NEPALI

अङ्क 9
DeKalb County School District को परिवािलाई अभििावन,

म तपाईं नयााँ शैभिक सत्रमा िाम्रिी अभ्यस्त हुनु िइिहेको छ िन्ने कुिाको आशा गर्द छु । हामीसाँग थुप्रै उत्कृष्ट
कायदक्रमहरू छन् ि हामीले भिस्ट्रिक्टमा ती कायदक्रमहरू सुरुवात गने अवसिहरू पाएका छ ं । मेिो आशा
िनेको ती उत्कृष्ट कायदक्रमहरू मध्ये केही कायदक्रमहरूको बािे मा तपाईंलाई मेिो यो साप्ताभहक पत्र मार्दत
जानकािी गिाउनु हो । कृपया यो साप्ताभहक पत्र DeKalb County School District (DCSD) का परिवाि
तथा साथीहरू समि सेयि गनुदहोस् ि उनीहरूलाई सर्स्यता भलन प्रोत्साभहत गनुदहोस् । तपाईंका
सुपरिन्टे न्डेन्टको सन्दे श ।

क्षेत्र VI को स्थलगत भ्रमण
स्थलगत भ्रमणमा जााँर्ा मलाई वास्तवमै यात्रा गिे को जस्तो लाग्छ । मलाई प्रत्येक भ्रमणमा हाम्रा
भवद्याथीहरूलाई जोसका साथ सेवा प्रर्ान गने कमदचािीहरूले खुसीसाथ स्वागत तथा प्रेरित गनुदहुन्छ । गत हप्ता
सुश्री Pamela Benford साँग िेत्र VI को स्थलगत भ्रमण गने कायद सम्पन्न ियो । मैले तीन पटक िेत्र VI का
भवशेष भवद्यालयहरू (non-traditional schools) को भ्रमण गिे ि त्यहााँ मैले Columbia Cluster, Towers
Cluster, तथा Non-Traditional Cluster बाट आएका िेत्र VI का सबै 16 जना प्रधानाध्यापकहरूलाई िेट ।
मैले िेत्र VI को माइक्रो-क्याभबनेटका सर्स्यहरूलाई पभन िेट गिे । सुश्री Benford ि िेत्र VI लाई प्रभतबद्धता
तथा उत्कृष्ट कायद गर्ै गिे कोमा धेिै-धेिै धन्यवार् भर्न चाहन्छु ।
िेत्र VI का भवजेताहरू आ-आफ्नो सर्लताको मागदमा अभग बभििहेका छन् ि यहााँ उत्सव मनाउने केही
कािणहरू भर्इएको छ:
•

शैक्षिक
o

CCRPI को पभछल्लो प्रभतवेर्नमा िेत्र VI का 85% भवद्यालयहरूले प्रगभत गिे को र्े स्ट्खयो
।

o

िेत्र VI का 3 भवद्यालयहरूले आफ्नो समग्र CCRPI अङ्कमा र्ोहोिो अङ्गमा प्रगभत गिे को
र्े स्ट्खयो । Canby Lane ES, Rowland ES, Columbia MS

o

िेत्र VI का 5 भवद्यालयहरू “न्यून सम्भावना हुाँर्ा हुाँर्ै सर्ल िएका छन्”: Canby Lane
ES, Columbia MS, Peachcrest ES, Rowland ES, Wadsworth Magnet

o

Wadsworth Magnet (छै ठ ाँ ग्रेिको गभणत) ले 24.7% र्े स्ट्ख 75% अङ्क ल्याएि भवभशष्ट
भवद्याथीहरूको प्रभतशत बिायो ि यो 5 राि क्लाइमेट िे भटङ िएको AdvancED STEM
प्रमाभणत भवद्यालय हो ।

•

उपकिण भवतिण - उपकिण माग गने ग्रेि 1 र्े स्ट्ख ग्रेि 12 का 98% भवद्याथीहरूले उपकिण
प्राप्त गिे ।

