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DeKalb County School District का परिवािलाई अभिवादन, 

 

िर्चुअल भिकाइको यो िमयमा ि भवद्यालयहरू अन्ततः  पचन: िूर्ारू गने योजनाको क्रममा, हामी एउटा कच िा प्राय 

िचभनिहेका हुन्छौं; “हामी यिमा िँगै ्छौं,” ि मैले भनिन्ति रूपमा यो कच िा DCSD मा िाँर्ो िएको पाएको च्  । हाम्रो 

प्रते्यक भदन ि हिेक भदनको कायु िफल बनाउनका भनम्ति िमचदायका िाझेदािहरूिँग िहकायु गने कच िा महत्त्वपूरु् हुन् 

। DCSD को नेतृत्व टोलीले िमचदायको िञ्चाि िचधाि गने उदेश्यको िाथमा ििोकािवालाहरूिँग िहिागी हुने ि 

ििोकािवालाहरूको प्रभतभक्रया प्राप्त गने कायुलाई जािी िाखेको ् । 

 

िमचदाय ि ििोकािवालाको िभक्रय िाझेदािीको उतृ्कष्ट उदाहिर् िनेको Principals Advisory Council (PAC) हो । 

PAC आमाबाबच, भवद्यालय कमुर्ािीहरू, भवद्याथीहरू ि िमचदायका िदस्यहरूले बनेको हुन् । उनीहरूको कडा 

परिश्रमले हामीलाई भवद्याथी उपलम्ति ि प्रदरु्न बढाउने भनम्न लगायतका िहकायुता तथा योजनाहरूमा िहयोग ग्ु: 

 

1. िमस्याहरूमा भवद्यालयव्यापी दृभष्टकोर् बनाउन । 

2. भवद्यालय तथा िमचदायको बीर्मा पचलको काम गनु । 

3. भवद्यालय िमचदाय भित्र आमाबाबच तथा अन्य ििोकािवालाहरूको िहिाभगतालाई प्रोत्साभहत गनु । 

4. पािदर्ी रूपमा काम गिेि ि उत्तम अभ्यािहरू िाझा गिेि भवद्याथी उपलम्ति तथा प्रदरु्न बढाउने काम गनु । 

 

PAC का नवभनवाुभर्त िदस्यहरूलाई धन्यवाद ! कृपया अद्यावभधकहरू ि दोस्रो भनवाुर्नको जानकािीका लाभग PAC 

को वेबिाइट हेनचुहोि् । 

 

अको हप्ता, हामी प्रधानाध्यापक िल्लाहकाि िभमभतको फोकि ग्रचप िञ्चालन गने ्छौं । हाम्रा भर्क्षक, भवद्याथी तथा 

परिवािको िल्लाहकाि िमूहहरूले भनकट िभवष्यमा ्लफल पभन आयोजना गने ्न् । म हाम्रो स्थानीय व्यापाि 

िमचदायका नेतृत्वहरूलाई अभिनन्दन गनु पभन र्ाहन च्  । Superintendent Advisory Council (SCAC) उहाँहरूले 

बनेको ् । यी काउम्तिलहरू ि उनीहरूिँगको िाझेदािीले भडम्तरिक्टका लक्ष्यहरू हाभिल गनु महत्त्वपूरु् हुने मूल्यवान् 

िचझाव प्रदान ग्ु ।  िहिाभगता जनाएका व्यम्ति ि िमचदायमा िेवा प्रदान गने उनीहरूको इच्छाका लाभग उनीहरू प्रभत 

म िाँम्तिकै कृतज्ञ च्  । 

नियनित रूपिा निद्यालय पुि: सुचारू गिे सम्बन्धिा 

 

भवद्यालय पचन: िञ्चालन गने DCSD को कोभिड-19 िम्बन्धी कायुबलले DCSD का परिवािहरूका िाथै हाम्रा भवद्याथी 

तथा कमुर्ािीहरूका आवश्यकताहरू तथा ििोकािका भवषयहरूको बािेमा झन् िाम्रोिँग बचझ्नका भनम्ति फोकि ग्रचप 

िञ्चालन गिी नै िहने् । यी फोकि ग्रचपहरूद्वािा िङ्कभलत प्रभतभक्रयाले हामीलाई पचन: प्रवेर्िम्बन्धी योजना िचधाि गनु 

िहयोग गने् । आफ्नो व्यस्त िमयताभलकाबाट िमय भनकालेका तपाईौंहरू धेिैलाई धन्यवाद भदन र्ाहन्छौं । तल 

भदइएको ताभलकाले DCSD का भवद्यालयहरूको पचन: िञ्चालनको रूपिेखा प्रदान ग्ु । फेरि पभन, कोभिड-19 फैलने 

जोम्तखम मध्यम वा नू्यन िएको िमयमा – 14 भदनको अवभधमा प्रते्यक 100,000 बाभिन्दाहरूमा 100 जना वा कम 

