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अङ्क 15 

 

 

DeKalb County School District का परिवािलाई अभिवादन छ, 

 

गएको सोमबाि, मैले DeKalb County Board of Education (BOE) को बािेमा अद्यावभिक प्रदान गिेको भिए । यो छलफल 

भनयभमत भिक्षणमा फर्कि ने हाम्रो योजनामा हामी कहााँ छौं िने्न भवषयमा केभरित भियो । 

 

बैठकमा, मैले BOE लाई DeKalb काउरटी समुदायमा COVID-19 को संक्रमण हाम्रा कमिचािी, भिक्षक तिा भवद्यािीहरूलाई 

भनयभमत भिक्षणमा फकिन आश्वस्त पाने गिी घटी सकेको छैन िनेि जानकािी गिाए । भिभस्िक्टले भवगत केही मभहनाहरू दभेि 

तपाईंलाई यस भवषयमा भनयभमत रूपमा जानकािी प्रदान गरििहकेो छ । भवद्यालय सुचारू गने योजनको अको चिणमा जाने हाम्रो 

महत्त्वपूणि मापदण्ि िनेको 14 ददनको औसत अवभिमा समुदायमा प्रत्येक 100,000 जना 100 िरदा कम माभनसहरूमा संक्रमण 

पुभि िएको हुनु पनेछ । फेरि पभन, हामीले हाम्रा भवद्यािी तिा कमिचािीको सुिक्षा सुभनभित गने आफ्नो योजनालाई छोिेका छैनौं । 

 

CDC ल ेजािी गिेको भवद्यालयसम्बरिी गभतिील भनणिय बनाउने सचूकहरूको इरफोग्रादफक 

https://www.cdc.gov/media/releases/2020/s0915-dynamic-school-decision-making.html
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सूचकहरू 

भवद्यालयहरूमा संक्रमण 

फैलने सबैिरदा रयून 

जोभिम 

भवद्यालयहरूमा 

संक्रमण फैलने रयून 

जोभिम 

भवद्यालयहरूमा 

संक्रमण फैलने मध्यम 

जोभिम 

भवद्यालयहरूमा 

संक्रमण फैलने उच्च 

जोभिम 

भवद्यालयहरूमा 

संक्रमण फैलने 

सबैिरदा उच्च जोभिम 

भवगत 14 ददनको अवभिमा प्रत्येक 

100,000 व्यभिहरूमा देभिएको 

संमक्रमणका नयााँ घटनाहरूको सङ््या* 

<5 5 दभेि <20 20 दभेि <50 50 दभेि < 200 >200 

भवगत 14 ददनको अवभिमा संक्रमण पुभि 

िएका RT-PCR जााँचको प्रभतित** 
<3% 3% दभेि <5% 5% दभेि <8% 8% दभेि < 10% >10% 

नयााँ संक्रमणका घटनाहरू कम गने 5 

मु्य िणनीभतहरू कायािरवयन गने 

भवद्यालयको क्षमता 

• मास्कको भनयभमत ि सही प्रयोग 

• सम्िव िएसम्म सामाभजक दिूी 

कायम गने 

• हातको सिसफाइ ि िोक्दा हाभछछउाँ  

गदाि अपनाउनु पने साविानीहरू 

• सिसफाइ ि भनसंक्रमण 

• स्िानीय स्वास््य भविागसाँगको 

सहकायितामा करयाक्ट िेभसङ 

सबै 5 िणनीभतहरू सही 

ि भनयभमत रूपमा 

कायािरवयन गरियो 

सबै 5 िणनीभतहरू 

सही ि अभनयभमत 

रूपमा कायािरवयन 

गरियो 

3-4 िणनीभतहरू 

सही ि भनयभमत 

रूपमा कायािरवयन 

गरियो 

1-2 िणनीभतहरू 

सही ि भनयभमत 

रूपमा कायािरवयन 

गरियो 

कुनै पभन िणनीभतहरू 

कायािरवयन गरिएन  

*भवगत 14 ददनको अवभिमा प्रत्येक 100,000 व्यभिहरूमा देभिएको संमक्रमणका नयााँ घटनाहरूको सङ््या काउरटी (वा समुदायको अरय प्रकाि) को भवगत 14 ददनको 

संक्रमणका नयााँ घटनाहरूको सङ््यामा काउरटी (वा समुदायको अरय प्रकाि) को जनसङ््याले िागा गिेि ि 100,000 गुणा गिेि गणना गरिरछ । 

 

ििििै अद्यावभिक िएको यो नयााँ भनदभेिका पुनिावलोकन गनि ि महामािीका दौिान सुिभक्षत साि भवद्यालयहरू सञ्चालन गने 

