NEPALI
अङ्क 13
Dekalb County School District का परिवािहरूलाई अभििावदन,
हामी अक्टोबिमा प्रवेश गदै गदाा तपाईंले भनिन्ति रूपमा शैभिक उत्कृ ष्टतामा ध्यान के भन्ित गनना िएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद छ ।
हाम्रो िर्नाअल परिवेशमा भिकाइको उत्कृ ष्ट अननिव प्रदान गना हाम्रा DCSD का भशिक तथा परिवािहरूले एकिाथ िाझेदािी गने
प्रयाि गिे का छन् । मलाई यो कन िाले हिे क ददन प्रेरित गछा ।
प्रत्यि उपभथथभतमा भवद्यालय पनन: िनर्ारू गने िम्बन्धमा
यो शैभिक वर्ाका के ही मभहनाहरू भवद्याथी, आमाबाबन/अभििावक, ि कमार्ािीका लाभग र्ननौतीपनर्ा बनेको छ तथाभप हाम्रा
भवद्याथीले ठोि शैभिक अननिव प्राप्त गरुन् िनेि िनभनभित गनाका लाभग हामीले िबै र्ननौतीहरूलाई एक हुने ि नवप्रवतानशील हुने
अवििको रूपमा िामना गिे का छौं । हामीले िधै ैँ िन्दै आएका छौं, यथतो खालको अभनभित िमयमा हाम्रा कमार्ािी, भवद्याथी तथा
परिवािहरूको िनििा तथा थवाथ्य हाम्रो प्राथभमकता भित्र पछा ।
तपाईंहरूलाई थाहा छैँदैछ, भिभथिक्टले जनलाई 13 मा प्रत्येक िभमभत बैठकका दौिान िबै ििोकािवालाहरूिैँग माभिक अद्यावभधक
आदान-प्रदान गने प्रभतबद्धता जनाएको भथयो । िेप्टेम्बि 14 को िभमभत बैठकका दौिान, भिभथिक्टले र्िर्बद्ध योजनाको बािे मा
खनलािा ि छलफल गयो । 14 ददनको औित अवभध भित्र प्रत्येक 100,000 बाभिन्दाहरूमा 100 वा कमलाई िंक्रमर् देभखएको
खण्िमा भिभथिक्टले अको र्िर्मा जाने प्रदक्रया िनरु गना िक्छ ति यो िन्दा अगाभि प्रदक्रया िनरु गना िक्दैन । मेिो नेतृत्व अन्तगात,
COVID-19 को भवद्यालय पनन िनर्ारू गने कायाबलले दैभनक रूपमा त्याङ्कको प्रवृभिलाई अध्ययन गछा ि 14 ददनको औित अवभध
भित्र िंक्रभमतको िङ््या घटेको छ िनेि थवीकाि गदाछ । िेप्टेम्बि 12 मा DeKalb काउन्टीका प्रत्येक 100,000 बाभिन्दाहरूमा
122 जनामा िंक्रमर् देभखएको भथयो िने अक्टोबिमा 02 मा 104 जनामा िंक्रमर् देभखएको छ ।
िंक्रभमतको िङ््या भथथि रूपमा घट्छ िनेि अपेिा गदै भिभथिक्ट हाम्रा कमार्ािी, भवद्याथी तथा परिवािहरूलाई अको र्िर्को
लाभग तयाि बनाउन भनम्न दक्रयाकलापहरूमा िहिागी हुन्छ:
काम
भर्दकत्िा भवशेर्ज्ञ िल्लाहकाि िमूहिैँग दनई हप्ताको अन्तिालमा िेट गरििहने
िल्लाहकाि िमूहिैँग िेट गरििहने
कमार्ािीलाई िूर्ना पठाउने
कमार्ािीलाई 2-हप्तािम्म भमभित काया वाताविर्मा फका ने िूर्ना पठाउने
र्िर् II िनरु गने: भमभित काया वाताविर् (10, 11, ि 12 मभहने कमार्ािी)
आमाबाबन/अभििावकलाई फका ने मनिाय को िूर्ना भवद्यनतीय रूपमा प्रवाह गने
र्िर् III िनरु गने: पिम्पिागत काया वाताविर् प्रत्येक हप्ता 5 ददन (10, 11, ि 12 मभहने कमार्ािी)
भिभजटल लर्नाङ आधा ददन
