
BENGALI 

DeKalb County School District (DCSD) পরিবািকে অরিবাদন, 

আশা েিরি সপ্তাহান্ত সেকেি রনিাপদ ও আনকে কেকেকি। গত মঙ্গেবাি িাত রিে রবজকেি িাত, 

োিণ শুধুমাত্র Atlanta Braves ওোর্ল্ড রসরিজ জজকতকি তাই নে, রেন্তু অনুকমারদত োউরিি কিাোিিা 

রিকেকেি রশক্ষাি রবকশষ উকেকশেি স্থানীে রবেল্প রবক্রে েি (E-SPLOST) গণকিাকেি অনুকমাদন 

রদকেকি। 

E-SPLOST আগামী পাাঁচ বিকিি জনে DeKalb োউরিকত ক্রেেৃত পণে ও পরিকষবাি উপি এে শতাাংশ 

রবক্রে এবাং বেবহাি েি আকিাপ েিকব। এই E-SPLOST হে DCSD-এি জনে এেটে ধািাবারহেতা। E-

SPLOST V তহরবে সাংগ্রহ জেুাই 2017 কেকে জনু 2022 পর্ ডন্ত চেকব। E-SPLOST VI তহরবে সাংগ্রহ 

জেুাই 2022 কেকে জনু 2027 পর্ ডন্ত চেকব। DCSD-এি অনুমান, েি কেকে $660 রমরেেন কেকে $700 

রমরেেন আে এবাং সু্ককেি উন্নরত এবাং করাগ্রাম বরধ ডতেিণ রেকল্পি খিচ আসকব। 

DeKalb োউরিি কিাোিকদি সমে ডকন, আমিা আমাকদি রশক্ষােীকদি জনে রনিাপদ, পরিচ্ছন্ন এবাং 

উদ্ভাবনী রশক্ষাি পরিকবশ রদান েিকত োেব। আরম E-SPLOST অোিিাইজরি েরমটেি আমাকদি 

েমীকদি এবাং আমাকদি কেচ্ছাকসবেকদি ধনেবাদ জানাকত চাই তাকদি েক াি পরিশ্রকমি জনে E-

SPLOST সম্পকেড েরমউরনটেকে রশরক্ষত েিাি জনে। এিাড়াও র্ািা রবসতৃ্ত মাস্টাি প্ল্োন 

(Comprehensive Master Plan, CMP) োউন হে রমটোংকে উপরস্থত রিকেন তাকদি ধনেবাদ জানাকত চাই। 

রমটোংগুকো কদখকত এখাকন রিে েরুন। CMP কস্টেকহার্ল্াি রিিবোে জরিপ সম্পূণ ড েিকত এখাকন 

রিে েরুন। 

E-SPLOST করাগ্রাকমি পিবতী ধাপ হে কবাকিডি জনে E-SPLOST VI রেকল্পি তারেো এবাং বাকজে 

অনুকমাদন েিা। রিকসম্বকি, এেটে রস্তারবত খসড়া E-SPLOST VI রেল্প তারেো খসড়া রবস্তৃত মাস্টাি 

প্ল্োকনি (CMP) অাংশ রহসাকব জনসাধািকণি োকি উপস্থাপন েিা হকব। কবািড 2022 সাকেি বসকন্ত E-

SPLOST VI রেল্প তারেো এবাং বাকজকেি উপি কিাে কদকব। রেল্প তারেো অনুকমারদত হকে, E-SPLOST 

VI রেকল্পি োজ 2022 সাকেি শিত্োকে শুরু হকত পাকি। E-SPLOST এবাং রস্তারবত রেল্প সম্পকেড 

আিও জানকত আমাকদি E-SPLOST ওকেবসাইে কদখুন। 

স্টুডেন্ট স্পটলাইট 

এই সপ্তাকহ, আরম Peachtree Middle School-এি সপ্তম কশ্রণীি Gianncarlos Briones-Carmona-এি 

েো বেরি। Gianncarlos 2021-2022 সাকেি জনে জজজডো টেচাস ড অি ইাংরেশ েু স্পিোিস অি আদাি 

