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DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन, 

भवश्वास गनन गाह्रो छ भक हामीले 2021 को पभहलो मभहनाको आधा िन्दा धेिै बाटो तय गरिसकेका छ ौं । सबै 

कुिा हाम्रो पक्षमा निएको यो अवस्थामा हाम्रो काउन्टीले जुन मात्रामा प्रभतबद्धता तथा उत्साह देखाएको छ, 

त्यसमा चाही भवश्वास गनन सभकन्छ, जस्तो भक Martin Luther King, Jr. ले देखाएका भथए । हामीले डा. 

Martin Luther King, Jr. जयन्ती ि उद्घाटन समािोहले िरिएको ऐभतहाभसक सप्ताह मनाएका छ ौं, जहााँ 

िाष्ट्र का पभहलो युवा कभव Laureate Amanda Gorman ले “The Hill We Climb”(हामीले चढ्ने पहाड) 

वाचन गनुन िएको भथयो । यो शक्तिशाली कभवताले हामी सबैलाई के कुिा स्मिण गिायो िने कुिाहरू जस्तो 

देक्तखए वा महसुस गिे पभन,  आशा ि प्रगभतको ढुङ्गा सधैाँ िही िहनेछ । 

बााँचे्न, श्वास फेने ि आशाको त्यो ढुङ्गालाई सबै परिक्तस्थभतहरूमा उज्यालो बनाउन अग्रसि सम्भावना ि उत्साह 

कायानन्वयन गने उपायहरूको खोजीलाई जािी िाख्नका भनक्ति म तपाईौंलाई मसाँग जोभडन प्रोत्साभहत गछुन  । 

तपाईौंलाई थाहा छाँ दैछ, जनविी 11 मा, हामीले भशक्षा सभमभतको  को बैठकका द डान Dekalb County 

School District (DCSD) को भवद्यालय पुन: सुचारु गने योजनका सम्बन्धमा अद्यावभधक प्रदान गिेका भथय ाँ । 

कोभिड -19 को प्रिावको असि ि हाम्रो काउन्टीको उच्च सौंक्रमण दिलाई मध्यनजि गदै भवद्याथीहरू पभहला 

जानकािी गिाए अनुसाि जनविी 19 मा प्रत्यक्ष भशक्षणका लाभग भवद्यालयहरूमा फभकन ने छैनन् िनेि भनणनय 

भलइएको भथयो । 

म सबैलाई आश्वस्त पानन चाहन्छु भक भवद्याथीहरू प्रत्यक्ष भशक्षणका लाभग भवद्यालयमा भफतान हुने अपेभक्षत भमभत 

अगाभड परिवािहरूलाई दुई हपे्त सूचना प्रदान गरिनेछ । कक्षाकोठामा भफतान हुने वाताविण बभनसकेपभछ 

िवनहरू भवद्याथी तथा कमनचािीलाई स्वागत गनन तयाि िहन्छन् िनेि सुभनभित गननका भनक्ति हाम्रा िवनहरू 

तथा टोलीहरूले भनिन्ति रूपमा नू्यभनकिणका िणनीभतहरू ि भवद्यालय तयािीमा ध्यान केक्तित गने छन् । 

कृपया ती िणनीभतहरूको बािेमा यहााँ पढ्नुहोस् । स्मिण गनुनहोस्, तपाईौंहरूको सामूभहक सुिक्षा हाम्रो मुख्य 

प्राथभमकता हो । 

DCSD का परिवािहरू 

हाम्रो िचुनअल टाउन हलको अक्तन्तम बैठक हेिेका ि बैठकमा सहिाभगता जनाएका हाम्रा सबै परिवाि तथा 

भशक्षकहरूलाई धन्यवाद छ । हामीले भवद्यालय पुन: सुचारू गने  भडक्तररक्टको योजनाको बािेमा जानकािी 

प्रदान गदै गदान तपाईौंले भदनु िएको प्रभतभक्रया ि तपाईौंले देखाउनु िएको सावधानीको प्रशौंसा गछौं । तपाईौंले 

टाउन हलको बैठक छुटाउनु ियो िने भिभडयो हेनन यहााँ जानुहोस्: 

 

अङ््गगे्रजी https://fb.watch/39hp97Mz96/ 

से्पभनस: https://youtu.be/um9m5rDShPY 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414571491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NcXmYxriWNce8THYkVuiv%2BqFVmb05J1f4GDTbfrGPvE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2F39hp97Mz96%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414571491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3HT5P5yRJ4%2FA9IKzOD%2BlgjngpfV%2BYb4VjUaFoinliqY%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fum9m5rDShPY&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414581479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=J4JDmSgoEi9gw9yvm%2B92Ajl1iHEhwDokoTZH0Cbk6pA%3D&reserved=0
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मैले टाउन हलको बैठकका द डान उले्लख गिे झैाँ, हाम्रो भवद्यालय सञ्चालन टोली ि भवद्यालयका 

