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Dekalb County School District का परिवािलाई अभिवादन,
म आउँ दो सोमवाि DCSD बोर्ड को बैठकमा सहिागी हुनेछु । हामी त्यस बैठकमा भवद्यालय पुनः सञ्चालन गने योजनाका
अभगल्ला चिणहरूको बािे मा छलफल गछौं । म तपाईंलाई बैठकका मुख्य अंशहरूको बािे मा जानकािी प्रदान गनेछु
भकनिने हाम्रो शैभिक सफलताका लाभग पािदशीता महत्वपूणड कुिा हो । तपाईं DeKalb County भित्र DeKalb
Schools TV (DSTV), Channel 24 मा ि तल भदइएको भलङ्क भ्रमण गिे ि आउँ दै गिे को समीभतको बैठक हे नड सक्नु
हुन्छ । https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/.
हामी भवद्यालय पुनः संचालन गने प्रभिया अगाभर् बढाउदै छ ं । यस अवस्थामा अरू कुिाहरू िन्दा हाम्रा भवद्याथीहरू ि
कमडचािीहरूको सुििा नै सबै िन्दा महत्वपूणड हुन्छ । यो कुिा मेिो पभहलो प्रथभमकतामा पछड । म तपाईंहरू सबैलाई यो
“नयाँ परिस्स्थभत” मा हाम्रो भसकाइ पद्धभत भवकास हुँदै गदाड आफूले सकेको जभत प्रयास गनुडहोस् िनी स्मिण गिाउन
चाहन्छु । Helen Keller ले एक पटक िनेकी भथइन, “संसाि दु ः खै दु ः खले िरिएको िएता पभन संसािमा दु :खलाई
पिाभजत गने हजाि ं कुिाहरू छन् ।” म DCSD का भवद्याथीहरू ि कमडचािीहरूलाई यो कोिोना प्रकोप अवभििरि
भवचभलत निइकन यस भवरुद्ध सघर्ड गदै अगाभर् बढे कोमा बिाई भदन चाहान्छु ।

जबाफदे हिताको कार्यलर्को संहिप्त भ्रमण र स्थलगत कुरा
Dr. Linda Frazer ि जबाफदे भहताको कायडलयका भवभिन्न भविागहरूबाट आएका भनदे शकहरूलाई िन्यवाद भदन
चाहान्छु । भबहीबािका भदन, मैले उनीहरूबाट उनीहरूले हाम्रो भर्स्रि क्टलाई प्रदान गने महत्त्वपूणड कायडहरू ि
सहयोगको बािे मा जानकािी हाभसल गने अवसि प्राप्त गिे जस अन्तगडत भनम्न लगायतका कुिाहरू पछड न्:


हाम्रा भवद्याथीहरूलाई भसकाइका नभवनतम अवसिहरू तफड अग्रसि गिाउनका लाभग भनिन्ति रूपमा योजना बनाउने

।


कसिी ि कहाँ भवद्यालयहरूले सुिाि गनड सक्छन् िनेि पभहचान गनडका लाभग शोि तथा मूल्याङ्कनबाट भलएका तथ्यको

प्रयोग गने ।


प्रदशडनसम्बन्धी अपेिाहरू अनुसाि भवद्याथीहरू ि भशिकहरूसँग सहकायड गने ।

म DeKalb Academy of Technology and the Environment (DATE) को उत्कृष्ट टोलीलाई िन्यवाद पभन भदन
चाहन्छु जहाँ मैले चाटड ि स्कूलका भलर्िसँग िेटघाट गिे ँ । मलाई “िेटघाट तथा छलफल” कायडिम अवभििरि नै सबै
सहिागी माभनसहरूसँग कुिाकानी गनड िमाइलो लाग्यो । यसका अभतरिक्त मलाई उनीहरूले हाम्रो भवद्याथीहरूको भहतका
लाभग बनाएका योजनाको बािे मा थाहा पाउँ दा खुसी लाग्यो । मैले अभनवायड रूपमा उल्लेख गनै पछड भक यो हाम्रो चाटड ि
भवद्यालयहरू ि DeKalb International Student Center बीचको साझेदािी उदाहिणीय िहेको छ । म यो साझेदािीका
कािणले गदाड हाम्रा English Language Learners (ELL) ले प्रगभत गरििहे का छन् िन्ने कुिा प्रभत गवड गछुड । तपाईंले
आफ्नो िचुडअल भसकाइ अनुिवका बािे मा भनिन्ति प्रभतभिया भदइिहनु िएकोमा िन्यवाद भदन चाहन्छु । म ि हामी सबै
DCSD का माभनसहरूलाई भनिन्ति सुिाि गनड तथा उन्नभतको उच्च चिणमा पुग्नका लाभग यस्ता प्रभतभियाहरू आवश्यक
छन् । म हाम्रा भवद्याथीहरूको सफलता प्रभत तपाईंले दे खाउनु िएको प्रभतबद्धता ि समपडणका लाभग कृतज्ञ छु ।
तपाईंको सप्ताहन्त शुि िहोस् DCSD!
तपाईंको #1 प्रशंसक,
सुश्री Cheryl Watson-Harris, सुपरिन्टे न्डेन्ट