व्यम्तिहरूमा िौंक्रमर् देम्तखएको खण्डमा मात्र हामी भवद्याथीहरूलाई भवद्यालयको भनयभमत भिकाइमा भफताु गिाउने ्छौं । 
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कोनिड-19 को िततिाि तथ्याङ्क 

 

फेरि पभन, भवद्यालय पचन: िञ्चालन गने DCSD को कोभिड-19 िम्बन्धी कायुबलले DeKalb काउन्टी ि Georgia को 

िौंक्रमर्िम्बन्धी तथ्याङ्क अध्ययन गनुका लाभग दैभनक रूपमा भदउँिो 3:00 बजे पभ् GDPH को वेबिाइट जाँर् ग्ु । 

कृपया अम्तन्तम जानकािी हेनुका लाभग दैभनक रूपमा भदउँिो 3:00 बजे पभ् https://dph.georgia.gov/covid-19-

daily-status-report भ्रमर् गनचुहोि् । 

 

खुसीको खबर 

 

मैले धेिै भर्क्षक तथा भवद्यालयहरूका कािर् गछिवाम्तित महिचि गिेको च् , जसै्त National Blue Ribbon School को 

उपाभध पाएको DeKalb Early Learning Academy (DECA) । यो एउटा महत्त्वपूरु् िम्मान हो । यो पभहर्ान 

भवद्याथीहरूको उप-िमूहमा उपलम्तिको अिमानता अन्त्य गने भवद्यालयको िमग्र रै्भक्षक प्रदरु्न वा प्रगभतमा आधारित 

् । म डा. Michelle Jones, प्रधानाध्यापक Edward Conner, DECA का कमुर्ािी, ि मचख्यतः  हाम्रा भवद्याथीहरूलाई 

यो उतृ्कष्टताको उपलम्ति हाभिल गिेकोमा प्रर्ौंिा गनु र्ाहन च्  ।  अरू िचखद िमार्ािका लाभग हाम्रो वेब कथाहरू हेनु 

निचल्नचहोला ! 

म Lakeside Cluster Summit मा उपम्तस्थत िएको भथए ि हृदयबाट नै उनीहरूको िहकायुतालाई कदि ग्ौं । 

अभहलेको िमयमा उनीहरूले हाम्रा भर्क्षक तथा भवद्याथीहरूलाई कििी िहयोग गरििहेका ्न् िनेि जानकािी 

गिाएकोमा िभमभतका िदस्यहरू िचश्री. Allyson Gevertz (भडम्तरिक्ट 4), के्षत्रीय िचपरिने्टने्डन्ट II श्री. Trenton Arnold, 

ि प्रधानाध्यापकहरूलाई भवरे्ष धन्यवाद ् । म भवद्याथी िल्लाहकाि िभमभतलाई पभन धन्यवाद भदन र्ाहन च्  I मैले 

िभमभतलाई अनलाइन माध्यमबाट िेट गिेको भथए ि म हाम्रा भवद्याथीहरूको उतृ्कष्ट काम देख्न र्ाहन च्  ! 

यो तनावपूरु् िमयमा, भवरे्षगिी हामीले हाम्रो वरिपरि अर्ाम्तन्त ि िामाभजक अिमानता देख्न िके्न िएकाले म हाम्रो 

िमचदायका िबैलाई लभर्लो बन्नचहोि् िनेि िम्झाउन र्ाहन च्  । कृपया थाहा पाउनचहोि् भक DCSD का पिामरु्दाता, 

कमुर्ािी तथा भर्क्षकहरू भवद्याथी तथा उनीहरूका परिवािहरूलाई जात, भवभवधता ि िामवेर्ीकिर्को अप्ठ्यािो तथा 

महत्त्वपूरु् ्लफलमा मागदरु्न गनु िहयोग गनु िधै ँतयाि िहन् । 

स्वगीय John Lewis ले िन्नचिएको भथयो, “िमाजमा परिवतुन ल्याउन प्रभतबद्ध ि कभटबद्ध व्यम्तिको र्म्तिलाई कच नै 

कच िाले पभन िोक्न िकै्दन ।” म पूरु् हृदयले भवश्वाि ग च्ु  भक भवश्वमा अभहले ि िभवष्यमा परिवतुन ल्याउनका भनम्ति हामी 

िँगै ियछौं िने हाम्रा यचवा भवद्याथीहरूलाई उपकिर्हरू तथा श्रोतहरू प्रदान गनु िक्छौं । भवद्याथीहरूले िर्चुअल रूपमा 

िफलता हाभिल गदै गदाु आफ्नो िचझाव प्रदान गिेि ि भवद्याथीहरूलाई िहयोग गिेि हाम्रो िमचदायलाई थप मजबचत 

बनाउनच िएकोमा तपाईौंलाई धन्यवाद । 

 

तपाईौंको #1 प्रर्ौंिक, 

 

Cheryl Watson-Harris 
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