प्रधानाध्यापकहरू िवनहरूलाई प्रत्यक्ष भशक्षणका लाभग तयाि गनन लाभग पनुन िएको छ । हामी कुन के्षत्रका 

समस्याहरू सम्बोधन गनुन आवश्यक छ िनेि मूल्याङ्कन गदै ि कामको आदेश पूिा गदै दैभनक भनिीक्षण 

सञ्चालन गरििहेका छ ौं । 

हामी अभहले नै प्रतक्ष्य भशक्षणका लाभग कक्षाकोठामा फभकन ने त छैन ौं, तैपभन हामी भवद्यालय भित्र कोभिड-19 

को सौंक्रमण फैलन सके्न जोक्तखम कम गननका भनक्ति CDC ले जािी गिेको सौंक्रमण नु्यभनकिणका पााँच मुख्य 

िणनीभतहरू कायानन्वयन गने काम जािी िाखछ ौं । यी िणभनभतहरू तल प्रदान गरिएको छ: 

• मास्कको भनयभमत ि सही प्रयोग 

• सम्भव िएसम्म सामाभजक दूिी कायम गने 

• हात धुने 

• सिसफाइ ि भनसौंक्रमण 

• DeKalb Board of Health साँगको सहकायनताका साथमा कन्याक्ट टर ेभसङ्ग 

भयनै िणभनभतहरू प्रयोग हामी हाम्रा कमनचािी तथा हाम्रा भवद्याथीहरू दुवैको लाभग कक्षाकोठाको सुिभक्षत ि 

सहज भफभतनको योजना बनाउने कामलाई जािी िाखछ ौं । मैले बुझेको छु भक अभहलेको समय परिवतननशील छ 

। ति पभन, म तपाईौंहरू प्रते्यकलाई —हाम्रो उतृ्कष्ट् टोली, नेतृत्व, सभमभत तथा हाम्रा भवद्याथीहरू—लाई पूणन 

रूपमा भवश्वास गछुन  ि तपाईौंको लचक बन्न सके्न ि खुला हृदय बनाउने सके्न क्षमताका लाभग तपाईौंलाई 

धन्यवाद छ । 

हामी सबैले बुझेका छ ौं भक यो हाम्रो लाभग अभनभित समय हो । हाम्रा परिवािहरूले पािदशी, भनयभमत ि 

अद्यावभधक सञ्चाि प्राप्त गनुन जरुिी हुन्छ िने्न कुिा हामीले बुझेका छ ौं । भवद्यालय पुन: सुचारूको पोटनल 

तपाईौंका लाभग भवद्यालय पुन: सुचारू गने DCSD को योजनाको बािेमा अद्यावभधक प्राप्त गने मुख्य श्रोत बन्छ 

। पोटनलमा, तपाईौंले घोषणाहरू, सुिक्षा प्रोटोकलहरू, यातायातसम्बन्धी अद्यावभधकहरू, िचुनअल भशक्षा ि 

पोषणको बािेमा पभन सबै कुिा थाहा पाउनु हुनेछ । म परिवािलाई यो वेबसाइट बुकमाकन  गनन ि 

अद्यावभधकको लाभग भनयभमत रूपमा भवद्यालय पुन: सुचारूको वेबसाइट हेनन प्रोत्साभहत गछुन  । 

 

जनविी 19, 2021 देखि लागू हुने शिक्षण ताशलका 

भशक्षण ताभलकाको बािेमा प्रभतभक्रया भदनु िएकोमा तपाईौंलाई धन्यवाद ।  परिवतननको तयािीका सम्बन्धमा 

प्रधानाध्यापक तथा कमनचािीहरूलाई स्पष्ट्ीकिण भदइएको भथयो ।  अभहलेको समयमा लचकता एकदमै 

महत्त्वपूणन हुन्छ । 

DeKalb County School District (DCSD) ले जनविी 19, 2021 देक्तख लागू हुने गिी अनलाइन भसकाइको 

ताभलका परिमाजनन गदैछ ।  भनयभमत कक्षाको ताभलकामा गएपभछ, यसले लगाताि रूपमा सबै भवद्याथीहरूका 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fsafety-protocol%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414581479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MmX0O7ASNV3rhOQDI0YJ%2FFhq4RtfBumw2UeIUp1qZSA%3D&reserved=0
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लाभग थप भशक्षण समय प्रदान गनन भदन्छ । दैभनक ताभलकाले िोजन (भबहानको खाजा ि लन्च) ि प्रभवभधको 

भवश्रामका लाभग समय छुट्ट्याउनेछ ।  कक्षाहरू सोमबाि, मङ्गलबाि, भबभहबाि तथा शुक्रबाि सञ्चालन गरिने 

छन् ।  भवद्याथीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा, वा भवद्याथी-भशक्षकको सानो समूहमा हस्तके्षप, उपचाि, ि/वा 

