
BENGALI 

সমবর্তী শিক্ষার প্রয়য়াজনীয়র্তা বাশর্তল করয়র্ত সমস্ত শিক্ষার্থীর জনয সু্কয়ল এয়স ক্লাস করা 2021 এর 

আগস্ট থর্থয়ক শুরু হয়ব। র্তয়ব, শিশিক্ট পশরবারগুশলয়ক ভার্চ ুয়াল লাশনিুং শবকল্পগুশলর জনয সু্কয়ল এয়স 

ক্লাস করার শবকল্প শনব ুার্ন না করার সুয় াগ থেয়ব। ভার্চ ুয়াল লাশনিং শবকয়ল্পর মাধ্যয়ম শিক্ষার্থীরা  FLEX 

Academy, Georgia Virtual School বা সু্কল শিশিয়ক্ট র ময়নানীর্ত ভার্চ ুয়াল শিক্ষকয়ের মাধ্যয়ম 

শিক্ষকয়ের কাছ থর্থয়ক শিক্ষা পায়ব। 

অশভভাবকয়েরয়ক প্রতিটি বাচ্চার জনয শসদ্ধান্ত থনয়ার আয়গ শনম্নশলশির্ত শবয়বর্না করয়র্ত হয়ব: 

•  শে আপনার বাচ্চার জনয সু্কয়ল এয়স ক্লাস না করার শবকল্প থবয়ছ থনন, র্তাহয়ল 

শসদ্ধান্তটি কমী ও সময় শির করার জনয থসশমস্টার জয়ুে বজায় র্থাকয়ব। 2021 

নয়ভম্বয়র আপনার বাচ্চার শির্তীয় থসয়মস্টায়র শিক্ষার শবকল্প বেল করয়র্ত 

পারয়বন। 

• ভার্চ ুয়াল লাশনিুং প্রশর্তটি শিক্ষার্থীর জনয অনুকূল নয়। শকছচ  শিক্ষার্থী ভার্চ ুয়াল 

লাশনিুংপশরয়বয়ি একায়িশমক, সামাজজকভায়ব বা মানশসকভায়ব সামঞ্জসয করয়র্ত 

পাশরশন। 2021-2022  সু্কল শিক্ষাবয়ষরু শসদ্ধান্ত থনয়ার আয়গ অশভভাবকয়েরয়ক 

র্তায়ের সন্তান কীভায়ব ভার্চ ুয়াল লাশনিুং পশরয়বয়ি সম্পকৃ্ত এবিং পোয়িানা 

কয়রশছল র্তা শবয়বর্না করা উশর্র্ত। 

• শমশিল ও হাই সু্কয়লর শিক্ষার্থীরা FLEX Academy, Georgia Virtual School অর্থবা 

র্তায়ের িানীয় সু্কলগুশলয়র্ত বা সু্কল শিশিক্ট জয়ুে একজন ময়নানীর্ত FLEX 

শিক্ষয়কর মাধ্যয়ম শিক্ষা পায়ব। দ্রষ্টবয: অনযানয সু্কয়লর শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীয়ের 

পোয়র্ত পায়রন। 

• প্রার্থশমক সু্কয়লর শিক্ষার্থীরা র্তায়ের সু্কল ও সু্কল শিশিক্ট থর্থয়ক ময়নানীর্ত 

শিক্ষকয়ের থর্থয়ক সু্কল শভশিক ভার্চ ুয়াল লাশনিুংয়য় অিংি থনয়ব। 

• সু্কয়ল ক্লাস করার থর্থয়ক ভার্চ ুয়াল লাশনিুং আয়রা সীশমর্ত হয়র্ত পায়র। উোহরণস্বরূপ, 

ইন্টারনযািনাল বযাকায়লাশরয়য়ি, ময়ন্টসশর, িচ য়াল লযাঙু্গয়য়জ ইম ুাসন, ববজ্ঞাশনক 

সরঞ্জাম এবিং থকৌিল (Scientific Tools and Techniques, STT), অযািভান্স 

স্টাশিজ, শকছচ  অযািভান্স থেসয়মন্ট, শকছচ  শবশ্ব ভাষার থকাস ু এবিং শকছচ  

পারফরমযান্স-শভশিক থকাস ু কা রু্ত সরবরাহ করা হয়ব না। 

•  শে থকায়না পশরবার ভার্চ ুয়াল লাশনিুং থবয়ছ থনয়, র্তাহয়ল শিক্ষার্থীয়ের পুয়রাপুশর 

শসয়রানাস (একজন শিক্ষয়কর থনরৃ্তয়ে সরাসশর পাঠোন) এবিং অযাশসনয়রানাস 

(শরয়য়ল-িাইম শিক্ষক-থনরৃ্তোধ্ীন পাঠ ছাোই অনলাইয়ন শিক্ষা) থিিার সায়র্থ 

শন ুক্ত হয়র্ত হয়ব। বেনজিন উপশিশর্ত শনরীক্ষণ করা হয়ব। 

 

এই র্তর্থয ইনশফশনটি কযাম্পায়সর ও সু্কল থময়সঞ্জায়রর মাধ্যয়ম 25 জুন, 2021-এর মাধ্যয়ম পশরবারয়ের 

কায়ছ পাঠায়না হয়ব। কেবলমাত্র কে পতিবািগুতল িাদেি তিক্ষার্থীদেি জনয সু্কদল এদে ক্লাে েিা 

কবদে তনদেন না িাদেি অবিযই ইনতিতনটি েযাম্পাদে (কপদিন্ট কপািটাল) অনলাইন ক াষণাটি 

েমূ্পণ ট েিদি হদব। সু্কদল এদে ক্লাে না েিা কবদে কনয়াি িিমটি জমা কেয়াি িাতিখ: 2 জুলাই, 

2021, 11:59 p.m। 

 

আপনার  শে সহায়র্তার েরকার হয় বা ইনশফশনটি কযাম্পায়সর থপয়রন্ট থপািুাল অযাকাউন্ট না র্থায়ক, 

র্তাহয়ল আপনায়ক িানীয় সু্কল থিালা র্থাকার সময় কল করয়র্ত পায়রন: 678-676- । 

 

ইনশফশনটি কযাম্পায়র থপয়রন্ট থপািুাল অযাকাউন্ট বর্তশর করয়র্ত শনয়র্র শলঙ্ক শনব ুার্ন করুন:  

https://www.dekalbschoolsga.org/infinite-campus/ 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Finfinite-campus%2F&data=04%7C01%7CLupe_McMurray%40dekalbschoolsga.org%7C15b90105c0344a0188ea08d93b16c5b2%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637605791258724570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BlcEy5RsCSW6R2s2CV5lQ9wEVpr9PgvdxS0Tq2SEeDg%3D&reserved=0

	Phone Number: 


