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अङ्क 16 

DeKalb County School District का परिवािलाई अभिवादन छ, 

 

म आशा गददछु भक तपाईकंो आउने हप्ता उत्पादक िहनेछ । कोभिड-19 ले अझै पभन भनिन्ति रूपमा हाम्रो 

समुदायका जीवनहरूमा प्रिाव पारििहेको छ । यस अवस्थामा, भवद्याथी तथा कमदचािीको स्वास्थ्य तथा सुिक्षा 

प्रभतको हाम्रो प्रभतबद्धता एकदम महत्त्वपूर्द हुन्छ । 

 

म भवगत केही हप्ता देखि जानकािी गिाउँदै आएको छु, भवद्यालय पुन: सञ्चालन गने हाम्रो योजना परिवतदन 

िएको छैन ि पभहला जस्तो भथयो त्यसै्त छ । तथ्याङ्कमा आधारित भवद्यालयहरूमा पुन: प्रवेश गने हाम्रो 

दृभिकोर्ले गदाद हामीले भवद्यालयहरू िोलै्द बन्द गदै गनुद पिेको छैन । भवद्यालयहरू िोलै्द बन्द गदै गनुद 

पिेको िए यो महामािीका दौडान हाम्रो समुदायमा थप अभनभितता थप्थ्थ्यो । हामी सुिभक्षत तरिकाले भनयभमत 

भशक्षर्मा फभकद न नसकेसम्म, यो अभनभित समयका दौडान हाम्रा भवद्याथीहरूले पढाइमा ध्यान केखित गरुन् 

िने्न कुिा एकदम महत्त्वपूर्द हुन्छ । हाम्रा भवद्याथीहरू शैभक्षक सफलतामा केखित हँुदै गदाद, हाम्रा भडखरिक्टका 

नेतृत्वकतादहरू कडा मेहनत गिेि भवद्यालय पुन: िोल्ने प्रयास गरििहेका छन् जसमा आपतकालीन अवस्थाको 

तयािी, यातायात, सुिक्षा प्रोटोकोल लगायतका कुिाहरू पभन पछद न् । कृपया अद्यावभधकहरूका लाभग 

भवद्यालयहरू पुन: सञ्चालनसम्बन्धी वेबसाइट https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ 

भ्रमर् गनुदहोस् । 

 

Georgia Department of Public Health (GDPH) को गणना अनुसार दुई हप्ताको अवधिमा 

प्रते्यक 100,000 बाधसन्दाहरूमा 100 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूमा संक्रमण पुधि भएको छ । यसको 

अर्थ समुदायमा संक्रमण “उच्च स्तरमा फैधिएको छ” भने्न हुन्छ । GDPH िे जानकारी धदए अनुसार 

आजको धमधिसम्म संक्रधमिको सङ््खया 198 पुगेको छ । DeKalb काउन्टीको समुदायमा कुन स्तिमा 

संक्रमर् फैभलएको छ िनेि अद्यावभधक जानकािी प्राप्त गनद, कृपया भनम्न वेबसाइट हेनुदहोस्: 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report. संक्रभमतको सङ््खया वृखद्ध हुनु भचन्ताको 

भवषय हो ि हामी हाम्रा परिवाि तथा कमदचािीहरू Center for Disease Control and Prevention (CDC) 

ले जािी गिेका केही महत्त्वपूर्द तथ्यहरूको बािेमा स्पि होऊन् िनेि भनभिन्त हुन चाहन्छौ ं।  

 

कोिोनािाइिस िोग 2019 को बािेमा तथ्यहरू जानु्नहोस् 

• िोगले नस्लीयता वा जातीयता नहेिी जोसुकैलाई भबिामी पानद सक्छ । 

o कोभिड-19 को डि तथा भचन्ताका कािर् अरूमा िोग सने जोखिम निए पभन कुनै एक 

व्यखिले अको व्यखिलाई अस्वीकाि गनद वा अरूबाट टाढा िहन िोज्न सक्छन् । 

• के कुिा भवश्वास गरिएको छ िने धेिै माभनसहरूका लाभग, कोभिड-19 संक्रमर् गिाउने िाइिसबाट 

तत्कालै गम्भीि रूपमा भबिामी पने जोखिम कम हुन्छ । 

https://protect-us.mimecast.com/s/8cIVCqx53nHD1DXNHXMhFv?domain=dekalbschoolsga.org/
https://protect-us.mimecast.com/s/J-bWCrk53osprp2Zc4SNbC?domain=dph.georgia.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/31GfCv253vUGEGA8cAcYNh?domain=cdc.gov
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o केही माभनसहरूमा COVID-19 का कािर् थप जभटलताहरू देखिन सके्न जोखिम उच्च 

िहन्छ ि उनीहरूले आफूलाई बचाउने उपायहरू प्रयोग गनुद पददछ । 

o क्वािेन्टाइन पूिा गिेका ि आइसोलेसनबाट छुटेका व्यखिले अरू व्यखिमा संक्रमर् साने 

जोखिम हँुदैन । 

• तपाईंले आफू ि अरूलाई सुिभक्षत िाख्न सहयोग गनद यी सामान्य कुिाहरू गनद सकु्नहुन्छ । 

o कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म भनयभमत रूपमा साबुन पानीले हात धुनुहोस्, भवशेषगिी भसँघान 

फ्ाँकेपभछ, िोकेपभछ, वा हाखिउँ गिेपभछ; बाथरुम गएपभछ; ि िानु अगाभड वा िाना 

पकाउनु अगाभड । 

o हात नधोइ आँिा, नाक वा मुिमा नछुनुहोस् । 

o भबिामी िएको बेलामा घिमै बसु्नहोस् । 

o भटशु्य (पुछ्ने कागज) िािेि िोकु्न वा हाखिउँ गनुदहोस् ि त्यसपभछ भटशु्यलाई फोहोि फाल्ने 

