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अङ्क 20 

DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन, 

 

नयााँ वर्षको शुिकामना ! 2021 मा फिक तरिकाले सुरु गनष पाउाँ दा उत्साभहत छु । 2020 मा लचकता, कडा 

मेहनत, धैयषता, ि बहादिुी देखाउनु हुन ेसमुदायका सिोकािवालाहरूलाई धन्यवाद ददन चाहन्छु । यो अभनभित 

समयका बावजुद म यो शैभिक वर्ष िाम्रोसाँग सम्पन्न गने अवसि खोभजिहकेी छु । 

 

म भशिा िेत्रको इभतहासमा कभहल्यै नगरिएको काम गने भजम्मेवािी पाएका हाम्रा कमषचािीहरूलाई पभन धन्यवाद 

ददन चाहन्छु ि यसको लाभग भडभरिक्ट आिािी छ ।  यो हप्ता भवद्यालयहरूको भ्रमण गदाष धेिै भशिकहरूलाई देख्न 

पाउाँ दा म उत्साभहत िएको भियो । धेिै भशिकहरूल ेहाम्रा भवद्यािीहरू प्रभत प्रभतबद्धता ि िवनमा फकष न 

पाउाँ दाको उत्साह अभिव्यक्त गनुषिएको छ । मेिो भ्रमणका दौडान, मैल ेसुििा सङ्केत, हने्ड सेभनटाइजिको रटेसन, 

ि कमषचािीहरूको िचुषअल बैठक अवलोकन गनष पाउने अवसि प्राप्त गिेको भिए । हामी भमभित भसकाइ (Hybrid 

learning) को सािमा अगाभड बढ्द ैगदाष, म तपाईंका समरयाहरू सुभनिहकेो हुन्छ िन्ने कुिा ख्याल गनुषहोस् । म 

चुनौतीहरूलाई कम गनष चाहन्न ति म तपाईंहरूको प्रयासबाट प्रोत्साभहत िएको छु । 

िवनसम्बन्धी तयािी 

प्रत्यि भशिणका लाभग सुिभित तिा रवार्य वाताविण हाम्रो शीर्ष प्रािभमकता भित्र पछष । सञ्चालन टोली हिेक 

रिान तिा भवद्यालय कमषचािी तिा भवद्यािीहरूलाई भसकाइको सुिभित वाताविणमा रवागत गनष तयाि िहन्छ 

िनेि सुभनभित गनषका लाभग िवनको तयािीसम्बन्धी मानकहरू प्रयोग गरििहकेो छ । DCSD को भवद्यालय 

तयािीमा भनम्न कुिाहरूको मुख्य नीरििण समावेश हुन्छ: 

• व्यभक्तगत सुििा उपकिण (PPE) ि सिसफाइसम्बन्धी सामानहरू 

• सिसफाइसम्बन्धी सामानहरूको भवतिण तिा कायषभवभध 

• सामाभजक दिूी कायम गिेि बस्न ेव्यवरिा तिा रिानको व्यवरिापन 

• पानीको पहुाँच 

• प्लभम्बङ ि HVAC प्रणालीहरू 

• कोभिड-19 को भवद्यालय सुििासम्बन्धी सङ्केत 

DCSD भवद्यालयहरू पुन: खोल्न तयाि हुाँदा, DCSD का सुभवधा रिानहरू 75% तयाि छन् । तयाि िहने कुिा 

एउटा चाल ूप्रदिया हो ि भवद्यािी तिा कमषचािीहरू प्रत्यि भशिणमा दफताष िएपभछ भडभरिक्टको नेतृत्वले िवन 

अवलोकन गने काम ि नयााँ ताभलका तिा सुििासम्बन्धी प्रोटोकलहरू भनिीिण गने काम जािी िाख्नेछ । 
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नयााँ वर्ष अगाभड उल्लेख िए अनुसाि, भवद्यालयमा कोभिड-19 को प्रसािको जोभखम कम गनषका भनभम्त CDC 

द्वािा जािी गरिएको अद्यावभधक भनदेशनहरूका आधािमा भवज्ञानका सािै संिमण दि ि संिमण न्यूभनकिणका 

पााँच िणनीभतहरू कायाषन्वयन गने भवद्यालयको िमतासम्बन्धी जानकािी भवकास हुाँद ैआएको छ ।  हाम्रा कमषचािी 

तिा भवद्यािीहरू यो महामािीका दौडान सुिभित िहन ेछन ्िनेि सुभनभित गने कुिामा यी िणनीभतहरूको 

कायाषन्वयन महत्त्वपूणष हुनेछ । 

संिमण न्यभूनकिणका िणनीभतहरू  

 

भवद्यालय भित्र कोभिड-19 को संिमण फैलन सके्न जोभखम कम गनषका भनभम्त CDC ले जािी गिेको संिमण 

