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अङ्क 18 

DeKalb County School District का परिवािलाई अभिवादन, 

 

म आशा गददछु कक सबै जनाल ेिाम्रोसँग भबदा मनाउनुियो । हाम्रा धेिै परिवािहरूका लाभग यो वर्द फिक देभिन 

सक्छ ति पभन मलाई भवश्वास छ कक हामी यस मौसममा िुसी हुन ेकुनै कुिा िेटाउन सक्छौं । हाम्रो समुदायलाई 

अभहलेको समयमा अगाभि बढ्न सहयोग गनद प्रभतबद्ध उत्कृष्ट सभमभत सदस्यहरू, भवद्यार्थी, कमदचािी, प्रशासक, 

भशक्षक तर्था अग्र पङ ्भिमा बसेि काम गने कमदचािीहरू प्रभत म अत्यन्त ैआिािी छु । 

 

कृपया िौभतक उपभस्र्थभतमा भवद्यालय पुन: प्रवेश गने सम्बन्धमा भिभस्िक्टका भलिि, प्रधानाध्यापक, भशक्षक ि 

भवद्यार्थीका लाभग जानकािी सुन्नका भनभम्त सोमबाि, भिसेम्बि 7 गिे सभमभतको बैठक हनेुदहोस  । यी भवविणहरूले 

हाम्रो समुदायका सिोकािवालाहरूलाई जािो भबदाका दौिान 2021 को तयािी गनद ि DeKalb भवद्यालयहरूलाई  

पुन: सुचारू गनद सहयोग गददछ ।  तपाईं DeKalb County मा च्यानल 24 मा गएि वा DeKalb Schools TV 

मा अनलाइन माफद त सभमभतको बैठक हनेद सकु्नहुन्छ । हामीसँग मन लागेको समयमा भिभियो हनेे चाहना िएका 

व्यभिहरूको लाभग भिभियो-अन-भिमान्िको भवकल्प पभन छ । 

 

म चाँिै नै DCSD का सामर्थयदहरू, अवसिहरू ि भविासतसम्बन्धी प्रभतबद्धताहरूका सार्थै मेिो 100 कदने 

योजनाको बािेमा बताउनेछु ।  म मेिा भनष्कर्दहरूको बािेमा सुनाउन पाउँदा ि शैभक्षक उत्कृष्टता प्राप्त गनद हाम्रा 

भशक्षार्थी समुदायलाई प्रेरित गने DSDS को परिकल्पना साकाि पान ेकाम जािी िाख्न पाउँदा उत्साभहत छु । 

 

COVID-19 को बािेमा नया ँजानकािी 

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

100,000 बाभसन्दाहरूमा 100 जना िन्दा बढी व्यभिहरूमा संक्रमण पुभष्ट िएको छ । यसको अर्थद समुदायमा 

संक्रमण “एकदम उच्च स्तिमा फैभलएको छ”्िने्न हुन्छ । GDPH ले जानकािी कदए अनुसाि आजको भमभतसम्म 

संक्रभमतको सङ््या 323 पुगेको छ । DeKalb काउन्टीको समुदायमा कुन स्तिमा संक्रमण फैभलएको छ िनेि 

अद्यावभधक जानकािी प्राप्त गनद, कृपया भनम्न वेबसाइट हनेुदहोस : https://dph.georgia.gov/covid-19-daily-

status-report. संक्रभमतको सङ््या बढेकोमा भचभन्तत िए पभन हामी भनिन्ति रूपमा िौभतक उपभस्र्थभतमा 

भवद्यालय सञ्चालन गने तयािी गनेछौं ि हाम्रा भवद्यार्थी तर्था कमदचािीहरू सुिभक्षत िुलाइका लाभग तयाि िहन्छन  

िनेि सुभनभित गनदका भनभम्त सुिक्षासम्बन्धी स्पष्ट उपायहरूलाई बढवा कदनेछौं । 

 

संयुि िाज्य अमेरिकामा संक्रभमतको सङ््या बढ ेसँगै, भबदा मनाउने सबैिन्दा सुिभक्षत तरिका िनेको घिमा बसे्न 

माभनसहरूसँग भबदा मनाउनु हो । घिमा नबसे्न परिवाि तर्था सार्थीहरूसँगको जमघटले कोभिि-19 वा फ्लू फैलन े

वा लाग्ने सम्िावना बढ्न सक्छ । 
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भबदाको मौसममा कसिी सुिभक्षत िहन ेिने्न सम्बन्धमा CDC ले प्रदान गिेका सुझावहरूका लाभग यहा ँभक्लक 

गनुदहोस  । 

 

परिवािको सशभिकिण ि सामदुायको संलग्नता 

परिवाि संलग्नताको िाभिय मभहनालाई मान्यता कदन ि मनाउनका भनभम्त, हामीले नोिेम्बि 21 मा िचूदअल अभििावक 

तर्था परिवाि सशभिकिण कन्फिेन्स आयोजन गयौं । यो कन्फिेन्सले परिवािहरूलाई िचुदअल जानकािी सत्रहरूका सार्थै 

भिभजटल श्रोतहरू तर्था प्रदायकहरू प्रदान गयो । कन्फिेन्समा उपभस्र्थभत जनाउने सबै जनालाई धन्यवाद छ ि यो हप्ता 

िेला सञ्चालन गिेकोमा Parent Advisory Council (PAC) लाई धन्यवाद कदन चाहन्छु ।  यो सहकायदल ेहाम्रो 

समुदायलाई भनिन्ति रूपमा मजबुत बनाइ िहनेछ । भिसेम्बि मभहनाका लाभग तय गरिएको प्रधानाध्यापक, कमदचािी ि 

परिवािको अभतरिि बैठकमा लाभग सम्पकद मा िहनुहोस  । Microsoft को लाइि कायदक्रम कसिी पहुचँ गने िने्न 

भनदेशनहरू आवश्यक पिेमा कृपया यहा ँहनेुदहोस  https://www.dekalbschoolsga.org/featured-news/regional-

parents-town-hall/ । 

 

मैल ेभहजो Latino American Association Latin Fever कायदक्रममा उत्कृष्ट समय भबताए ि म प्रमुि कायदकािी 

अभधकृतको प्रशंसा गनद चाहन्छु जो हाम्रो सल्लाहकाि सभमभतका सदस्य हुन  ।  Latino American Association ले 

समुदायमा उत्कृष्ट काम गछद ि तपाईंको प्रशंसा गरिन्छ । 

 

समुदाय ि गाउँको रूपमा, हामी सबै सँग ैयसमा छौं । कृपया आफ्नो स्वास्र्थयको ्याल गनुदहोस  ि DCSD भनिन्ति रूपमा 

बभलयो ि िाम्रो हुदँ ैजानेछ िन्ने कुिामा ढुक्क हुनुहोस  । 

 

तपाईंको #1 प्रशंसक, 

 

Cheryl Watson-Harris 
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