सवोत्कृि अभ्यासहरू स्िाभपत गनि म DCSD को COVID-19 को भचदकत्सा सल्लाहकाि सभमभतलाई भनिरति रूपमा िेट गनेछु । 

भवद्यालयहरू पुन: सञ्चालन हुन पूवि सिसफाइ ि HVAC प्रणालीका लाभग उपयुि भनयमहरू कायािरवयन गरिरछ िनिे सुभनभित 

गनिका लाभग हामी ममितसम्िाि ि िवन टोलीसाँग सदक्रय रूपमा काम पभन गरििहकेा छौं । 

 

COVID-19 को भवद्यालय पुन: सञ्चालन गने कायिबलले DeKalb काउरटी ि Georgia को संक्रमणसम्बरिी त्याङ्क अध्ययन 

गनिका लाभग दभैनक रूपमा ददउाँसो 3:00 बज ेपभछ GDPH को वेबसाइट जााँच गछि । भिभस्िक्टले आफै त्याङ्क गणना गदनै वा िनु्न 

पदाि GDPH ल ेप्रदान गिेको त्याङ्कको बािेमा कुनै पभन कुिा अनुमान गदनै । तपाईं यो जानकािी पहुाँच गनि चाहनुहुरछ िने, यी 

प्रदक्रयाहरू पालना गनुिहोस:् 

 

1. वतिमान जानकािी हनेिका लाभग दभैनक रूपमा ददउाँसो 3:00 बज ेपभछ https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-

report भ्रमण गनुिहोस ्। 

2. Georgia को नक्सा दभेिने िण्िमा जानुहोस ्। 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
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3. दभैनक त्याङ्क हनेि DeKalb काउरटीमा होिि गनुिहोस ्। 

4. तपाईं भवगतको त्याङ्क हनेि चाहनुहुरछ िने तपाईंले पात्रोको ड्रप िाउन मेनु प्रयोग गिेि मभहना ि गते परिवतिन गनि सकु्नहुरछ । 

 

समदुायको सहिाभगता 

PTAs फल िचुिअल बठैकको DeKalb काउरसीलका सािै प्रिानाध्यापकको बैठकमा उपभस्िभत जनाएका सबै व्यभिहरूलाई 

िरयवाद छ । तपाईंको प्रभतदक्रया ि पािदर्ििता अमूल्य हुरछ ि कमिचािी ि भवद्यािीहरूलाई सुिभक्षत िाखे्न तरिकाहरूको बािेमा 

उपायहरू आदान-प्रदान गनि हामी भनिरति रूपमा िचुिअल सहिाभगताका िप कायिक्रमहरू आयोजन गने छौं । यसका अभतरिि, 

हाम्रो आयुि सुश्री Amanee Salahuddin ि उहााँका Flat Rock Elementary का गे्रि एकका भवद्यािीहरूलाई हाम्रा 

भवद्यािीहरू प्रभत किा मेहनत तिा प्रभतबद्धता दिेाएकोमा भविेष िरयवाद छ । 

 

अभिट गिेको भवत्तीय प्रभतवदेन 

म भिभस्िक्टले आर्ििक वषि 2018 ि 2019 को अभिट गिेको भवत्तीय प्रभतवेदन प्राप्त गयो िनेि जानकािी गिाउन पाउाँदा िुसी छु । 

प्रभतवेदनमा भिभस्िक्टका आर्ििक दक्रयाकलापहरूको सम्बरिमा स्पि, अपरिवर्तित िाय प्रदान गरिएको भियो ।  भिभस्िक्टको आर्ििक 

दक्रयाकलापमा पािदर्ििता प्रदान गनिका भनभम्त भनिरति रूपमा आरतरिक अभिट ि रिपोर्टिङ प्रदक्रया सुिाि गने कुिा मेिा लाभग ि 

BOE का लाभग महत्त्वपूणि प्रािभमकता भित्र पछि । 

 

 

 

अक्टोबि 9 ि अक्टोबि 21 गते, अको भिक्षा पद्धभतमा दफताि हुन ेआियको फािाम (Intent to Return Form) भवतिण गरिएको 

भियो ताकी आमाबाबु/अभििावकले आफ्ना प्रत्येक भवद्यािीका लाभग आफूले रुचाएको भवकल्प चयन गनि सकुन् । प्रभतदक्रयाहरूले 

स्िानीय भवद्यालयहरूलाई भमभश्रत भिक्षा (hybrid learning) का दौिान कक्षाकोठाहरूमा सामाभजक दिूीका आवश्यकताहरू कायम 

गनि भवद्यािीहरूलाई साना समूहहरूमा भविाजन गनि ि तेस्रो चिण सुरु िएपभछ घिबाट अनलाइन कक्षाहरू भलन चाहने 

भवद्यािीहरूको बािेमा योजना बनाउन अनमुभत ददनेछ । कृपया अको भिक्षा पद्धभतमा दफताि हुने आियको फािाम (Intent to 