बेटा िमूहका लाभग एक ददने भमभित भिकाइ वाताविर् िनरु गने
भमभित भिकाइ वाताविर् र्यन गिे का िबै भवद्याथीहरूका लाभग भमभित भिकाइ वाताविर् िनरु गने ि र्यन नगिे का भवद्याथीहरूका
लाभग दूि भशिा/रिमोट लर्नाङलाई भनिन्तिता ददने
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कृ पया COVID-19 को त्याङ्क तथा थवाथ्य भवशेर्ज्ञ तथा थवाथ्य िेवा एजेन्िीहरूले जािी गने थवाथ्यिम्बन्धी वतामान
भनदेभशकाका कािर् अननमाभनत िमयिे खा परिवतान हुन िक्छ । अक्टोबि 19 मा, COVID-19 को भवद्यालय पनन िनर्ारू गने
कायाबलले भशिा िभमभत तथा िबै ििोकािवालाहरूलाई माभिक अद्यावभधक प्रदान गनेछ ।
COVID-19 को भवद्यालय पनन िनर्ारू गने कायाबलको बािे मा बािम्बाि िोभधने प्रश्नहरू
प्रश्न: भिभथिक्टले िमनदायमा कन न थतिमा िंक्रमर् फै भलएको छ िनेि कििी भनधाािर् गछा ?
उिि: COVID-19 को भवद्यालय पनन िनर्ारू गने कायाबलले िमनदायमा कन न थतिमा िंक्रमर् फै भलएको छ िनेि भनधाािर् गना 14
ददनको अवभधमा प्रत्येक 100,000 बाभिन्दाहरूमा कभत जनालाई कोभिि-19 को िदक्रय िंक्रमर् छ िनेि नभजकबाट भनगिानी गछा ।
प्रश्न: िमनदायमा िंक्रमर् कन न थतिमा फै लन िक्छ ?
उिि: Georgia Department of Public Health ले िमनदायमा िंक्रमर् भनम्न थतिमा फै लन िक्छ िनेि परििाभर्त गिे को छ:
धेिै फै भलएको : प्रत्येक 100,000 मा 100 घटनाहरू
न्यूनतम/मध्यम रूपमा फै भलएको: प्रत्येक 100,000 मा 6-100 घटनाहरू
शून्य/न्यून रूपमा फै भलएको: 1-5 घटनाहरू
प्रश्न: िमनदायमा िंक्रमर् फै भलएको प्रत्येक थतिमा कन न-कन न भिकाइ पद्धभत भिफारिि गरिन्छ ?
उिि: िातो िेत्र, “िंक्रमर् धेिै फै भलएको ठाउैँ मा” दूि भशिा/रिमोट लर्नाङ प्रयोग गरिन्छ । यो कन िा िम्पूर्ा थकू ल भिभथिक्टमा प्रिाव
पाने गिी वा आइिोलेट गरिएको भवद्यालयमा प्रिाव पाने गिी कायाान्वयन गना िदकन्छ । यिको अवभध छोटो वा लामो हुन िक्छ ।
ैँ ो िेत्र, “िंक्रमर् न्यूनतम/मध्यम रूपमा फै भलएको ठाउैँ ” ले भनम्न भवकल्पहरू िमेट्छ: पूर्ा रूपमा दूि भशिा/रिमोट लर्नाङ,
पहेल
भमभित वा पिम्पिागत । भमभित भिकाइ वाताविर्मा भवद्याथीहरू ददन भबिाएि भवद्यालयमा उपभथथत हुन्छन् ि िाथै घिबाट दूि
भशिा/रिमोट लर्नाङमा िहिागी हुन्छन् । िंक्रमर् न्यूनतम/मध्यम रूपमा फै भलएको अवथथामा प्रयोग गना िदकने अको भिकाइ पद्धभत
िनेको पिम्पिागत हो जिमा िामाभजक दूिी ि वाताविर् िनिभित िाख्ने न्यनभनकिर् िर्नीभतहरू कायाान्वयन गना िदकन्छ ।
हरियो िेत्र, “िंक्रमर् न्यून वा शून्य रूपमा फै भलएको ठाउैँ ” मा पूवा रूपमा िदक्रय िएि ि िनििािम्बन्धी भनयमहरू कायाान्वयन गिे ि
पिम्पिागत भिकाइ वाताविर् प्रयोग गरिन्छ ।
प्रश्न: भिभथिक्ट कभहले अको र्िर्मा जानेछ ?
