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अङ्क 14 

DeKalb County School District को परिवािलाई अभििावन,  

 

मैले आशा गिेको छु गएको हप्ता सबै जनाको उत्कृष्टसँग भबत्यो । हामीले भवद्यालयमा भवद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष 

उपभथर्थभिको सार्थमा भवद्यालय पुन: सुचारू गन ेियािी गरििहदँा आफ्नो प्रभिक्रिया क्रदन ुिएकोमा सबैलाई धन्यवाद 

। भिभथिक्टले Georgia Department of Public Health (DPH), Georgia Department of Education, र 

DeKalb County Board of Health को भनदभेशका पालना गरििहकेो छ । DeKalb County Board of Health 

बाट प्राप्त DeKalb काउन्टीका प्रत्येक 100,000 बाभसन्दाहरूको 14 क्रदनको औसि अवभधको िथ्याङ्कको परिणाम 

थवरूप, हामी सम्िव िएको अवथर्थामा भिभथिक्टलाई भवद्यालयहरू भनयभमि रूपमा सञ्चालन गन ेहाम्रो योजनाको 

दोस्रो चिणमा लैजाने ियािी गरििहकेा छौं । (अथवीकािोभि:  Georgia Department of Public Health ले 

सङ््याको बािेमा जानकािी प्रदान गछछ ि नया ँजानकािी प्राप्त िएसँगै िथ्याङ्क अद्यावभधक गछछ). 

 

आजको क्रदनसम्म, 103 को औसि दभेिएको छ । औसि सङ््या भनिन्िि रूपमा हिेक क्रदन भनगिानी गरिनेछ 

क्रकनिने हामीलाई हाम्रा लाभग उपलब्ध िएको भवज्ञान ि िथ्याङ्कले भनदभेशि गछछ । DCSD को COVID-19 को 

भवद्यालय पुन सचुारू गन ेकायछबलल ेसबै भवद्यार्थी, संकाय, ि कमछचािीहरूको सुिक्षा िर्था थवाथथ्य सुभनभिि गनछ 

िथ्याङ्कलाई भनिन्िि रूपमा अध्ययन गछछ ि अभधकाि पाए अनुसािको समायोजन गछछ । 

 

हाम्रो अभन्िम पटकको सक्रियिापभछ, हामील ेDCSD का भशक्षक िर्था अभििावक सल्लाहकाि सभमभि ि धेिै 

प्रधानाध्यापकहरूको प्रभिक्रिया प्राप्त गनछ उहाहँरूसँग िेटघाट गयौं । भवद्यालयको भनयभमि सञ्चालन (भवद्यार्थीहरू  

भवद्यालयमा उपभथर्थि िएि क्रदइने भशक्षण) मा फकछनेसम्बन्धमा फिक-फिक भवचािहरू आदान-प्रदान गिेका ि भचन्िा 

व्यि गिेका अभििावकहरू िर्था समुदायका सिोकािवालाहरूको बािेमा भिभथिक्टलाई र्थाहा छ । हामीलाई र्थाहा छ 

क्रक केही अभििावकहरू भवद्यालयहरू ित्कालै िलुोस् िन्न ेचाहनुहुन्छ िि पभन सुिभक्षि िएि चिणबद्ध रूपमा 

भवद्यालयहरू पनु: सुचारू गनछका लाभग के कुिा याद गनुछ महत्त्वपूणछ हुन्छ िने हामीले समुदायका सबै 

सिोकािवालाहरूको भचन्िाहरू सम्बोधन गनुछ पदछछ । 

 

DCSD को COVID-19 सम्बन्धी भवशेषज्ञ टोलीको दभैनक रूपमा िेटघाट हुन्छ ि यसले हाम्रा कक्षाकोठाहरू, 

थर्थानहरू ि बसहरू सुिभक्षि हुने छन ्ि हामीसँग सबै सिोकािवालाहरूका लाभग सुिभक्षि वािाविण हुनेछ िनेि 

सुभनभिि गनछ के कुिा आवश्यक पछछ िनेि भनिन्िि रूपमा मूल्याङ्कन गनेछ ।  चाल ूमहामािीका दौिान हाम्रा 

भवद्यार्थीहरू, भशक्षकहरू, ि कमछचािीहरूलाई सिुभक्षि िाख्ने कुिा भिभथिक्टको मु् य प्रार्थभमकिा भित्र पदछछ । 

 

कमछचािी 

अक्टोबि 19 मा, DCSD को भवद्यालय पुन: सुचारू गन ेकायछबलले DeKalb County Board of Education समक्ष 