Return Form) पूिा गनि तल प्रदान गरिएको भलङ्कमा भक्लक गनुिहोस ्। यो फािाम हाम्रा 15 वटा िीषि िाषामा पभन उपलब्ि छ । 

अको भिक्षा पद्धभतमा दफताि हुन ेआियको 

फािाम (Intent to Return Form) 

अक्टोबि 9-30, 2020 

भवस्ताि गरिएको 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-receives-audited-financial-reports/
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भलङ्क:  https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF 

 

मलाई िाहा छ दक िेिै परिवािहरूले COVID-19 को प्रभतदक्रया ि भवद्यालय पुन: सञ्चालनका सम्बरिमा अद्यावभिक जानकािी कहााँ 

पाइरछ िनेि सोभि िोजी गनुििएको छ । कृपया हामीले अद्यावभिक प्रदान गने भवभिन्न माध्यमहरूको बािेमा जानकािी प्रदान गने 

यी श्रोतहरू हनेि निुल्नुहोला । हामी अङ्ग्रेजी िाषा बाहकेको िाषा बोल्ने अभििावकका लाभग अनुवादनको भवकल्प ि हाम्रो स्कूल 

मेसेरजि उपकिणमा रुचाएको िाषा छनौट गने अवसि पभन प्रदान गछौं । 

 

बालबाभलका लाभग नयााँ भवजतेाहरू 

यो हप्ता हामीसाँग जोभिएका हाम्रा टोलीका नयााँ सदस्यहरू (मु्य कायिकािी अभिकृत, मु्य भवत्तीय अभिकृत ि समुदायको 

सििीकिण, नवप्रवतिन तिा साझदेािीका सुपरिरटेरिेरट) लाई स्वागत छ । उनीहरूलाई अक्टोबि 15, भबभहबािका ददन उनीहरूको 

टोलीमा औपचारिक रूपमा परिभचत गिाइएको भियो ि हामी उनीहरूले हामीलाई माभिल्लो स्तिमा लैजानेछ िनेि उत्साभहत छौं । 

 

हाम्रा भवद्यािीहरू 

Au’Niyah हाल Miller Grove को पाक कला कायिक्रमको भहस्सा हुन् । उनलाई उनका प्रभिक्षक ि Hospitality Education 

Foundation of Georgia (HEFG) ले DeKalb काउरटीको आर्ििक सहयोग सङ्कलन गने िोजन कायिक्रममा सहिागी हुनका 

लाभग चयन गिेका भिए । DCSD लाई िाम्रोसाँग प्रभतभनभित्व गिेकोमा ि  पाक कला कायिक्रममा उत्कृि प्रदििन गिेकोमा Au’Niyah 

लाई िरयवाद छ । बिाई छ ! 

 

मे के कुिा पभन उल्लेि गनि चाहरछु िने गे्रि 10 ि 11 का हाम्रा भवद्यािीहरूले अक्टोबि 14 का ददन PSAT/NMSQT भलने अवसि 

प्राप्त गिेका भिए । सफलतापूविक जााँच सञ्चालन गिेकोमा म सहिागी िएका सबै भवद्यािी, भवद्यालयका नेतृत्वकताि, ि जााँचका 

पिीक्षकलाई भविेष िरयवाद ददन चाहरछु । दताि िएका सबै भवद्यािीहरूलाई यातायात सेवा प्रदान गिेकोमा ि भवद्यािीहरूलाई 

प्रत्येक भवद्यालयमा सुिभक्षत साि लाने ल्याउने गिेकोमा हामी यातायात भविागलाई पभन िरयवाद ददन चाहरछु । दोस्रो 

PSAT/NMSQT को पिीक्षा नाम दताि गिेका भवद्यािीहरूका लाभग अक्टोबि 29 मा सञ्चालन गरिनेछ । हामी दोस्रो 

PSAT/NMSQT को पिीक्षा सुिभक्षत तिा सफलतापूविक सञ्चालन होओस् िनेि अपेक्षा गछौं । 

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/how-to-stay-informed-on-the-reopening-of-schools-flyer-2020.pdf
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हामी भवकभसत िइिहकेो यो िैभक्षक वषिमा अभ्यस्त िइिहकेा छौं । यस क्रममा, भनिरति रूपमा िैयिता ि अनुग्रह दिेाउनु िएकोमा म 

तपाईंहरू प्रभत सााँभच्चकै आिािी छु । सिा झै ाँ, म भवद्यािीको सुिक्षा तिा िैभक्षक उत्कृिता प्रभत पूणि रूपमा प्रभतबद्ध छु । 

 

तपाईंको #1 प्रिंसक, 

 

Cheryl Watson-Harris 