েোাংগুকেকজস (Georgia Teachers of English to Speakers of Other Languages, GATESOL) স্েুকিি 

অি দে ইোি রহসাকব রনব ডারচত হকেকি! তাকে তাি ররজিপোে Ms. Perez মকনানীত েকিরিকেন, রতরন 

জানান কর্ Gianncarlos এেজন সদে, সাহসী এবাং সহানুিূরতশীে র্ুবে। আরম এই অসামানে রশক্ষােীকে 

িেোইে রদকত কপকি গরব ডত! 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-voters-support-e-splost/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
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ক াভিে পরীক্ষা এবং টট া 

DCSD েমী, রশক্ষােী এবাং েরমউরনটেি জনে এেটে মারসে কোরিি-19 পিীক্ষা এবাং িোেরসকনশন 

রিরনকেি আকোজন েিকি। রবনামকূেে টেো এবাং পিীক্ষা সব বেকসি জনে পাওো হকব। পিবতী 

রনধ ডারিত অনুষ্ঠান হকব 19 নকিম্বি শুক্রবাি সোে 8:30 ো কেকে দুপুি 1ো পর্ ডন্ত, স্থান: Administrative 

& Instructional Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA। Doraville 

Transportation Center, DCSD’s Department of Transportation, এবাং Panthersville Transportation 

Center-কোরিি -19 পিীক্ষা েিাকনা র্াে। আকিা তকেেি জনে এখাকন র্ান: 

www.freecovidtesting.us/dekalb। 

Doraville United Elementary-এি রপতামাতা এবাং েমীকদি জনে সু্ককেি রিরনকে কোরিি-19 পিীক্ষা 

েিা র্াকব। Emory University School of Medicine-এি কপরিোটিক্স রবিাকগি সাকে অাংশীদারিকে 

MedCura Health, কসামবাি এবাং বুধবাি সোে 8 ো কেকে দুপুি 2 ো পর্ ডন্ত রবনামূকেে পিীক্ষা েিকব। 

আমিা আমাকদি েমী এবাং রপতামাতাকদি কসবা রদাকন সহােতা েিাি জনে MedCura Health এবাং 

রশশুকিাগ রবিাকগি আমাকদি েরমউরনটে পােডনািকদি ধনেবাদ জানাই। আকিা তকেেি জনে, দো েকি 

এখাকন রিে েরুন। 

স্বী ৃভি  ভিউভিটট জভরপ 

DCSD বতডমাকন েীেৃরত নবােন রজক্রোে িকেকি। এই রজক্রোি অাংশ হে কস্টেকহার্ল্ািকদি োি কেকে 

মতামত সাংগ্রহ েিা। আমিা আপনাকে পারিবারিে ও েরমউরনটে কস্টেকহার্ল্াি জরিকপ অাংশগ্রহকণি 

জনে আমন্ত্রণ জানাজচ্ছ। এই জরিকপি িোিে, অনোনে কস্টেকহার্ল্াকিি সাকে, রিরেকেি েীেৃরত 

নবােন রজক্রোে বেবহাি েিা হকব। 

পারিবারিে এবাং েরমউরনটে কস্টেকহার্ল্াি জরিপ রনম্নরেরখত িাষাে পাওো র্াকচ্ছ:  আমহারিে, আিরব, 

বাাংো, বারম ডজ, চীনা, ইাংকিজজ, কেঞ্চ, রহজে, কনপারে, কসামারে, িোরনশ, কসাোরহরে, কতকেগু, োইরগ্ররনো 

এবাং রিকেতনারম। জরিপটে কগাপনীে এবাং সম্পন্ন েিকত রাে 10 রমরনে সমে োগকব। আপরন 

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

অনুগ্রহ েকি রিরেে সম্পকেড সব ডকশষ তকেেি জনে আমাকদি ওকেবসাইে এবাং আপনাি সু্ককেি 

ওকেবসাইে কদখকত োেুন। আপনাি সপ্তাহ িাকো োেুে! 

রবনীত, 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