ठाउँमा फाल्नुहोस् । 

कृपया यो महामािीबाट अगाभड बढ्दै गदाद यी तथ्यहरू याल गनुदहोस् । 

प्रत्यक्ष अनुभव धिने धदन 

हामी भवद्यालयहरू पुन: िोल्ने तयािी गरििहेका छौ ं। यस क्रममा, क्याभबनेटका कही वरिष्ठ सदस्यहरू तथा 

सभमभतका सदस्यहरूले गत हप्ता “प्रत्यक्ष अनुिव भलने भदन” नामक भ्रमर्का दौडान भवद्यालय भफताद हुने 

योजना अवलोकन गनद DCSD का तीन भवद्यालयहरूको भ्रमर् गने अवसि पाउनु िएको भथयो ।  यस भ्रमर्ले 

क्याभबनेटका सदस्यहरूलाई भवद्यालय प्रोटोकल/अभ्यासहरूको समीकिर्, कक्षाकोठामा भवद्याथीहरूको 

बसाइ, भवद्याथी के-के गछद न् िने्न कुिा, लन्च ि छुट्टी अवलोकन गनद अनुमभत भदयो । यो भ्रमर् सम्भव 

बनाएकोमा Canby Lane Elementary School, Chapel Hill Middle School ि Tucker High School 

का कमदचािीलाई धन्यवाद । 

 

Black Lives Matter (अशे्वि नागररकको जीवनिे अर्थ राख्छ) अधभयान सप्ताह 2020 

भडखरिक्टमा नोिेम्बि 9-13 सम्म चल्ने सप्ताह “DeKalb Schools को अशे्वत नागरिकको जीवनले अथद िाख्छ 

अभियान सप्ताह 2020” हुनेछ । यो साताव्यापी कायदक्रममा अशे्वत नागरिकको जीवनले अथद िाख्छ नामक 

कायदक्रममा आधारित भशक्षर् भक्रयाकलापहरू हुने छन् । यसमा Historically Black Colleges and 

Universities (HBCUs) को भमभडया समािोह, DeKalb काउन्टीमा िहेको अशे्वत नागरिकको स्वाभमत्वमा 

िहेको व्यवसायको पक्षबाट एउटा समािोह,  "My Brother's Keeper” कायदक्रमको थालनी ि भवद्यालयले 

नेतृत्व गिेको प्यानल छलफल पभन हुनेछ । 

 

“DeKalb Schools को अशे्वत नागरिकको जीवनले अथद िाख्छ अभियान सप्ताह 2020” को उदेश्य िनेको 

नस्लीय न्यायका समस्याहरूमा सहिागी हुनका भनखम्त भवद्यालय समुदायहरूमा सबै उमेि समूहका 

व्यखिहरूका लाभग चालू रूपमा गहन भचन्तन ि इमानदाि संवादको थालनी गछद  । 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
https://protect-us.mimecast.com/s/2Hs1Cwp53wU7v7yxu1Jaw6?domain=cdc.gov
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DCSD भवभवधता िएको एउटा भवद्यालय हो ि हामी हिेक तरिकाले उि भवभवधताको प्रशंसा गछौं । DeKalb 

Schools को अशे्वत नागरिकको जीवनले अथद िाख्छ अभियान सप्ताह 2020 ले हाम्रा भवद्याथी तथा 

कमदचािीहरूलाई हाम्रो समुदायको नस्लीय ि सामाभजक अन्याय भवरुद्ध आवाज उठाउँदै हाम्रा समुदायका 

भवद्याथीहरूका लाभग सकािात्मक भचत्र पभहचान गने अवसि प्रदान गछद  । 

 

समुदायको सहभाधगिा 

Rotary Club of Stone Mountain को अभतभथ विा हुन पाउँदा मैले सम्माभनत िएको महसुस गिे । यो 

वषद उनीहरू भवश्वको प्रथम हाइभिड िोटिी क्लब िएका छन् ।  हाइभिड िनेको के हो? सामान्य छ: 

उनीहरूले सदस्यहरूलाई हिेक हप्ता बैठकमा प्रत्यक्ष उपखस्थत हुने वा अनलाइनबाट सहिागी हुने भवकल्प 

प्रदान गछद न् ।  

 

भहजो िाती के्षत्रीय टाउन हल बैठक ि अभििावकको टाउन हल बैठकमा उपखस्थभत जनाउनु िएका 

सबैजनालाई धन्यवाद छ । हामीसँग हाम्रा के्षत्रहरूलाई नेतृत्व गने टोलीहरू एकदम उतृ्कि छन्  ि म 

तपाईंहरू सबैको मेहनतको कदि गछुद  । हामी सबै सुझावहरूमा भनिन्ति रूपमा ध्यान भदइिहने छौ ंि 

तपाईंले टाउन हलको अखन्तम बैठक छुटाउनु ियो िने कृपया यहाँ खक्लक गनुदहोस् 

https://youtu.be/0mC36NaRKVQ । 

 

तपाईंको सप्ताहन्त उत्तम िहोस् ि हाम्रो भडखरिक्टलाई मजबुत गाउँ बनाउन तपाईंले गनुद िएको हिेक कामका 

लाभग तपाईंलाई धन्यवाद छ । 

 

तपाईंको #1 प्रशंसक, 

 

Cheryl Watson-Harris 

 

https://protect-us.mimecast.com/s/kLLgCxk53xsyLyxvcWVWgY?domain=youtu.be