उिि: भिभथिक्टले अझै पभन “िंक्रमर् पयााप्त मात्रामा फै भलएको ठाउैँ को” वगीकिर्मा पछा । भथथि रूपमा िंक्रमर् घट्दै गइिहेको छ
िन्ने कन िा बनझेि भिभथिक्ट भवथतािै ि िनिभित तरिकाले कमार्ािी ि भवद्याथीहरूलाई पनन: प्रवेश गिाउने तयािी गिाइिहेको छ ।
भनिन्ति रूपमा 6-100 बीर्का िंक्रमर्का घटनाहरू (पहेैँलो िेत्र) देभखएको खण्िमा हामी भमभित वाताविर्मा जानेछौं । कृ पया के
कन िा याद गननाहोि् िने िंक्रभमतको िङ््या 100 िन्दा माभथ पनगेको खण्िमा भमभित पद्धभत िातोमा िना िक्छ वा िंक्रभमतको िङ््या
6 िन्दा कम िएको खण्िमा हरियोमा िना िक्छ ।
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प्रश्न: भमभित भिकाइ िनरु िएपभछ, भवद्याथीहरूलाई कििी व्यवथथापन गरिनेछ ?
उिि: िामाभजक/शािीरिक दूिीका भनयमहरू ि थवाथ्य भनदेभशका पालना गनाका भनभम्त भवद्यालयले िबै किाहरूलाई वर्ाानक्र
न म
अननिाि दनईवटा िमूहहरूमा भविाजन गनेछ । थथानीय भवद्यालयहरूले िहोदि दाजनिाइ दददीबभहनीको ताभलका भमलाउन
परिवािहरूिैँग िहकाया गने छन् । दनवै खालको भमभित पद्धभतमा (हप्ताको एक ददन ि हप्ताको दनई ददनको पद्धभतमा), बनधबािका ददन
िानो िमूहको भशिर्, ट्यनटोरिङ, भवद्याथी कन्फिे न्िको अपोइनमेन्ट, अभििावक कन्फिे न्ि, िेवाहरू, व्यविाभयक भिकाइ,
िहयोगात्मक योजना ि भशिर् योजनाका लाभग िनिभित गरिनेछ ।
प्रश्न: भवशेर् भशिा तथा 504 योजनाका भवद्याथीहरूले कभहले देभख प्रत्यि िेवाहरू प्राप्त गना थाल्ने छन् ?
उिि: भमभित भिकाइ वाताविर्ले भिभथिक्टलाई भमभित भिकाइ हुने ददन भवशेर् भशिा िेवा ि 504 योजनाका भवद्याथीहरूलाई
भवद्यालयमा प्रत्यि िेवाहरू प्रदान गना अननमभत ददन्छ । बोली िार्ा, शािीरिक थेिापी, अकन पेिनल थेिापी ि व्यवहाििम्बन्धी
िहायता । िंिर्ना ि िमयताभलका परिवतान हुने िएकाले भवद्याथीहरूलाई भवभिन्न र्िर्हरूमा जान तयाि बनाउन बौभद्धक
अपाङ्गताका िम्पका व्यभि ि अरटज्म/व्यवहािका िहायता कमार्ािीले परिवाि तथा भशिकहरूिैँग िहकाया गने छन् ।
प्रश्न: किाकोठा, भवद्यालय वा िमूहमा महामािी देभखयो िने भिभथिक्टले यिलाई कििी िामना गछा ?
उिि: भवद्यालयका कमार्ािी वा भवद्याथीमा कोभिि-19 को िंक्रमर् पनभष्ट िएको खण्िमा, भवद्यालय ि/वा किाकोठामा लभित
प्रिाव पछा जि अननिाि एउटा भनभित अवभधको लाभग घिबाटै अध्ययन ि काम गना िदकन्छ ।
प्रश्न: कमार्ािी िदथय वा भवद्याथीमा कोभिि-19 का लिर्हरू देभखयो िने भिभथिक्टले कथतो प्रभतदक्रया जनाउैँ छ ?
