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DeKalb County School District का परिवािलाई अभिवादन छ, 

 

हाम्रा भवद्यार्थीहरू प्रभिको िपाईंको प्रभिबद्धिा ि समपपणका िपाईंलाई धन्यवाद । भहजो मैल ेस्कूल भिभस्िक्टमा 

सयौं ददन पूिा गिे ि म DeKalb County School District को सुपरिन्टेन्िेन्ट िएकोमा गौिवाभन्वि महसुस गछुप 

। भवश्वव्यापी महामािीलाई सामना गिेि अगाभि बढ्द ैगदाप, भिभस्िक्टिरिका भित्री ि बाभहिी 

सिोकािवालाहरूबाट हाम्रो भप्रय समुदायको बािेमा यभि धेिै जानकािी प्राप्त गिेकोमा भवगिका केही मभहनाहरू 

ज्ञानवधपक ि सुखद िएका छन् । 

 

Dekalb County School District का ग्राजुएटहरूको सम्बन्धमा हामील ेबनाएको परिकल्पना साकाि पानप 

भवभवधिा िएको हाम्रो सुन्दि समुदायका सबै िाम्रा ि उत्कृष्ट भवद्यार्थीहरूले आफ्नो पूणप क्षमिा हाभसल गनप सकुन् 

िन्नका खाभिि शैभक्षक उत्कृष्टिा हाभसल गनपका भनभम्ि हाम्रो भवद्यार्थी समुदायलाई प्रेरिि गनप DCSD को 

परिकल्पना साकाि पाद ैम मैल ेपभहचान गिेका सामर्थयपहरू ि अवसिहरूको बािेमा जानकािी गिाउन चाहन्छु । 

 

हामीले प्रेिणा, उपलभधध ि उत्कृष्टिा हाभसल गद ैगदाप हामी सबैलाई माभर्थल्लो स्िि िर्प  िोयापउनका भनभम्ि मलाई 

यो गाउँको भहस्सा बन्न ि यस शभिशाली भिभस्िक्टका भवजेिाहरू ि समिाका योद्धाहरूसँग काम गनप अनुमभि 

ददएकोमा DCSD लाई धन्यवाद ददन चाहन्छु ।” र्थप जानकािीका लाभग Superintendent’s Corner भ्रमण 

गनुपहोस् । 

 

िपाईंलाई र्थाहा छँदैछ, हामील ेअक्टोबि 9 मा अको भशक्षा पद्धभिमा र्र्कप ने आशयको र्ािाम (Intent to 

Return Form) भवििण गिेका भर्थयौ ँि हामीले नोिेम्बि 30, 2020 सम्म यसको समयसीमा बढाएका छौं । यो 

र्ािाम पूिा गिेि, आमाबाबु/अभििावकहरूले प्रत्येक बच्चाका लाभग आरू्ल ेरुचाएको भवकल्प चय गनप सक्छन् । 

प्रेिणा । सर्लिा । उत्कृष्टिा  

“मलाई यो गाउँको भहस्सा बन्न ि यस शभिशाली 

भिभस्िक्टका भवजिेाहरू ि समिाका योद्धाहरूसगँ 

काम गनप अनमुभि ददएकोमा DCSD लाई धन्यवाद 

ददन चाहन्छु ।” 

 

सुश्री Cheryl Watson-Harris 

सुपरिन्टेन्िेन्ट 

https://www.dekalbschoolsga.org/superintendents-corner/
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भमभश्रि भसकाइ पद्धभि (hybrid model) मा र्र्कप ने चाहका वा दिू भशक्षा/रिमोट सेरटङ मै बस्न चाहकेा 

परिवािहरूको बािेमा जानकािी सङ्कलन गनप हाम्रो भवद्यालयले अभििावकल ेपूिा गिेको र्ािाममा िएको 

िर्थयाङ्क प्रयोग गदपछ । 

 

