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তিয় DeKalb County School পতরবার, 

 

এক বছর পর আগামীকাল সু্কদল আমাদের তিক্ষার্থীদের স্বাগি জানাদনার অদপক্ষায় আতছ। আতম এই সু্কল তিক্ষাবর্ ষ 

তনদয় উচ্ছতসি। আমাদের তিক্ষার্থীদের আবার সু্কদল আসা ও যারা ভার্চ ষয়াল মাধ্যদম পড়দব উভয়দের তনদয়ই 

উচ্ছতসি।  ককাতভড-19 পতরতিতি সদেও, আমাদের কমী ও আতম আমাদের তিক্ষার্থী ও িাদের পতরবারদের উচ্চ 

মাদনর তিক্ষণ অতভজ্ঞিা িোন করদি িতিশ্রুতিবদ্ধ। 

 

যতেও তিক্ষার উন্নতি ঘদেদছ এবং তিক্ষার পুনতব ষনযাস হদচ্ছ, িাহদলও আমরা সুরক্ষাদক আমাদের ির্থদম িাধ্ানয 

তেদয় যাব।  আবারও, আমাদের সু্কল কতমউতনটের সুরক্ষা তনশ্চিি করদি আমাদের তিক্ষার্থীদেরদক করাগ তনয়ন্ত্রণ ও 

িতিদরাধ্ ককন্দ্র (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) দ্বারা িিমন ককৌিল তনদেষতিকা কমদন 

র্লদি হদব।  িারীতরক েরূত্ব কর্থদক হাি কধ্ায়া, আমরা কীভাদব DCSD তনরাপে রাখতছ অনুগ্রহ কদর িা এখাদন 

পড়ুন।  অনযানয সংিান ও অনুবাদের সদে আমাদের তরওদপতনং কপদজও এই ির্থয পাওয়া যাদব। মাস্ক পরার মদিা 

ককাতভড-19 সম্পতকষি সুরক্ষা কিাদোকল, যা সু্কদল এবং বাসায় আপনার বাচ্চা অসুি হদল বাধ্যিামূলক, িা 

অনুসরণ করদি আমাদের তিক্ষার্থীদের উি্সাতহি করার জনয আপনাদক ধ্নযবাে। 

 

আমাদের পতরবার ও তিক্ষার্থীদের মদধ্য েৃঢ় সম্পকষ িাপন তিক্ষার্থীদের কম ষক্ষমিা এবং একাদডতমক উন্নতি তনশ্চিি 

কদর।  মহামারী র্লাকালীন আমাদের তকছচ  তিক্ষার্থী তিক্ষার ক্ষতির মুদখামুতখ হদয়তছল এবং DCSD কসই ফাাঁক পূরদণ 

িতিশ্রুতিবদ্ধ, যা আমাদের সকল তিক্ষার্থীদক একাদডতমক এবং সামাশ্চজকভাদব উন্নতি করদি সাহাযয কদর। কয 

ককানও র্যাদলঞ্জ, একাদডতমক বা সামাশ্চজক-সংদবেনিীল সমসযার কক্ষদে সাহাদযযর জনয আপনার বাচ্চার সু্কদলর 

সাদর্থ সংদযাগ িাপন করুন, আপনার বাচ্চা মহামারীর সম্মুখীন হদি পাদর। 

 

কয পতরবারগুতল িতিতেন িাদের বাচ্চাদের এবং আমাদের সু্কল কতমউতনটের জীবদন আলাো তকছচ  কদর িাদের িতি 

আতম কৃিজ্ঞ। একসাদর্থ, আতম আত্মতবশ্বাসী আমরা একটে তডতিক্ট তহসাদব উন্নতি অবযাহি রাখব এবং আমাদের 

তিক্ষার্থীরা আদরা উন্নতি করদব। 

 

তবনীি, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 
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