীন চ্ছজজ্ঞাসা েিা প্রকনি উত্তি 

কদেকত এোকন রিে েরুন। CMP কেেকহাল্ডাি রফিবযাে জরিপ সম্পূণ ে েিকত এোকন রিে 

েরুন। আমিা এেঠে রিরিক্ট রহসাকব অগ্রসি ও উর্ধ্ েমুেী হকত োেব! 

অনুগ্রহ েকি রিরিক্ট সম্পকেে সব েকশষ তকেযি জনয আমাকদি ওকেবসাইে এবং আপনাি সু্ককেি 

ওকেবসাইে কদেকত োেুন। আজকেি রশক্ষা পষ েকদি রমঠেং কদেকত এোকন রিে েরুন। আপনাি 

সপ্তাহ িাকো োেুে! 

রবনীত, 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/students/dcsd-student-device-access-survey/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/