उिि: कन नै कमार्ािी िदथय वा भवद्याथीलाई लिर्हरू देभखयो िने ती कमार्ािी िदथय वा भवद्याथीलाई तत्कालै अलग्गै िाभखनेछ ।
भिभथिक्टले Georgia Department of Public Health, DeKalb Public Health ि Centers for Disease Control and
Prevention का भनदेशनहरू पालना गनेछ ।
प्रश्न: पनन: प्रवेशको तयािी गदै गदाा भवद्याथीलाई िहायतािम्बन्धी िेवाहरू प्रदान गरिनेछ ?
उिि: हो, भवद्याथीहरू िफल बन्छन् िनेि िनभनभित गनाका लाभग भवद्यालयहरूले भनिन्ति रूपमा िहायता प्राप्त गने छन् ।
भवद्याथीको िफलतालाई प्रिाभवत तनल्याउने अविोधहरू हटाउनका भनभम्त भवद्यालयका िामाभजक कायाकताा, मनोभवज्ञहरू,
पिामशादाता ि अन्य िहायता कमार्ािीले भशिक ि प्रशािकहरूको नभजकमा बिेि काम गने छन् ।
प्रश्न: हामीले भवद्यालय पनन: प्रवेश गने तयािी गदै गदाा मानभिक थवाथ्यिम्बन्धी िर्ेतना एकदम महत्त्वपूर्ा हुनेछ । भिभथिक्टले यो
प्रयािमा कििी िहयोग गनेछ ?
उिि: भिभथिक्ट कमार्ािीहरूलाई थथानीय भवद्यालयहरूमा यनवाहरूको मानभिक थवाथ्यिम्बन्धी िर्ेतनाको ताभलम ददने कन िामा
प्रभतबद्ध िभहिहनेछ । िर्नाअल रूपमा ि प्रत्यि उपभथथभतमा ताभलम िम्पन्न हुन ददन मोड्यनल भवकाि िइिहेको छ ।
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प्रश्न: अभििावकहरू पनन: प्रवेश गने र्िर्मा भवद्यालयहरूिैँग कििी जोिी िहनेछन् ?
उिि: आमाबाबन तथा परिवाि िंलग्नता कायाक्रमले अभििावकहरूका लाभग िर्भनतीहरू तथा उत्कृ ष्ट अभ्यािहरू आदान-प्रदान गना
िर्नाअल प्लेटफमा प्रयोग गरििहनेछ । थकू ल भिभथिक्टको वेबिाइटले पभन पनन: प्रवेशको िम्बन्धमा अभन्तम जानकािी प्राप्त गने उत्कृ ष्ट
िोतको रूपमा काम गछा ।
प्रश्न: थकू ल भिभथिक्टले परिवािहरूका लाभग अननवादन ि दोिािे िेवाहरू प्रदान गछा ?
उिि: गछा । थथानीय भवद्यालयहरूले अननवादन गनना पने कागजातहरूका लाभग English Learner Department मा िम्पका गनना
पदाछ । धेिै िङ््यामा अङ्रेजी भिदकिहेका भवद्याथीहरू िएको भवद्यालयमा दोिािे तोदकएको हुन्छ । घिमा अङ्रेजी िार्ा
बाहेकको िार्ा बोल्ने परिवािहरू (PHLOTE) को िङ््या धेिै िएका भवद्यालयहरूका लाभग अभतरिि िहायता अननिोध गने
िदकन्छ ।
प्रश्न: के फलको खेलकन द कायाक्रममा िहिागीता जनाउने भवद्याथीहरू प्रभतथपधी खेल खेल्न ििम हुने छन् ?
उिि: हो, भिभथिक्टले अक्टोबिको िनरु भति भवद्यालयका मन्य टोलीहरूको प्रभतथपधी खेल िनरु गना अननमभत ददनेछ । दक्रयाकलापहरू
हुने दक नहुने ि दशाकहरूलाई अननमभत ददने दक नददने िनेि भनधाािर् गना कोभिि-19 को थवाथ्य टोलीले भनिन्ति रूपमा त्याङ्क
अध्ययन गनेछ ।
प्रश्न: “िहायक िमूह” को परििार्ा के हो ?
