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DeKalb County School District का परिवािलाई अभिवादन,
मङ्गलवािको सभमभि बैठकमा जोभिनु िएका सबैलाई धन्यवाद छ । सधा झै,ैँ म सबै सिोकािवालाहरूको
प्रभिभिया िथा सुझावहरूको प्रशंसा गछुु । यो अभनभिि समयका सबै भनर्ुयहरू हाम्रा कमुचािी िथा
भवद्याथीहरूको भहि हुने गिी भलइनेछ । DCSD को िर्ुबाट, म र्ेरि पभन दोहोयाु उन चाहन्छु भक हाम्रा
भवद्याथी िथा कमुचािीहरूको सुिक्षा िथा स्वास्थ्य हाम्रो उच्च प्राथभमकिा भित्र पछु । हाम्रो भवद्यालयमा
सुन्दि भवभवधिा छ ि हामी हाम्रा सबै समुदायहरूको सम्मान गछौं । हामीलाई थाहा छ भक हामी सैँगै िय ं
िने िाम्रो हुन्छ ।
पुन: प्रवेशसम्बन्धी योजनामा मैले जानकािी गिाए अनुसाि, DCSD ले रिमोट लभनुङ पद्धभि प्रयोग गिे ि
भवद्यालय वर्ु सुरु गिे को भथयो ि कोभिि-19 र्ैलने जोखिम मध्यम वा न्यून िएको समयमा – 14 भदनको
अवभधमा प्रत्येक 100,000 बाभसन्दाहरूमा 100 जना वा कम व्यखिहरूमा संिमर् दे खिएको िण्डमा
मात्र भवद्याथीहरूलाई भवद्यालयको भनयभमि भसकाइमा भर्िाु गनेछ । हाम्रो योजनाको दोस्रो चिर्मा हाम्रा
भवद्याथीहरू अनलाइन भसकाइमा िहने छन् ि ऐखिक सहिाभगिाका आधािमा िेलकुद िथा अभिरिि
भियाकलापहरू र्ेरि सूचारू गरिनेछ । सुिभक्षि िरिकाले भनयभमि भशक्षर्मा भर्िाु िए पभछको समयका
लाभग हामी प्रावधानहरू बनाउैँ दै छ ं िाकी अभििावक िथा परिवािहरूले अनलाइन भसकाइमा िही िहने
भवकल्प पाउन् ।
कोभिड-19 को भिभकत्सा सल्लाहकार सभिभि र फोकस ग्रुपहरू
हामी हाम्रा आमाबाबु, भशक्षक िथा प्रधानाध्यापकको र्ोकस ग्रुपको भनष्कर्ु सङ्कलन गने प्रभियामा पभन
छ ं । हामी DCSD को कोभिि-19 सम्बन्धी कायुबलका अद्यावभधकहरू, अखिम अभििावक सवेक्षर्को
िथ्याङ्क, DeKalb County Board of Health ि Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) लगायिका स्वास्थ्य साझेदािहरूबाट प्राप्त जानकािी प्रदान गने कायुलाई जािी िाख्ने छ ं ।
कोभिड-19 को वितिान िथ्याङ्क
भवद्यालय पुन: सञ्चालन गने DCSD को कोभिि-19 सम्बन्धी कायुबलले DeKalb काउन्टी ि Georgia को
संिमर्सम्बन्धी िथ्याङ्क अध्ययन गनुका लाभग दै भनक रूपमा भदउैँ सो 3:00 बजे पभछ GDPH को
वेबसाइट जाैँच गछु । भिखरि क्टले आर्ै िथ्याङ्क गर्ना गदै न वा िन्नु पदाु GDPH ले प्रदान गिे को
िथ्याङ्कको बािे मा कुनै पभन कुिा अनुमान गदै न ।
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िपाईं यो जानकािी पहुैँच गनु चाहनुहुन्छ िने, प्रभियाहरू िल भदइएको छ:
1. वर्तमान जानकारी हेनक
त ा लागि दै ननक रूपमा ददउँ सो 3:00 बजे पनि https://dph.georgia.gov/covid-19daily-status-report मण िनह
नत ोस ् ।

2. Georgia को नक्सा दे खिने िण्डमा जानुहोस् ।

3. दै भनक िथ्याङ्क हेनु DeKalb काउन्टीमा जानुहोस् ।
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4. िपाईं भवगिको िथ्याङ्क हेनु चाहनुहुन्छ िने िपाईंले पात्रोको िि प िाउन मेनु प्रयोग गिे ि मभहना ि गिे
परिविुन गनु सक्नुहुन्छ ।