हाम्रो समयिेिाका सम्बन्धमा अद्यावभधक योजना प्रथिुि गनेछ । हामी अभििावकहरू, भशक्षकहरू, ि समुदायका 

अन्य सिोकािवालाहरूको प्रभिक्रियाको आधािमा आमनेसामन ेरूपमा प्रदान गरिन ेभशक्षण योजना भनिन्िि रूपमा 

परिष्कृि गरििहकेा छौं । 
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भवद्यार्थीहरू 

गि हप्ताको अद्यावभधकमा छलफल गिे अनुसाि भवद्यार्थीहरूले िेस्रो चिणमा प्रवेश गनुछ अगाभि दोस्रो चिणको दिू 

भशक्षा/रिमोट लर्नछङको भसकाइलाई भनिन्िििा क्रदन ेछन ्।  िेस्रो चिणमा, आमाबाबु/अभििावकहरूसँग भमभिि 

भसकाइ (hybrid learning) वा दिू भशक्षा/रिमोट लर्नछङको भवकल्प हुन्छ । आमाबाब/ुअभििावकहरूल ेप्रत्येक 

बच्चाका लाभग आफूले रुचाएको भवकल्प चयन गनछ सकुन ्िनेि अक्टोबि 09 मा क्रफिाछ हुने आशयको फािाम (Intent 

to Return Form) भवििण गरिएको भर्थयो । प्रभिक्रियाहरूल ेथर्थानीय भवद्यालयहरूलाई भमभिि भशक्षा (hybrid 

learning) का दौिान कक्षाकोठाहरूमा सामाभजक दिूीका आवश्यकिाहरू कायम गनछ भवद्यार्थीहरूलाई साना 

समूहहरूमा भविाजन गनछ ि िेस्रो चिण सुरु िएपभछ घिबाट अनलाइन कक्षाहरू भलन चाहन ेभवद्यार्थीहरूको बािेमा 

योजना बनाउन अनुमभि क्रदनेछ । 

 

भलङ्क:  https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

 

भवचाि गरिएका भसकाइ पद्धभिहरू भनम्नअनुसाि छन:् 

 

भमभिि भसकाइ पद्धभि (आमनेसामने िएि प्रदान गरिन ेभशक्षण ि दिू भशक्षा/रिमोट लर्नछङको संयोजन): 

 

भमभिि भसकाइ पद्धभि आफ्ना बच्चाहरूलाई दिू भशक्षा/रिमोट लर्नछङको संयोजन िएको पिम्पिागि भसकाइ 

वािाविण (भवद्यालयमा उपभथर्थि िएि आमनसेामन ेिएि प्रदान गरिन ेभशक्षण वािाविण) मा पठाउन सहज मान्ने 

परिवािहरूका लाभग ियाि गरिएको हो ।  भवद्यार्थीहरूले पिम्पिागि भशक्षण पद्धभिमा भवद्यालयमा उपभथर्थि िएि 

भशक्षक िर्था सहपाठीहरूसँग सुिभक्षि िएि अन्ििक्रिया गन ेअवसि प्राप्त गन ेछन ्। परिवािहरूले अको भशक्षा 

पद्धभिमा क्रफिाछ हुने आशयको फािाम (Change of Intent to Return Form) ििेि जुनसुकै समयमा दिू 

भशक्षा/रिमोट लर्नछङको भवकल्प चयन गनछ सक्छन ्। 

 

 भवद्यार्थी िर्था कमछचािीहरूले अभनवायछ रूपमा अनुहाि ढाके्न कपिा वा माथक लगाउन ुपदछछ । सार्थै, भवद्यार्थीहरूले 

भवद्यालयमा अभनवायछ रूपमा भिभथिक्टले प्रदान गिेको वा आफ्नो व्यभिगि उपकिण ल्याउन ुपदछछ । 

 

दिू भशक्षा/रिमोट लर्नछङ पद्धभि: 

 

दिू भशक्षा/रिमोट लर्नछङ पद्धभि अभहलेको समयमा आफ्ना बच्चाहरू आमनेसामन ेढाँचामा भवद्यालयमा क्रफिाछ हुन े

कुिामा सहज नमान्ने परिवािहरूका लाभग ियाि गरिएको हो ।  भवद्यार्थीहरूले भवद्यालयद्वािा प्रदान गरिएको िचुछअल 

ढाँचामा अध्ययनलाई भनिन्िििा क्रदन ेछन ्। परिवािहरूले थर्थानीय भवद्यालयमा अको भशक्षा पद्धभिमा क्रफिाछ हुन े