उिि: िहायक िमूहहरू मार्र्ाङ ब्यान्ििैँग आबद्ध हुन्छन् । भवद्यालयहरूमा फन टबल खेलहरूमा िहिागी हुने नृत्य टोली, झन्िा
टोली, जमघट टोली, मार्र्ाङ ब्यान्ििैँग नृत्य गने टोली ि भिल टोली हुन्छ ।
प्रश्न: नाटक, वाद-भववाद, नृत्य/भथएटिका भवद्याथीहरूलाई अभ्याि गना ददइन्छ ?
उिि: पाठ्यक्रमिैँग िम्बभन्धत दक्रयाकलापहरू (िमार्ाि पत्र, िाङ्गीभतक प्रथतनभत, कला कायाक्रम, नक्कली पिीिर्, वाद-भववाद
प्रभतयोभगता, गभर्त टोली, भहज्जेिम्बन्धी खेल, भवज्ञान मेला, िोबोरटक्ि, ि इभन्जभनयरिङ टोली ि प्रभतयोभगताहरू) भमभित
भिकाइको एक ददने वा दनई ददने र्िर् िनरु िएपभछ िनर्ारू हुन्छन् । आफ्नो लाभग तोदकएको ददन(हरू) मा भवद्यालयमा उपभथथत
िएको ददनमा भवद्याथीहरू िहिागी हुन ििम हुन्छन् । GHSA द्वािा थवीकृ भत प्रदान नगरिएको पाठ्यक्रमिम्बन्धी दक्रयाकलापहरू
ि पाठ्यक्रम बाभहिका दक्रयाकलापहरू (क्लबको खेलकन द िामवेश गरिएको) िमाधान गना हामी थथानीय भवद्यालयका
अभधकािीहरूिैँग भनिन्ति रूपमा िहकाया गरििहने छौं ।
प्रश्न: पोि (pod) को अथा के हो ?
उिि: पोि (pod) मा पोििम्बन्धी दक्रयाकलापको िम्पूर्ा अवभधमा एउटै िमूहका भवद्याथीहरू हुन्छन् । भनदेशक ि कमान्िि ि
उनीहरूको कमार्ािीले भवद्याथीका लाभग पूवा रूपमा पोि (pod) िमूह भनर्दाष्ट गनना पदाछ । पोि (pod) को भनर्दाष्टीकिर् ददन ददनै
हेिफे ि गनना हुनन हुैँदन
ै । कन नै पोि (pod) बाट अको व्यभि थथायी रूपमा हटाइएको खण्िमा उि पिमा थथायी िमायोजन गना िदकन्छ
पोि (pod) को पूवााभ्यािको िमयताभलका यथतो तरिकाले बनाउनन पदाछ दक प्रवेश गने/बाभहि भनभथकने भवन्दन िाैँघनिो नबनोि्,
िेभनटाइज गने ि िामानहरू उपयनि तरिकाले िाख्ने ि कोठामा उपयनि तरिकाले हावा पस्ने (बीि भमनेट) अविि भमलोि् ।
प्रश्न: भिभथिक्टले िििफाइिम्बन्धी भनयमहरू प्रदान गिे को छ ?
उिि: भिभथिक्टले िििफाइका िम्बन्धमा भवद्यालय तथा कायाालयका िवनहरूको परिष्कृ त िििफाइ ि भनिंक्रमर्का लाभग
भनदेभशका प्रदान गिे को छ । धेिै छोइने ि बािम्बाि प्रयोग गरिने ठाउैँ लाई िेभनटाइज गने गिी िफाइिम्बन्धी भनयमहरू कायाान्वयन
गरिएको छ ।
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प्रश्न: भवद्यालयहरूका लाभग कोभिि-19 िम्बन्धी के -के िामारीहरू उपलब्ध छन् ?
उिि: Business Services Department ले भवद्यालय पनन: िनर्ारू गना आवश्यक पने COVID-19 िैँग िम्बभन्धत िामारीहरू
भवतिर् गिे को छ । यी िामारीहरूमा हेन्ि िेभनटाइजि, िििफाइ तथा भनिंक्रमर्का िामानहरू, माथक, पन्जा ि िनििा तथा
िििफाइिम्बन्धी अन्य िामानहरू पछान् । Business Services Department भवद्यालयहरू पनन: िनर्ारू गना आवश्यक पने
COVID-19 िैँग िम्बभन्धत अभतरिि िामारीहरूको िाथमा तयाि बिेको छ ।
प्रश्न: भवद्यालय तथा कायाालयका िवनहरूमा वायनिर्
ं ािको िमथया िमाधान गना कथता उपायहरू अपनाइएको छ ?
