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DeKalb County School District को परिवािलाई अभिवादन, 

 

म भिस्ट्रि क्टको भिस्सा िएकोमा धेिै आिािी छु जिााँ कममचािी ि समुदाय िाम्रा भवद्यार्थीिरूले सफलता 

िाभसल गनम सकुन् िभन सामूभिक रूपमा लाभगपिेका छन् । DeKalb County School District 

(DCSD) को भ्रमण गदै गदाम, म जुनसुकै के्षत्र िएता पभन िाम्रा भवद्यार्थीिरू बीच साझा माया, उत्साि, तर्था 

प्रभतबद्धता ििेको पाएको छु । िामी यो सुअवसििरि नै भनिन्ति रूपमा अगािी बढ्ने छ ौं िने्न कुिामा 

मलाई कुनै पभन सने्दि छैन भकनिने यो भिस्ट्रि क्ट एउटा ठूलो परिवाि िो । िामी साँगसाँगै सफलता िाभसल 

गनम तर्था प्रगभत गनम सक्छ  ि सके्नछ ौं ।  

 

क्षते्र VII को स्थलगत भ्रमण 

 

स्र्थलगत भ्रमण गने भदनको उदेश्य िनेको के्षत्रीय सुपरिने्टने्डन्टिरूसाँग उक्त भदन भबताउनु ि उनीिरूको 

कायमलाई प्रत्यक्ष रूपमा िेनुम िो । यो कुिा केन्द्रीय कायामलयले कुनै पभन कमजोिीिरू कसिी पूभतम गनम ि 

सुधाििरूको सार्थमा सियोग प्रदान गनम गछम  िने्न कुिाको मूल्याङ्कन गने प्रभियामा ज्यादै मित्त्व िाख्दछ ।    

यो िप्ता, मैले के्षत्र VII का McNair High School ि Cedar Grove High School समूिको िा. 

Rodney Swanson ि उनको उतृ्कष्ट टोलीसाँग जोिने अवसि प्राप्त गिे । मैले भिक्षालाई माया गने सच्चा 

नायकिरू िेटेाँ । के्षत्र VII मा “जोस्ट्िम अवस्र्थामा ििेका” केिी भवद्यालयिरू छन् । यद्यभप भतनीिरूसाँग 

िाम्रा नेतृत्वकतामिरू छन् ि यी भवद्यालयिरू प्रगभतको मागममा अग्रसि छन् । मलाई उनीिरूले आफ्ना 

भवद्यार्थीिरू ि एकअकामलाई सम्मान गिेको तरिका मन पछम  । “कायापलट” गिेि नेतृत्व गनुम एउटा जभटल 

कायम िो । ति यी नेतृत्वकतामिरू एक-आपसमा सिसियोग गिेि मिान् उपलस्ट्ि प्राप्त गने कायमतफम  

कभटबद्ध छन् । भिक्षकिरूले िचुमअल कक्षािरूमा आफ्ना भवद्यार्थीिरूलाई भवज्ञान ि गभणत भवषयमा 

पोख्त बनाउन सियोग गरिििेका छन् । यी िचुमअल कक्षािरू भ्रमण गदाम, म िाम्रा भवद्यार्थीिरूलाई प्रदान 

गरिदैं  गिेको उदाििणीय भिक्षाको नमुना देिेि भनकै उत्साभित िएको छु ।   के्षत्र VII को नािा यस प्रकाि 

छ, “भवद्यार्थीको भवकासलाई बढवा भदनका भनस्ट्ि, िामी सफलता िाभसल गनम सक्छ ौं - जिााँ िामी पढाउाँछ ौं, 

पढ्छ ौं ि सेवा प्रदान गछौं” । के्षत्र VII ले िाभसल गिेका उले्लिनीय उपलस्ट्ििरू लाभग बधाई छ ि यस्तो 

उतृ्कष्ट कायम जािी िभिििोस् ।  

 

Narvie J. Harris Elementary Theme School 

 

• िीषमक I को सियोग पाउने यो भवद्यालयले भवगत दुई वषमदेस्ट्ि भनिन्ति प्रगभत गरिििेको छ ।   

• CCRPI मा दोिोिो अङ्कको प्रगभत 

 

Kelley Lake Elementary School 

 

• CCRPI मा दोिोिो अङ्कको प्रगभत/नू्यन सम्भावना हाँदा हाँदै सफल िएको भवद्यालय 



NEPALI 

DESA 

 

• नू्यन सम्भावना हाँदा हाँदै सफल िएको भवद्यालय 

 

Robert Shaw Elementary Theme School 

 

• िीषमक I अन्तगमतको भवभिष्ट शे्रभणको भवद्यालय 

 

