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DeKalb County School District সু্কল পুন্রায় য ালার পবরকল্পন্ার য াষণা কম্বরম্বে 
 

STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb County School District সুপোতিন্টেন্টেে Cheryl Watson-Harris এ ং িোাঁি দল 

14 বসন্টেম্বন্টিি তিক্ষো পর্ ডন্টদি (Board of Education) সভোয় তর্তিন্টেি পুনিোয় ব োলোি পতিকল্পনো বিন্ট ন্টেন। 2020 

সোন্টলি 16 মোর্ড বেন্টক বকোতভর্-19 এি কোিন্টে এ ং সু্কল  ন্টেি তসদ্ধোন্তগুতল সো ধোনিোি সোন্টে ত ন্ট র্নো কিো হন্টয়ন্টে। 

 

তর্তিে পূন্ট ড 2020-21 সু্কল তিক্ষো র্ ড শুরু কিন্টি ত লম্ব কন্টিতেল এ ং বকোতভর্-19 এি ব োষ্ঠী সংক্রমন্টেি জনয 

ভোর্চ ডয়োল লোতন ডং মন্টর্ল অনুসিে কন্টি সু্কল  ুন্টলতেল।  িডমোন সু্কল আ োি ব োলোি পতিকল্পনোয় কতমউতনটিন্টি বিোন্ট ি 

ত স্তোি অনুসোন্টি তিক্ষন্টেি মন্টর্ল তিি কিো হন্টে। কম  ো এন্টক োন্টিই ত স্তোি বনই এমন বক্ষন্টে একটি তর্িোর্তিি মন্টর্ল 

 য হোি কিো হন্ট । অল্প  ো মোঝোতি ত স্তোন্টিি বক্ষন্টে, তর্িোর্তিি  ো হোইতির্ অে ো ভোর্চ ডয়োল লোতন ডং  য হোি কিো হন্ট । 

 

14 বসন্টেম্বি, 2020 এি িেয অনুসোন্টি, DeKalb County-বি সংক্রমন্টেি ঝুাঁ তক কন্টমতন।  িডমোন্টন, 14 তদন্টনি সময়কোন্টল 

100,000 জন  োতসন্দোি 100 এি ব তি কন্টি সংক্রমে বদ ো তদন্টে। তর্তিন্টেি পর্ ডোন্টয়ি পতিকল্পনোটি িক্ষেিীল এ ং 

পর্ ডোয়ক্রতমক, কোিে তিক্ষোেী এ ং কমীন্টদি তনিোপত্তো এ ং মঙ্গন্টলি ত র্য়ন্টকই অগ্রোতধকোি বদয়ো হন্টয়ন্টে। DCSD িোি 

পুনিোয় ব োলোি পতিকল্পনোি তিিীয় পর্ ডোন্টয় ি ন এন্ট োন্ট  র্ ন 14 তদন্টনি সময়কোন্টল 100,000 জন  োতসন্দোি মন্টধয 

সংক্রমে 100  ো িোি কম হন্ট । 

 

তিিীয় পর্ ডোন্টয়, তিক্ষোেীিো ভোর্চ ডয়োল লোতন ডং র্োতলন্টয় র্োন্ট । এেোড়োও তিিীয় পর্ ডোন্টয়, DCSD কমীিো হোইতির্ পতিন্ট ন্টি কোজ 

কিন্ট , িোই প্রতি সপ্তোন্টহ দুই তদন এন্টস কোজ কিন্ট  এ ং তিনতদন  োসো বেন্টক কোজ কিন্ট । িৃিীয় পর্ ডোন্টয় র্োওয়োি 

আন্ট , বগ্রর্ 3,6 এ ং 9 এি তিক্ষোেীন্টদি একতদন ক্লোন্টস ক্লোস হন্ট । সমস্ত তিক্ষোেীন্টদি তনন্টয় িৃিীয় পর্ ডোয় র্োলু কিোি 

আন্ট  সু্কন্টলি কমীিো সোমঞ্জসয কিোি সময় বপন্টয় র্োন্ট । DCSD আন্টস্ত আন্টস্ত ক ন র্িচে ড ও পঞ্চম পর্ ডোন্টয় র্োন্ট  িো 

বকোতভর্-19 এি িন্টেযি পর্ ডন্ট ক্ষে অনুসোন্টি হন্ট । 

 