उिि: कमार्ािीहरू त्रैमाभिक रूपमा िििफाइ तथा दफल्टि परिवतानको काम िभहत िबै HVAC यनभनटहरू ममात गरििहेका छन् ।
िाथै, HVAC यनभनटहरू Centers for Disease Control and Prevention ि उद्योगहरूको भिफारिि अननिाि वायनिंर्ाि बढ्ने
गिी अननकूभलत गरिएको छ ।
प्रश्न: भवद्यालय ि काममा िनिभित िाथ फका ने कन िामा िहयोग गना कथता खालका िावधानी अपनाइएको छ ?
उिि: रििेप्टनको िेथट ि िवािाधािर्हरूको आवतजावत हुने कायािेत्रमा प्लेक्िीग्लािका पार्टाशनहरू लगाउने काम िइिहेको छ ।
धेिै भिििाि हुने िेत्रहरूमा हेन्ि िेभनटाइजि भििेन्िि िाभखएको छ । िाथै, माभनिहरूलाई थवाथ्य अभ्याि, प्रोटोकोल ि
िििफाइको बािे मा िम्झाउनका लाभग िबै थथानहरूमा जनथवाथ्यिम्बन्धी भर्न्ह िाभखएको छ ।
प्रश्न: बिमा र्ढ्ने भवद्याथीहरूका लाभग कथतो खालको िावधानी अपनाइनेछ ?
उिि: भवद्याथीहरूले अभनवाया रूपमा माथक लगाउनन पदाछ ि भवद्याथीहरूले बिमा र्ढ्दै गदाा हेन्ि िेभनटाइजि उपलब्ध हुनेछ ।
बिका र्ालक तथा िहयोगीले अभनवाया रूपमा माथक लगाउनन पदाछ ि उनीहरूलाई फे ि भशल्ि प्रदान गरिनेछ ।
प्रश्न: योग्यता पूिा गिे का भवद्याथीहरूलाई भवद्यालय आउने जाने यातायात िेवा प्रदान गरिनेछ ?
उिि: बिका रुटहरू भनयभमत िमय जििी नै िञ्चालन गरिनेछ । भमभित ताभलकाले बिमा र्ढ्ने भवद्याथीहरूको िङ््या घटाउनेछ
ि बिमा िामाभजक दूिी कायम गना िहयोग गनेछ ।
प्रश्न: के मेिो बच्चा भवद्यालयमा आफ्नो व्यभिगत उपकिर् प्रयोग गना िक्छन् ?
उिि: DCSD ले DCSD बाहेकका उपकिर्हरूका लाभग अभतभथ नेटवका को पहुैँर् प्रदान गनेछ । थकू ल भिभथिक्टको नेटवका मा
जोभिने अननमभत ददइने उपकिर्हरूको िूर्ी िबै अभििावक तथा भवद्याथीहरूलाई प्रदान गरिनेछ । कृ पया के कन िा बनझ्ननहोि् िने
भिभथिक्टले व्यभिगत उपकिर् ममात वा िमथान गदैन ।
प्रश्न: हामीले रिमोट लर्नाङ अवभधमा उपकिर् अथवीकृ त गिे को िए पभन मेिो बच्चा उपकिर् प्रयोग गना ििम हुने छन् ?
उिि: हो । भिभथिक्ट उपकिर् आवश्यक पिे का प्रत्येक भवद्याथीलाई उपकिर् प्रदान गना प्रभतबद्ध छ । अभििावकले भवद्यालयमा
अननिोध िाख्नन हुनेछ ि उपकिर्को प्रयोगकताा िम्झौतामा हथतािि गनना हुनेछ । त्यिपभछ भवद्याथीलाई एउटा उपकिर् प्रदान
गरिनेछ ।
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प्रश्न: भवद्यालयमा िएको िमयमा मेिो बच्चाको उपकिर् भबभरयो िने के गने ?