भमभश्रि भसकाइ पद्धभि (पिम्पिागि भसकाइ ि दिू भशक्षा/रिमोट लर्नपङको सयंोजन): 

▪ भमभश्रि भसकाइ पद्धभि बच्चाहरूलाई दिू भशक्षा/रिमोट लर्नपङको संयोजन िएको भवद्यालयको पिम्पिागि 

भशक्षण वािाविणमा पठाउन सहज मान्न ेपरिवािहरूका लाभग ियाि गरिएको हो । 

 

दिू भशक्षा/रिमोट लर्नपङ पद्धभि: 

▪ दिू भशक्षा/रिमोट लर्नपङ पद्धभि अभहलेको समयमा आफ्ना बच्चाहरू आमनेसामने ढाँचामा भवद्यालयमा दर्िाप 

हुन ेकुिामा सहज नमान्न ेपरिवािहरूका लाभग ियाि गरिएको हो । भवद्यार्थीहरूले भवद्यालयद्वािा प्रदान गरिएको 

िचुपअल ढाँचामा अध्ययनलाई भनिन्िििा ददने छन ्। 

 

बच्चा भवद्यालय आइ पुगेपभछ बच्चाका लाभग सुिभक्षि वािाविण सुभनभिि गनपका भनभम्ि ि अनलाइन भशक्षणलाई 

भनिन्िििा ददन पयापप्त ियािी गनपका लाभग, सब ैअभििावकहरूले हाम्रा भवद्यालयहरूमा उपभस्र्थि हुन ेप्रत्येक 

बच्चाका लाभग सवेक्षण पूिा गनुप जरुिी हुन्छ । 

 

हामीले िपाईंको बच्चाको लाभग सवेक्षणको प्रभिदिया प्राप्त गिेनौं िने हामी मान्न ेछौं दक िपाईंका बच्चा भमभश्रि 

भसकाइ पद्धभि (hybrid setting) मा र्र्कप ने छन ्। सवेक्षणको र्ािाम नोिेम्बि 30, 2020 मा बन्द हुनेछ । 

कृपया सवेक्षणमा सहिागी हुन यहा ँभक्लक गनुपहोस्:  

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

https://dekalb.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cO7CQFP10BWfwuF
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कोभिि-19 सम्बभन्धि अद्यावभधकहरू 

 

Georgia Department of Public Health (GDPH) को गणना अनुसाि दईु हप्ताको अवभधमा प्रत्येक 

100,000 बाभसन्दाहरूमा 100 जना िन्दा बढी व्यभिहरूमा संिमण पुभष्ट िएको छ । यसको अर्थप समुदायमा 

संिमण “उच्च स्ििमा रै्भलएको छ” िन्ने हुन्छ । GDPH ले जानकािी ददए अनुसाि भहजोको भमभिसम्म संिभमिको 

सङ््या 270 पुगेको छ । DeKalb काउन्टीको समुदायमा कुन स्ििमा संिमण रै्भलएको छ िनेि अद्यावभधक 

जानकािी प्राप्त गनप, कृपया भनम्न वेबसाइट हनेुपहोस्:  https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-

report. संिभमिको सङ््या वृभद्ध हुन ुभचन्िाको भवषय हो ि भिभस्िक्टले Center for Disease Control and 

Prevention (CDC) ले जािी गिेका सुिक्षासम्बन्धी सुझावहरू िर्था महत्त्वपूणप िर्थयहरूको बािेमा भनिन्िि 

रूपमा जानकािी गिाउनेछ । उि कुिा मनन गद,ै कृपया महामािीका दौिान कसिी सुिभक्षि िहन ेिने्न सन्दशे 

प्रचाि गने भशक्षक िर्था धयान्िका सदस्यहरूको Wave Them Bows नामको म्युभजक भिभियो हनेुपहोस् । 

 

CDC अनुसाि मास्कको प्रयोगको बािेमा महत्त्वपूणप िर्थयहरू: 