Cedar Grove High School 

 

• िाज्य स्तिका फुटबल भवजेतािरू (2018 ि 2019) 

• National BETA Club को भवभिष्ट भवद्यालयको उपाभध 

 

4 स्टार क्लाइमेट रेटटङ पाएको टिद्यालय 

 

• Cedar Groves ES 

• Kelley Lake ES 

• Obama Magnet 

 

Barack H. Obama Elementary Magnet School of Science & Technology 

 

• Johnathan Hines, Pre-K भिक्षक, वषमको िाज्यव्यापी सवोतृ्कष्ट भिक्षक 

• Spanish Immersion Program 

 

 

पाठ्यक्रम तथा शिक्षण (C&I) विभागको संक्षक्षप्त भ्रमण 

 

Fernbank Science Center को उतृ्कष्ट यात्रा गिाएको Stacy Stepney ि पाठ्यिम तर्था भनदेिन 

टोलीलाई भविेष धन्यवाद । म C & I टोलीको सिकायम ि िैभक्षक सफलता प्रभतको लगाव देिेि भनकै 

प्रिाभवत िए । उनीिरूसाँग िाम्रा भवद्यार्थीिरूलाई भजल्ला स्तिीय STEM ि STEAM कायमिमिरू सभित 

उच्च उचाइमा लैजानका लाभग ठोस दृभष्टकोण छ । िामीसाँग िाम्रा भवद्यार्थीिरूलाई प्रदान गने कुिािरू धेिै 

छन् ि म िाम्रो DCSD समुदायले Fernbank Science Center ले प्रदान गिेको अद्िुत अवसििरूको 

फाइदा भलनेछ िने्न कुिाको आिा गदमछु । कृपया http://www.fernbank.edu/ हेर्नहुोस ्।  

http://www.fernbank.edu/
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िाम्रो परिवािका लाभग अको ठूलो स्रोत िनेको Multitiered System of Supports (MTSS) िो। कृपया 

िैभक्षक, सामाभजक तर्था सौंवेगात्मक भसकाइको बािेमा र्थप जानकािीका 

लाभगhttps://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play िेनुमिोस् । 

 

गत िप्ता, िाम्रो पोषण सेवा तर्था गुणस्तििीन िाद्यान्नको सम्बन्धमा दुिामग्यपूणम घटना घट्यो । भिस्ट्रि क्टले 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dcsd-issues-an-apology-for-food-quality/ मारु्त 

क्षमायाचर्ा मागेको छ र म िाम्रा भवद्यार्थीिरू तर्था परिवाििरू प्रभत क्षमायाचना माग्दछु ।  Dekalb 

County School District (DCSD) िाम्रा भवद्यार्थीिरूलाई गुणस्ति तर्था सेवािरू प्रदान गनम प्रभतबद्ध छ 

। 

 

 स्मिण ििोस् भक DCSD का सबै भवद्यालयिरू लन्च िानका लाभग सोमबाि, बुधवाि, ि िुिवाि भबिान 

11:00 बजे देस्ट्ि भदउाँसो 1:00  सम्म िुला हन्छन् । कृपया अभतरिक्त नयााँ जानकािीका लाभग DCSD को 

पोषण सम्बन्धी वेबसाइट िेनुमिोस् । तपाईंले नर्िःिनल्क भोजर् सामाग्रीहरू खोज्र्का लागग 

https://bit.ly/3j9nlwf मा क्ललक गरेर DCSD को िोजन भवतिण स्र्थलको बािेमा पभन र्थािा पाउन 

सकु्नहन्छ ।  

िामी सू्कलको तेस्रो िप्तामा प्रवेि गदाम म िाम्रा परिवाििरू, भवद्यार्थीिरू ि समुदायसाँग वातामलाप जािी 

िाख्न चािन्छु । NAACP DeKalb County, िा. Morley साँगको सािसी वातामलाप ि सुश्री Vickie 

Turner साँगको बैठकका लाभग धन्यवाद । यो िप्ता DeKalb समुदायले सूचनामूलक तर्था सिक्त 

छलफलिरूलाई समर्थमन गछम  । िजुिको सप्तािन्त िाम्रोसाँग भबतोस् ि टोलीको सिकायमले सपना साकाि 

पाछम  िने्न कुिा सस्ट्झझनुिोस् ि DeKalb County School District मा िामी एकजुट िय  िने िाम्रो िलाइ 

हन्छ । 

 

तपाईौंको #1 प्रिौंसक, 

 

सुश्री Cheryl Watson-Harris, सुपरिने्टने्डन्ट

https://sway.office.com/spOO1bfmsrwFu89G?ref=email&loc=play
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