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DeKalb County School District, NAACP যকয়ার্ স অযাক্ট মামলায় িড় জয় যেম্বয়ম্বে 
 

ত চোপতি  DeVos ও মোতকডন যুক্তিোন্টেি তিক্ষো ত ভোগ বকয়োস ড অ্যোক্ট ভঙ্গ কন্টিন্টে  ন্টে জোতনন্টয়ন্টেন 

 
 

STONE MOUNTAIN, Ga. – কেতম্বয়ো তর্তিন্টক্টি মোতকডন তর্তিক্ট আদোেি NAACP v. DeVos এি মোমেোয় প্রতি োদী 

পন্টক্ষি সমর্ ডন্টন িোয় তদন্টয়ন্টে এ ং সিকোতি সু্কন্টেি জনয িোেীয় জরুতি সহোয়িোি উপি অ্ব ধ িিড আন্টিোপ কন্টি এমন 

একটি ত তধ তনন্টেধ কন্টিন্টে। 

 

ত চোিপতি Dabney L. Friedrich ব সিকোতি ত দযোেন্টয়ি সুত ধোন্টর্ ড সিকোতি ত দযোেন্টয়ি তিক্ষোর্ীন্টদি কোে বর্ন্টক 

অ্ব ধভোন্ট  প্রন্টয়োজনীয় িহত ে দনূ্টি সতিন্টয় বদন্ট  এমন একটি ত তধ জোতি কন্টি তিক্ষো সতচ  Betsy DeVos এ ং মোতকডন 

যুক্তিোন্টেি তিক্ষো ত ভোন্টগি কন্টিোনো-ভোইিোস সহোয়িো, ত্রোণ ও অ্র্ ডবনতিক সুিক্ষো (Coronavirus Aid, Relief and 

Economic Security, CARES) অ্যোক্ট বভন্টঙ্গন্টেন  ন্টে িোয় তদন্টয়ন্টেন। 

 

ত চোিপতি Friedrich তেন্টেন্টেন: “কংন্টেস স্বল্প-আন্টয়ি পতি োি বর্ন্টক প্রোপ্ত তিশুি সংেযোি তভতিন্টি ব সিকোতি 

সু্কেগুতেন্টি অ্র্ ড অ্নুদোন্টনি জনয একটি স্পষ্ট এ ং দ্ব্যর্ ডহীন তসদ্ধোন্ত তনন্টয়ন্টে...” আদোেি আন্টিো জোতনন্টয়ন্টে বয: 

“ত ভোন্টগি অ্ন্ত ডিীকোেীন চূডোন্ত তনয়ন্টমি ত পিীি, যোি মোন্টন যো  েো আন্টে িোি ত পিীি হন্টি পোন্টি নো।” 

 

DeKalb County School District গি 12 আগস্ট মোমেোয় বযোগ বদয়। NAACP গি 1 জেুোই ওয়োতিংিন, তর্.তসি িোেীয় 

আদোেন্টি অ্ব ধভোন্ট  সু্কে তর্তিক্টগুতেন্টক বজোিপূ ডক বকোতভর্-19 িোেীয় সহোয়িো  োতডন্টয় ব সিকোতি সু্কেগুতেি 

সোন্টর্ ভোগ কিন্টি  োধয কন্টিন্টে এমন তনয়মন্টক চযোন্টেঞ্জ জোনোয়। মোমেো অ্নুসোন্টি এই তনয়ন্টমি ফন্টে অ্তিমোিীি সমন্টয় 

সিকোতি সু্কন্টেি  োচ্চোন্টদি ও  ঞ্চিি তিক্ষোর্ীন্টদি সহোয়িোি জনয উপযুক্ত সোহোযয মোিোত্মকভোন্ট  হ্রোস বপন্টয়ন্টে। 

 

মোমেোয়  েো হন্টয়ন্টে বয DeVos কন্টিোনো-ভোইিোস সহোয়িো, ত্রোণ ও অ্র্ ডবনতিক সুিক্ষো  আইন্টনি   (CARES) $13.2 

ত তেয়ন বর্ন্টক আন্টিো ব তি অ্র্ ড আইন  তহডভূিভোন্ট   ো কংন্টেন্টসি অ্নুমতিি  োইন্টি ত িিোেী সু্কেগুতে বদয়ো হন্টে। 

 িডমোন তনয়ম অ্নুসোন্টি DCSD তিক্ষোর্ীন্টদি জনয  িোদ্দ প্রোয় $1.4 তমতেয়ন বর্ন্টক $1.6 তমতেয়ন বদয়ো হন্ট । 
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“পোাঁচটি সু্কে তর্তিক্ট প্রতি োদীন্টদি মন্টধয, DeKalb County সিকোতি সু্কন্টেি  োচ্চোন্টদি কোে বর্ন্টক অ্র্ ড সিোন্টনোি এই 

স্পষ্টি অ্ব ধ প্রয়োসন্টক চযোন্টেঞ্জ জোনোন্টি জোিীয় বনিৃন্টেি ভূতমকো তনন্টয়ন্টে,”  ন্টে DeKalb County পে ডদ সভোপতি 

Marshall Orson জোতনন্টেন। “আমিো বক ে DeKalb-এি তিক্ষোর্ীন্টদি হন্টয় নয় জঞ্চজডয়ো ও বদন্টিি সমস্ত সিকোতি 

সু্কন্টেি তিক্ষোর্ীন্টদি হন্টয় েডন্টি বপন্টি গত ডি।” 

 

DeKalb েোডোও, বলোতির্োিি Broward County Public Schools, কন্টেোিোন্টর্োি Denver Public Schools, 

কযোতেন্টফোতন ডয়োি Pasadena Unified School District এ ং কোন্টনতক্টকোন্টিি Stamford Public Schools সহ চোিটি 

অ্নয সু্কে তর্তিক্ট প্রতি োদ তহন্টসন্ট  এতগন্টয় আন্টস। 

 
 

### 
 

আমাম্বের র্ম্পম্বকস:  DeKalb County School District  কন্টেজ ও বপিোি জনয 102,000 এি ব তি তিক্ষোর্ীন্টক প্রস্তুি 

কিন্টি গভীি তিক্ষোদোন ও তিক্ষণ পদ্ধতি  য হোি কন্টি। গভীি তিক্ষোদোন ও তিক্ষণ পদ্ধতি কন্টেজ, বপিো এ ং জী ন্টন 

সোফন্টেযি জনয তিক্ষোর্ীন্টদি গুরুেপূণ ডভোন্ট  তচন্তো, সমসযো সমোধোন, বযোগোন্টযোগ এ ং কোয ডকিভোন্ট  সহন্টযোতগিো কিোি 

সন্টঙ্গ সম্পতকডি। আন্টিো জোনন্টি, এেোন্টন যোন:www.dekalbschoolsga.org. প্রশ্ন  ো মন্ত য জমো তদন এেোন্টন: 

Communications@dekalbschoolsga.org. 