क्षेत्र IV को स्थलगि भ्रिण
क्षेत्र IV को मेिो स्थलगि भ्रमर्मा मलाई स्वागि गने उत्कृष्ट भशक्षक, भवद्याथी िथा कमुचािी सबै जनालाई
धन्यवाद भदन चाहन्छु । बुधवाि, क्षेत्रीय सुपरिन्टे न्डेन्ट िा. Michelle Jones ले Clarkston, Stone
Mountain ि Beyond clusters को भ्रमर् गने बन्दोबस्त भमलाउनु ियो । िा. Jones ि मैले New
Indian Creek Elementary, Rockbridge Elementary schools को भ्रमर् गयौं ि हामीले अन्त्यमा
DeKalb Early College Academy (DECA) मा िोभकएि DCSD का भवद्यालय ि माइिोक्याभबनेटका
नेिाहरूलाई िेट गयौं । मैले क्षेत्र IV को सुन्दि भवभवधिा ि क्षेत्र IV ले हाम्रा भवद्याथीहरूका लाभग यो भवभशष्ट
समयमा कसिी िचुुअल भसकाइ अनुिवहरू सुधाि गरििहेको छ िन्नेमा बािे मा जान्न पाए ।
केही उत्कृष्ट उपलखिहरूमा भनम्न कुिा समावेश छन्:
•
•

•

क्षेत्र IV का एघाि भवद्यालयहरूले शैभक्षक उत्कृष्टिाको वािाविर्मा 4- वा 5-राि िे भटङ प्राप्त
गिे का छन् ।
2019 मा, Indian Creek Elementary, Rockbridge Elementary, DeKalb Early
College Academy (DECA), ि DeKalb School of the Arts (DSA) ले प्रभिभिि GOSA
Single Statewide Accountability System (SSAS) पुिस्काि भजिे ।
क्षेत्रका दु ई भवद्यालयहरू, Stone Mountain माध्यभमक भवद्यालय ि Champion Theme
माध्याभमक भवद्यालय STEM को लाभग प्रमाभर्ि भवद्यालयहरू हुन् । यसले गभर्ि ि भवज्ञान प्रभि िी
भवद्याथी िथा भशक्षकहरूले दे िाएको लगाव ि उत्साहलाई झल्काउैँ छ ।

म क्षेत्र IV का भवद्याथीहरूले हाभसल गिे को सबै उत्कृष्ट कुिाको बािे मा उत्साभहि छु ि यो वर्ुको अभल पभछ
िपाईंहरू मध्ये धेिैसैँग जोभिन प्रयास गनेछु ।
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CARES ऐनको िुद्दािा भिि
DCSD ले यो हप्ता सावुजभनक भवद्यालयहरूले पाउने संघीय आकखिक सहायिा कोर्मा गैिकानुनी
सिुहरू लगाउने भनयमलाई गैिकानुनी घोर्र्ा गने अदालि (Columbia भिखरि क्टका लाभग U.S. District
Court) को अखिम र्ैसलामा महत्त्वपूर्ु भजि हाभसल गिे को छ । DCSD ले यो भनयमलाई चुन िी भदने
कुिामा िाभष्टिय नेिृत्वको िूभमका भनिाएकोमा मैले ग िवाखिि महसुस गिे को छु । उि भनयमले हाम्रा
भवद्याथीहरूका लाभग आउने संघीय कोर्को भमभलयन िलि िन्दा ठूलो िकम अरू भिि लैजान िोजेको
भथयो ।
DCSD को लाभग यो अभनभिि समयमा हामी अगाभि बढ् दै गदाु सहयोग गनुु िएकोमा िपाईलाई धन्यवाद
। हामी एकसाथ यो काम गरििहेका छ ं । मैले यस कुिामा एकदम ग िवाखिि महसुस गिे को छु । कृपया
के कुिा थाहा पाउनुहोस् िने अरू सबै कुिा छोिे ि DCSD का सबै भवद्याथीहरूलाई सुिभक्षि िरिकाले
शैभक्षक उत्कृष्टिा प्रदान गने मेिो प्रभिबद्धिा अटल छ ।
िपाईंको #1 प्रशंसक,
Cheryl Watson-Harris