आशयको फािाम (Change of Intent to Return Form) ििेि प्रत्येक 4.5 हप्ताको ग्रभेिङ अन्ििालमा भनयभमि 

भशक्षण पद्धभि (भवद्यालयमा उपभथर्थि िएि भलइन ेभशक्षण) मा जाने भवकल्प चयन गन ेअवसि प्राप्त गन ेछन ्। 
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सबै परिवािहरूलाई अक्टोबि 23, 2020 भित्र क्रफिाछ हुने आशयको फािाम (Intent to Return Form) पूिा गनछ 

प्रोत्साभहि गरिन्छ ।   फािाम पिूा गनुछ अगाभि, कृपया  आफ्नो बच्चाको भवद्यार्थी पभहचान नम्बि (लन्च नम्बि वा 

िोमबुक लगइन नम्बि) प्राप्त गनुछहोस् । िपाईंसँग आफ्नो बच्चाको पभहचान नम्बि छैन िने, अभििावक पोटछलमा 

जानुहोस्, बच्चाको अभन्िम प्रगभि रिपोटछ हनेुछहोस् वा ि बच्चाका भशक्षकलाई सम्पकछ  गनुछहोस् । 

 

भवद्यालय पुन: सुचारू गन ेहाम्रो योजनाका अरू चिणहरूका लाभग हाम्रा भवद्यार्थी िर्था परिवािहरूलाई ियाि गन े

कुिा हाम्रो उच्च प्रार्थभमकिा भित्र पछछ । िपाईं यो समाचािपत्र, DCSD को हाम्रो वेबसाइट, भवद्यालयको वबेसाइट, 

थकूल मेसेन्जि ि सामाभजक सञ्जाल (फेसबुक, भववटि, ि इन्थटाग्राम) माफछ ि भवद्यालय पुन: सुचारू गन ेयोजनका 

सम्बन्धमा भनिन्िि रूपमा भनयभमि अद्यावभधकहरू अपेक्षा गनछ सकु्नहुन्छ । 

 

थर्थलगि कुिा 

 

म क्षेत्र I की सुपरिन्टेन्िेन्ट सुिी Melanie Pearch सँग थर्थलगि भ्रमणमा जोभिन पाउँदा िुसी िए । क्षेत्रीय 

सुपरिन्टेन्िेन्ट Pearch ि मैले Ashford Park Elementary, Doraville United Elementary, ि Chamblee 

High School को भ्रमण गयौं । Kittredge Magnet ES ि Austin ES लाई ब्ल ूरिबन थकूल (Blue Ribbon 

Schools) बनेकोमा बधाइ छ । Cross Keys मा िएको भवद्यार्थी वृभद्ध ि आफ्ना भवद्यालयहरू प्रभि प्रभिबद्ध यो 

समूहका िेटेिन भप्रभन्सपलहरू दे् दा अत्यन्ि ैिुसी पभन लाग्यो । Sequoyah Middle का प्रधानाध्यापक Cedric 

Anthony ल ेिन ेजथिै , “हामी रुिहरूलाई बढ्न सहयोग गन ेबीउ िोप्छौं जसल ेछहािी प्रदान गनेछ जस मुभन हामी 

कभहल्यै बस्ने नपाउन सक्छौं ।” 

 

मलाई सम्पकछ  गनछ ि प्रश्न सोध्न वा अमूल्य प्रभिक्रिया प्रदान गनछ भनिन्िि रूपमा समय भनकाल्न ेधेिै परिवािहरूलाई म 

धन्यवाद क्रदन चाहन्छु । प्रत्यके व्यभिल ेप्रभिक्रिया प्राप्त गन ेछन ्िनेि सुभनभिि गन ेप्रयास थवरूप, आफ्ना प्रश्नहरू ि 

प्रभिक्रिया क्षेत्रीय सुपरिन्टेन्िने्ट ि प्रधानाध्यापक समक्ष िाख्नहुोस ्। मलाई र्थाहा छ क्रक यो DCSD का हाम्रा धेिै 

परिवािहरूको लाभग अत्यन्ि िनावपूणछ समय हो । ििछि सुरु हुदँ ैगिेको शभैक्षक वषछमा हामी अभ्यथि हुदँ ैगदाछ, म 

हाम्रा भवद्यार्थीहरूको सुिक्षा ि शैभक्षक उत्कृष्टिा प्रभि मेिो अटुट प्रभिबद्धिामा जोि क्रदन चाहन्छु । 

 

िपाईंको #1 प्रशंसक, 

 

Cheryl Watson-Harris 