न्युभनकिणका पााँच मुख्य िणनीभतहरू तल ददइएको छ: 

• मारकको भनयभमत ि सही प्रयोग 

• सम्िव िएसम्म सामाभजक दिूी कायम गने 

• हात धुने 

• सिसफाइ ि भनसंिमण 

• DeKalb Board of Health साँगको सहकायषताका सािमा कन्याक्ट िेभसङ 

हामी भवद्यािीहरूलाई यी िणनीभतहरू अभ्यास गनष प्रोत्साभहत गछौं ताकी जब भवद्यालयहरू पुन: सचारू हुन्छ, 

तब उनीहरू मारक लगाउन, सामाभजक दिूी कायम गनष, ि हात धुन अभ्यरत हुन ्ि बानी परून् । 

CDC का अनुसाि, साबुन पानीले हात धुने काम कीटाणुहरू फैभलन नददने ि दकभिड-19 िाइिस फैभलने जोभखम 

कम गने महत्त्वपूणष तरिका िएता पभन साबुन पानील ेकम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुाँदा वा साबुन पानी तत्काल ै

उपलब्ध निएको खण्डमा कम्तीमा 60% अल्कोहल िएको हने्ड सेभनटाइजि प्रयोग गदाष भबमािी पानष सके्न 

कीटाणुहरूको फैलावटलाई कम गछष ।  तातो तिा भचसो दवु ैपानीले हातबाट एउटै सङ्ख्यामा कीटाणुहरू हटाउाँछ । 

 

कोभिड-19 को संिमण न्यूभनकिण गनष सुििासम्बन्धी सब ैप्रोटोकलहरू Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) ि DeKalb County Board of Health को रवार्य भनदेभशका अनुरूप तयाि गरिन्छ ।  

सही तरिकाले कसिी हात धुने िने्न जानकािीका लाभग, कृपया CDC को वेबसाइट भ्रमण गनुषहोस ्ि कोभिड-19 

सम्बन्धी भनदेशनहरूका लाभग https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/safety-

protocol/ भ्रमण गनुषहोस् । 

कमषचािीहरू तिा वैकभल्पक कामको कायषिाि 

 

हामी कमषचािीले आफ्नो परिवािको भहतका लाभग जे सही हुन्छ त्यही गरििहकेा छन् िने्न कुिा बुझ्छौं ि हाम्रा भवद्यािी 

तिा भडभरिक्टको सहायताका लाभग उनीहरू रवार्य िहन ेकुिा महत्त्वपूणष छ । केही कमषचािीहरूल ेभवपभिसम्बन्धी 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/handwashing.html%C2%A0
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अनुिोध िाखेका छन ्। यो एउटा भवभध हो जस माफष त तपाईंल ेिवन वा आफ्नो कामको ताभलकामा फरकष ाँदा आफूलाई हुन े

समरयाको बािेमा जानकािी गिाउनु हुन्छ ।  सबै कमषचािीहरूले भवपभिसम्बन्धी अनुिोध िाख्न पाउाँछन ्। यद्यभप, सबै 

कमषचािीहरूका लाभग वैकभल्पक कामको कायषिाि (AWA) समान नहुन सक्छ । AWA कमषचािीको मुख्य 

भजम्मेवािीहरूमा आधारित हुन्छ । कमषचािीको काम प्रत्यि रूपमा उपभरित निइ पूिा गनष सककाँ दैन िने घिबाटै काम 

गने सुभवधा लम्ब्याउनु हुाँदैन ।  यरतो अवरिामा फिक भवकल्पको बािेमा भवचाि गरिनु पदषछ, जरतो दक समायोभजत कायष 

ताभलका वा वैकभल्पक कायष रिान/िेत्र । 

 

योग्य कमषचािीहरूले Americans with Disabilities Act (ADA) अन्तगषतको सुभवधाको योग्यता पूिा गनष सक्छन् ि 

यसका लाभग आवेदन ददन सक्छन ्।  कोही कमषचािीलाई आफूसाँग ADA सुभवधाको योग्यता पूिा गने भचदकत्सा अवरिा 

छ जरतो लाग्छ िने ती कमषचािीले अभनवायष रूपमा ADA आवेदन पूिा गनुष पदषछ ि प्रदिया सुरु गनषका भनभम्त उपयुक्त 

भचदकत्सा प्रमाणीकिण प्रदान गनुष पदषछ ।  मानव संसाधन आवेदन प्रदिया िि प्रभतदियाशील िहन ि आवेदन रवीकृत 

िएको खण्डमा उपयुक्त योजना बनाउन प्रभतबद्ध छ । 

 

कुनै समरया वा प्रश्नहरू िएको खण्डमा कृपया आफू िन्दा माभिका सुपििाइजिलाई जानकािी गिाउनुहोस् । तपाईं 