उिि: भवद्याथीहरू आफ्ना व्यभिगत उपकिर्हरूका लाभग जबाफदेही हुने छन् । भवद्यालयमा िएको िमयमा कन नै उपकिर् भबभरयो
िने भवद्यालयले उि घटनालाई छानभबन गछा ि िम्हाल्छ । भवद्याथीले भिभथिक्टको उपकिर् भलएका छै नन् उनीहरूले ती
भवद्याथीलाई प्रयोगको लाभग उपकिर् ददन िक्छन् ।
प्रश्न: के मेिो बच्चालाई भवद्यालयमा िएको िमयमा इन्टिनेट कनेभक्टभवटी उपकिर् (हट थपट) आवश्यक पछा ?
उिि: थकू ल भिभथिक्टले िबै भवद्यालय ि थथानहरूमा वायिलेि इन्टिनेट िनभवधा प्रदान गछा । भवद्याथीलाई इन्टिनेटमा जोभिन
अभतरिि उपकिर् आवश्यक पदैन ।
प्रश्न: के मेिो बच्चाले घिमा पभन भवद्यालयमा प्रयोग गिे कै िर्नअ
ा ल उपकिर्हरूको पहुैँर् पाउने छन् ?
उिि: िर्नाअल भिकाइ वाताविर् जननिनकै ठाैँउबाट ि जननिनकै िमयमा पहुैँर् गना िदकने क्लाउिमा आधारित एभप्लके शनहरूबाट
बनेको हुन्छ । यी उपकिर्हरूको पहुैँर्मा अविोध आउने छैन ।
कोभिि 19 को भर्दकत्िा िल्लाहकाि िभमभतको बैठक
मिैँग यो हप्ता िर्नाअल रूपमा िेट गना िमय ददएकोमा भर्दकत्िा िल्लाहकाि टोलीलाई भवशेर् धन्यवाद । यो िभमभतले िल्लाह ददने
काम गदाछ ि उनीहरूलाई भनयभमत पठन-पाठनका िम्बन्धमा भवद्याथी, अभििावक, भशिक वा भिभथिक्टका अन्य कमार्ािीहरूको
आवश्यकता पूिा गने िमय ि िही परिभथथभतको बािे मा िनझाव ददने काम भजम्मा ददएको छ । कोभिि-19 को महामािीका दौिान
भवद्यालयहरू िनिभित तरिकाले िञ्चालन गने िवोिम अभ्यािहरूको बािे मा छलफल गनाका लाभग मभहनामा दनई पटक एक (1)
घण्टाका लाभग यो िभमभतको बैठक आयोजना गरिनेछ ।
क्याभबनेटका िदथयहरूले यि हप्ताको व्यविाभयक बैठकमा "I AM" (आफ्नो बािे मा िएका) कभवताहरू आदान-प्रदान गननाियो । ती
कभवताहरूका के ही प्रेिर्ादायक शब्दहरू यहाैँ प्रदान गरिएको छ ।
क्याभबनेटिैँगको बैठक
अन्त्यमा, मैले यो हप्ता क्याभबनेटिैँगको बैठक िम्पन्न गिे । यो DCSD को भवभवधता ि िमावेशीकिर् ि कििी िबै भवद्याथीहरूका
लाभग िमता ि पहुैँर् कायम गने िन्ने बािे मा छलफल गने एउटा उत्कृ ष्ट अविि भथयो । धेिै िदथयहरूले जातीय पूवाारहले कन नै
भवद्याथीको शैभिक ि जीवनपयान्त िफलतालाई कििी प्रिाव पाछा िन्ने कन िा झन् िाम्रोिैँग बनझ्न अभतिंवेदनशील प्रश्नहरू िोध्ननियो ।
प्रत्यि अननिवबाट मैले के जानेको छन िने जात ि जातीयताको िंवाद िबैका लाभग अप्ठ्यािो बन्निक्छ । तथाभप, भिभथिक्ट िबै
भवद्याथीहरूको लाभग शैभिक िमानता प्रभतबद्ध छ ।
म िबैको िप्ताहन्त उत्कृ ष्ट िाथ भबतोि् िन्ने कामना गछन ा । हामी िनिभित िाथ कििी अगाभि बढ्न िक्छौं िनेि प्रभतदक्रया प्रदान गना
िमय प्रदान गिे कोमा परिवािहरूलाई धन्यवाद ि रिमोट लर्नाङमा हिे क ददन भनिन्ति रूपमा अथक प्रयाि ददने भवद्याथीहरूलाई
धन्यवाद ।
तपाईंको #1 प्रशंिक,

Cheryl Watson-Harris