अरूसँग िएको बेलामा मुख ि नाक छोभपने गिी मास्क लगाउनुहोस् 

• आरू् भबिामी िएको महसुस नगिे पभन िपाईंल ेअरू माभनसहरूलाई कोभिि-19 सानप सकु्नहुन्छ । 

• मास्क लगाउनुको उदेश्य िनेको िपाईं संिभमि हुनुहुन्छ िने अरू व्यभिलाई िपाईंबाट सुिभक्षि बनाउन ु

हो । 

अको भशक्षा पद्धभिमा दर्िाप हुन ेआशयको र्ािाम (Intent to Return Form) 

अक्टोबि 9-नोिमे्बि 30, 2020 

समयावभध बढाइएको 

https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-status-report
https://youtu.be/7OkmRZ9XayY
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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• सबै माभनसहरूले सावपजभनक स्र्थानमा ि आफ्नो घिपरिवाि बाहकेका माभनसहरूसँग िएको समयमा, 

खासगिी सामाभजक दिूीका भनयमहरू कायम गनप गाह्रो िएको समयमा मास्क लगाउनु पदपछ ।  

o 2 वषप मुभनका बच्चाहरू, सास रे्नप गाह्रो हुन ेसमस्या िएका, बेहोश, अशि वा अन्यर्था अरूको सहायिा 

भबना मास्क खोल्न नसके्न कोही पभन व्यभिलाई मास्क लगाउनु हुदँैन ।  

• स्वास्र्थयसेवाका कमपचािीले प्रयोग गने मास्क प्रयोग नगनुपहोस् । अभहलेको समयमा, सर्जपकल मास्क िर्था 

N95 िेभस्पिेटि एकदम महत्त्वपूणप सामानहरू हुन ्जुन स्वास्र्थयसेवाका कमपचािी ि संिभमिसँग प्रत्यक्ष सम्पकप  हुन े

व्यभि का लाभग सुिभक्षि गरिनु पदपछ । 

• आरू् ि अरू व्यभिसँग भनिन्िि रूपमा 6 दर्टको दिूी कायम गनुपहोस् । मास्कल ेसामाभजक दिूीलाई 

प्रभिस्र्थापन गदैन । 

 

Black Lives Matter (अश्विे नागरिकको जीवनल ेअर्थप िा्छ) अभियान सप्ताह 2020 

 

DeKalb Schools को अश्वेि नागरिकको जीवनले अर्थप िा्छ अभियान सप्ताह 2020 सर्लिापूवपक सम्पन्न ियो 

। म DeKalb काउन्टीका Sheriff Melody Maddox, Stewart Foundation का Hank Stewart, 

Georgia State University का िा. Ghody Muhammad, ि Scholastic का िा. Haggen को सहयोग 

िर्था प्रिावशाली प्रस्िुभिका लाभग हृदयबाट नै आिािी छु । हामी प्रेिणादायक सप्ताह छुटाएका भवद्यार्थी िर्था 

परिवािहरूका लाभग चाँिै नै भिभियो उपलधध गिाउनेछौं । कृपया यूट्यूबमा @dekalbschools भ्रमण गनुपहोस ्। 

 

BLM सप्ताहका दौिान, म हाम्रा उत्कृष्ट भवद्यार्थीहरू देखेि चदकि िए । उनीहरूले नस्लीय अन्याय ि यसले भवश्व 

ि यसका समुदायहरूमा पिेको प्रिावको बािेमा बोल्द ैगदाप एकदम शान्ि ि भवचािशील भर्थए । म भवद्यार्थीको 

भविासि बनाउने योजनाहरू ि भवश्वलाई एकजुट बनाउने उनीहरूको संकल्पको बािेमा सुन्न पाउँदा खुसी िए । 

BLM सप्ताहलाई सर्ल बनाउन किा मेहनि गने DCSD Board of Education ि भिभस्िक्टका नेिृत्वकिापलाई 