तत्काल ैफरकष न सिम हुन ुिएको भिएन म बुझ्छु दक यो भनणषय भलन तपाईंलाई गाह्रो पिेको भियो । कृपया के कुिामा 

आश्वरत हुनुहोस् िने तपाईंल ेभवपभिको अरिायी अनुिोध पेश गनुष िएको छ िने तपाईंका समरयाहरू भडभरिक्टद्वािा 

पुनिावलोकन ि भवचाि गरिएको छ ।  भवपभिसम्बन्धी अनुिोधको सब ैआवेदन फेब्रुअिी 2, 2021 सम्म 30 ददनको 

अवभधसम्मको लाभग पुनिावलोकन गरिनेछ ि रवीकृत गरिनेछ । फािामहरू मानव संसाधन भविागका िोतहरू अन्तगषत 

कमषचािी पोटषल मा उपलब्ध छन् । फेरि पभन, हामी यो अभनभित समयमा अगाभड बढ्द ैगदाष तपाईंल ेदेखाउनु िएको 

कडा मेहनत ि लचकताका लाभग धन्यवाद ददन चाहन्छु ।  

 

DCSD का परिवािहरू 

 

हाम्रा परिवािहरूले भवद्यालय पुन: प्रवेश गने योजना उनीहरूका लाभग ठीक हो दक होइन िनेि भनणषय गद ैगदाष, कृपया 

अनलाइन भशिा, यातायात, सुििा प्रोटोकलहरू आददका सम्बन्धमा महत्त्वपूणष जानकािीका लाभग भवद्यालय पुन: 

प्रवेशको साइट भ्रमण गद ैगनुषहोला । म हाम्रा परिवािहरूलाई समुदायको सुझावसम्बन्धी िचुषअल बैठकका लाभग जनविी 

11, 2021, भबहान 11:30 को हाम्रो सभमभतको बैठक हनेष प्रोत्साभहत पभन गछुष I  हामी प्रत्यि भशिणको बािेमा 

महत्त्वपूणष अद्यावभधक प्रदान गनेछु । तपाईं DeKalb County मा च्यानल 24 मा गएि वा DSTV मा अनलाइन माफष त 

सभमभतको बैठक हनेष सकु्नहुन्छ । 

 

शभनवाि, जनविी 9 का ददन, हामी भवद्यालय िोत अभधकािीको सम्मानमा एउटा ददवस मनाउाँछौं । हाम्रा भवद्यािी, 

कमषचािी, परिवाि तिा समुदाय प्रभत प्रभतबद्धता देखाएकोमा हामी भवद्यालय िोतका अभधकािीहरूलाई धन्यवाद ददन 

चाहन्छौं । 

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdcsd.sharepoint.com%2FPages%2FHome.aspx&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C662e1d15c4254146174a08d8b41e2b15%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637457388944108772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TxlXaVho4y8wwXeBI7lSFwCAWsDO8heFVwkkFAZCsNY%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fsafety-protocol%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cb58282948e554509084308d8b362a7c3%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637456583585077223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ELHcV8GQNUwOixPxx8TJmiDjCGWljaKd4oGKJdxC8bc%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fsafety-protocol%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cb58282948e554509084308d8b362a7c3%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637456583585077223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ELHcV8GQNUwOixPxx8TJmiDjCGWljaKd4oGKJdxC8bc%3D&reserved=0
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fcommunications%2Fdstv%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cb58282948e554509084308d8b362a7c3%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637456583585087222%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Haut4V60fAI6Rdekq03e8ED1S72WfKKm1D3gQQYNcBc%3D&reserved=0
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अन्त्यमा, हाम्रो िाजधानी आिमणमा पिेसाँगै हाम्रा धेिै भवद्यािी, कमषचािी तिा परिवािहरूल ेयो हप्ता नागरिक द्वन्द्वको 

घटना देखेका छन् । यी तभरविहरू हाम्रा भवद्यािीहरूका लाभग सङ्कष्ट भनम्ताउन ेखालका ि डिलाग्दा छन ्। हामी यो 

समय फिक धािणाहरूको बािेमा सकािात्मक ि भहतकि  संवाद सुन्न ेि गने वाताविण बनाउन प्रयोग गिौं । 2020 मा 

चुनौतीपुणष वर्ष सामना गरिसकेपभछ, हाम्रा भवद्यािीहरूलाई आफ्ना समरया तिा भवचािहरू आदान-प्रदान गनषका भनभम्त 

हाम्रो सहयोग ि सुिभित रिान आवश्यक पछष । 

 

म 2021 उज्वल वर्ष िहनेछ िनेि आशा गदषछु ि हाम्रो मजबुत समुदायलाई सफलता भति जान प्रोत्साभहत गदषछु ! 

 

तपाईंको #1 प्रशंसक, 

 

Cheryl Watson-Harris 