•

नसमेक्षिएका परिवािहरूलाई समेि्ने कार्यक्रम - िेत्र VI का धेिै भवद्यालयहरूले यातायात
सधान निएका परिवािका भवद्याथीहरूलाई प्रभवभधहरू तथा/वा भशिण सामाग्रीहरू प्रर्ान गिे को
छ।
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वित्तीय विभागको संक्षक्षप्त भ्रमण - लक्ष्य III कममचारीको प्रभािकारीता
मैले भवत्तीय भविागको भ्रमण गिे ि गवद महसुस गिे जस अन्तगदत खरिर् तथा सम्झ ता, िुक्तानी गने र्ाभयत्व,
लेखा तथा पुाँजीगत सम्पभत्तहरू, बजेट भनधादिण तथा भवतिण, जोस्ट्खम व्यवस्थापन, ि भवद्यालयको पोषणसम्बन्धी
सेवाहरू पछद न् । उच्च कायदकुशलताको साथमा कायद सञ्चालन ि भवद्याथीको उपलस्ट्ि अनुसाि श्रोतहरू
व्यवस्थापन गर्ै गर्ाद यो भविागले भवत्तीय र्ाभयत्व, जबार्र्े भहता, ि ग्राहक सेवामा हामीलाई मुख्य रूपमा
सर्ल बनाउाँ छ ।
म सुश्री Masana Mailliard लाई नेतृत्व भलन ि हाम्रो अन्तरिम भवत्तीय प्रमुख अभधकृतको र्ाभयत्व ग्रहण गनद
अग्रसि हुनका लाभग भसर्ारिस गछुद । भवत्तीय भविागले COVID-19 प्रकोप र्े खा पिे र्े स्ट्ख नै अनवित रूपमा
काम गरििहे को छ ि म उनीहरूले गिे को यस्तो भकभसमको मेहनत तथा कायद प्रभत ज्यार्ै नै आिािी छु । उक्त
टोली लाई िेट्न पाउाँ र्ा खुसी लाग्यो । उक्त टोलीले बजेट भवकासको भसंहावलोकन प्रर्ान गने ि शून्यमा
आधारित भसद्धान्त (zero-based approach) उपिोग गने नयााँ प्रभक्रयालाई कायादन्वयन गने योजना प्रर्ान
गिे को छ ।
म तपाईंहरू मध्ये धेिैले श्रम भर्वसको सप्ताहन्त कुरििहनु िएको छ िन्ने कुिामा भवश्वस्त छु ि म आशा गछुद भक
तपाईं आफ्नो परिवािसाँग िमाइलो गनद समय भनकाल्नु हुन्छ । श्रम भर्वसको पोषण ताभलका तथा सिकपेभटमा
खाद्यान्न भलन जार्ााँ खाद्यान्न सुििाका उपायहरू अपनाउनका लाभग आवश्यक पने थप जानकािीका लाभग तल
हे नुदहोस् । यसका अभतरिक्त मलाई सामाभजक सञ्जालमा तपाईंका धेिै र्ोटोहरू तथा प्रभतभक्रयाहरू मन
पिे को छ ि म तपाईंलाई िचुदअल भसकाइका लाभग प्रयोग हुने िमाइला ठाउाँ हरू तथा आफ्नो उत्कृष्ट परिवाि,
अभििावक, तथा सल्लाहकािहरूको बािे मा सामाग्रीहरू प्रकाभशत गनद अनुिोध गछुद जसले हाम्रा
भवद्याथीहरूलाई पभहले र्े स्ट्ख नै सहयोग गर्ै आएका छन् । िचुदअल भसकाइका लाभग सामूभहक प्रयत्न आवश्यक
पछद ि म तपाईंले यसका लभग गनुद िएको सबै पहलहरू प्रभत धेिै आिािी छु । तपाईंको सप्ताहन्त शुि िहोस् ।
तपाईंको #1 प्रशंसक,
सुश्री Cheryl Watson-Harris, सुपरिन्टे न्डेन्ट