DEKALB काउन्टी का 

COVID-19 का संिमणका घटनाहरू  
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धन्यवाद छ । हामी हाम्रा भवभवध भवद्यार्थीहरूलाई सशिीकिण गनप यो अभियान अगाभि बढाउन चाहन्छौं । 

कृपया My Brother’s Keeper कायपिमको बािेमा र्थप जानकािीका लाभग भवचाि गद ैगनुपहोस ्। यो एउटा 

िाभिय स्ििको पहलकदमी कायपिम हो जसले सबै युवाहरूल ेआफ्नो पूणप क्षमिा हाभसल गनप सक्छन ्िनेि 

सुभनभिि गनपका भनभम्ि भवभिन्न वणपका युवा िर्था युवभिहरूल ेसामना गनुप पन ेअवसिको असमानिाको समस्या 

सम्बोधन गछप । DCSD को उदेश्य िनेको DCSD का सब ै137 भवद्यालयहरूमा पाठहरू सञ्चालन गनुप हो । 

 

समदुायको सहिाभगिा 

यो हप्ता टाउन हलको बैठकमा उपभस्र्थि हुन ुिएका हाम्रा सब ैसिोकािवालाहरू- केभन्िय कायपलय, बस चालक 

िर्था भवद्यालयमा आधारिि कमपचािीहरूलाई धन्यवाद छ । यी संवादहरू भवद्यालयहरू पुन: सञ्चालन गने ियािी 

ि सुिभक्षि सार्थ भवद्यालयहरू पुन सञ्चालन गने काममा एकदमै महत्त्वपूणप छन् । 

 

हामीले यो हप्ता हाम्रा उत्कृष्ट परिवािहरू ि अभििावकहरूलाई सिाहना ि भशभक्षि गिेका छौं । अभििावक िर्था 

परिवाि सशभिकिणको िचुपअल कन्र्िेन्स मा िचुपअल जानकािीका सत्रहरूका सार्थै भिभजटल सामाग्रीहरू, 

प्रदायक िर्था र्थप कुिा प्रदान गरिएको भर्थयो । सहिागी हुन ुिएकोमा धन्यवाद छ ि के कुिा र्थाहा पाउनुहोस ्िने 

हाम्रा परिवािलाई हाम्रा भवद्यार्थीहरूलाई सहयोग गनप सके्न बनाउन ुहाम्रो उच्च प्रार्थभमकिा भित्र पछप । अभििावक 

िर्था परिवाि सशभिकिणको िचुपअल कन्र्िेन्सको बािेमा र्थप जानकािीका लाभग, कृपया िल हनेुपहोस् । 

 

अन्त्यमा, हामी एकदम खुसी छौं दक भिभस्िक्टल ेसकािात्मक िेभिट िेरटङ प्राप्त गिेको छ ि हामी यो कामका लाभग 

कमपचािीले देखाएको समपपण ि प्रयासलाई कदि गछौं । हाम्रो बािेमा लेभखएको िाम्रो समाचाि पढ्नका लाभग यहा ँ

जानुहोस्: DCSD ले Moody’s Investors Services बाट सकािात्मक मूल्याङ्कन प्राप्त गिेको छ । 

 

यो र्लको भवश्राम उत्कृष्ट सार्थ भबिाउनुहोस्, DCSD का परिवािहरूलाई शुिकामना छ ि भवद्यालय पुन: 

सञ्चालन हुने सम्बन्धमा अद्यावभधकहरू प्राप्त गनप बेलाबेलामा हाम्रो वेबसाइट  

https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/ हदे ैगनुपहोस् । 

 

िपाईंको #1 प्रशंसक, 

 

Cheryl Watson-Harris 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-kicks-off-my-brothers-keeper-initiative/
https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/11/DCSD-Virtual-Family-Empowerment-Conference-Flyer-2020.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/wp-content/uploads/2020/11/DCSD-Virtual-Family-Empowerment-Conference-Flyer-2020.pdf
https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-receives-positive-rating-from-moodys-investors-services/
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/