অযোেন্টলটিক এ ং পোঠ্যক্রম  তহডভূ ডি ক্রক্রয়োকলোপগুতল র্োলু কিন্টি তর্তিে একটি "পর্ ডোয়ক্রতমক" পদ্ধতি প্রন্টয়ো  

কিন্ট । অংিগ্রহে সম্পূে ডভোন্ট  ঐক্রেক। তিক্ষোেী, বকোর্  ো স্পনসিন্টদি বকোন্টনো  োধযিোমূলক তকেচ  বনই। অনুিীলন্টনি 

সময় এ ং ব লোি মোন্টঠ্ সংক্রমে কমোন্টি সু্কল সোমোক্রজক দিূত্ব  জোয় িো ো র্োতলন্টয় র্োন্ট । মোস্ক পিো/মু  ঢোকো 

 োধযিোমূলক। 
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“তর্তিন্টেি কোন্টে আমোন্টদি স্কলোিন্টদি তনিোপত্তো ও কলযোে স ন্টেন্টক ব তি গ্রুরুত্বপূে ড। সমস্ত পতিকল্পনো 100,000 জন্টন 

100 এি কম হন্টল ি ন কোর্ ডকি হন্ট । িেয অনুর্োয়ী তনিোপদ বেন্টক ঝুাঁ তক হওয়োি সম্ভো নো আন্টে।  ো ো-মোন্টদি ভোর্চ ডয়োল 

লোতন ডং র্োতলন্টয় র্োওয়োি ত কল্প েোকন্ট  এ ং আমিো বর্মন এত ন্টয় র্ো , তর্তিে বসই মন্টিোই  ো ো-মোন্টদি িেয প্রদোন 

কিন্ট   ন্টল, "সুপোতিন্টেন্টেে Watson-Harris পর্ ডদন্টক জোতনন্টয়ন্টেন। 

 

সুপোতিন্টেন্টেে এ ং িোনীয় এ ং িোজয সিকোতি কম ডকিডোন্টদি সহন্টর্োত িোয় তর্তিন্টেি %s পতিকল্পনোয় জক্রজডয়োি 

জনস্বোিয ত ভো  (Georgia Department of Public Health), DeKalb কোউতেি স্বোিয পর্ ডদ (DeKalb County Board of 

Health) বিো  তনয়ন্ত্রে ও প্রতিন্টিোধ বকন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), জক্রজডয়োি তিক্ষো 

ত ভো  (Georgia Department of Education, GaDOE), বমন্টরোপতলিন আঞ্চতলক তিক্ষো পতিন্টর্ ো এন্টজক্রিি 

(Metropolitan Regional Educational Service Agency, MRESA)  িডমোন পিোমি ড অন্তভচ ডক্ত কিো হন্টয়ন্টে। 

 

পুনিোয় ব োলোি সম্ভো নোি জনয এি সন্টঙ্গ র্ুক্ত সকন্টলি মিোমি বপন্টি একটি তিিীয় জতিপ শুরু কিো হন্টয়ন্টে। 

প্রিোসক, তিক্ষক এ ং অনযোনয পক্ষন্টদি তনন্টয় ব োকোস গ্রুপগুতল অনুটষ্ঠি হন্ট । িেয এ ং পক্ষন্টদি প্রতিক্রক্রয়োি 

তভতত্তন্টি পতিকল্পনোটি নমনীয় এ ং পতি িডন সোন্টপন্টক্ষ। 

 

তর্তিে ক্রমো ি  িডমোন বকোতভর্-19 এি িেয পর্ ডন্ট ক্ষে কিন্ট  এ ং ক ন  িডমোন লোতন ডং মন্টর্ন্টলি সোমঞ্জসয কিন্টি 

হন্ট  িো তনধ ডোিে কিন্টি সংক্রমন্টেি অ িোি মূলযোয়ন কিন্ট । পন্টিি মূলযোয়নগুন্টলো 19 অন্টেো ি, 9 নন্টভম্বি এ ং 7 

তর্ন্টসম্বি, 2020 এি পর্ ডন্টদি সভোয় উপিোপন কিো হন্ট । 

 

সংন্টিোতধি পতিষ্কোি ও িক্ষেোন্ট ক্ষে বপ্রোন্টিোকন্টলি ত িদ ত  িে সহ সমগ্র পতিকল্পনোি বপ্রন্টজন্টেিন পর্ ডোন্টলোর্নো 

কিন্টি এ োন্টন তক্লক করুন। 