गभतवद्धनन प्राप्त गनन भदनका भनक्ति सबै भशक्षक तथा भवद्याथीहरूले बुधबािको भदनलाई शैभक्षक सहायताको 

भदनको रूपमा प्रयोग गने छन् । 

भप्र-भकन्डिगाटनन बाहेकको हकमा, तल प्रदान गरिएको ताभलकाले प्रते्यक भवद्याथीले आफ्नो भशक्षकबाट 

नू्यनतम रूपमा कभत समयको प्रत्यक्ष भशक्षण प्राप्त गछन न् िने्न कुिालाई प्रभतभबक्तम्बत गछन  ।  स्थानीय 

भवद्यालयका भलडि तथा भशक्षकहरूसाँग आवश्यकता अनुसाि समकाभलक भशक्षाको समय भवस्ताि गने 

अभधकाि हुन्छ ।  भवद्याथीहरू व्यक्तिगत ि सामूभहक असाइनमेन्टमा सहिागी हुने छन् जुन समकाभलक 

भशक्षाको समयसीमा िन्दा बाभहिसम्म लक्तम्बन्छ । 

 

गे्रड तह समकाशलक शिक्षाको समयसीमा 

भप्र-भकन्डिगाटनन प्रते्यक भदन प्रभत DECAL 1 घण्टा देक्तख ½ घण्टा 

आधाििूत तह गे्रड K-2 प्रते्यक पाठ्यक्रमका लाभग 15 भमनेटको नू्यनतम समय 

आधाििूत तह गे्रड 3-5 प्रते्यक पाठ्यक्रमका लाभग 20 भमनेटको नू्यनतम समय 

माध्याभमक तह कक्षा 6-8 प्रते्यक पाठ्यक्रमका लाभग 30 भमनेटको नू्यनतम समय 

उच्च भवद्यालय कक्षा 9-12 प्रते्यक पाठ्यक्रमका लाभग 30 भमनेटको नू्यनतम समय 

 

जनविीका लाशग शवद्यार्थी पात्रोको एक झलक 

दोस्रो सेमेरिको सुरुवातको तयािीका सम्बन्धमा, कृपया आफ्नो बच्चाको साथमा भवद्याथी पात्रोको झलक 

अध्ययन गनुनहोस् । भवद्याथीहरू जनविी 19, 2021 देक्तख िचनअुल रूपमा भवद्यालयमा उपक्तस्थत हुने छन् ।  

कृपया याद गनुनहोस् भक जनविी 20 को भदन भवद्याथीको दूि भशक्षा/रिमोट लभननङ्ग हुने भदनको रूपमा तय 

गरिएको छ । 



NEPALI 

 

तपाईौंसाँग आफ्नो बच्चाको ताभलका वा पात्रोको बािेमा कुनै पभन प्रश्नहरू छन् िने, कृपया आफ्ना बच्चाका 

प्रधानाध्यापक, भशक्षक(हरू), वा पिामशनदातालाई सम्पकन  गनुनहोस् । 

 

पिीक्षाहरूसम्बन्धी अद्यावशिक 

वतनमान महामािीका कािण,  भडक्तररक्टले Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 

DeKalb County Board of Health ि Georgia Department of Education को भनदेभशका पालना गदै 

भवद्याथीहरू सुिभक्षत ि स्वास्थ्य हुने तरिकाले पिीक्षाहरू सञ्चालन गरिनेछ िनेि सुभनभित गनुन पदनछ । 

Georgia Department of Education (GaDOE) अनुसाि, संघीय शनदेशिकाहरू पालना गननका 

शनखि ACCESS तर्था Georgia Milestones Assessments सशहतका िाज्यको िर्नमा सञ्चाशलत हुने 

सबै पिीक्षाहरू शवद्यार्थीको प्रत्यक्ष उपखथर्थशतमा सञ्चालन गनुन पदनछ । अशििावकको रूपमा तपाई 

आफ्नो बच्चालाई प्रत्यक्ष उपखथर्थशतमा सञ्चाशलत हुने पिीक्षामा सहिागी गिाउन र्ाहनुहुन्न िने, कृपया 

सहिागी नहुुँदाको परिणामको बािेमा छलफल गनन आफ्नो बच्चाको शवद्यालयमा सम्पकन  गनुनहोस् । 

Measures of Academic Progress (MAP) को भहउाँदे पिीक्षा जनविी 4 देक्तख फेबु्रअिी 26, 2021 सम्म 

सञ्चालन हुने गिी तय गरिएको छ ।  अनलाइन भसकाइको व्यवस्थामा हुाँदा, भडक्तररक्टले प्रदान गिेको उपकिण 

वा व्यक्तिगत उपकिण प्रयोग गिेि अनलाइनबाट भवद्याथीहरूको MAP को पिीक्षा भलइनेछ ।  यद्यभप, भहउाँदे 

MAP को पिीक्षा फिक खालको हुने िएकोले, भवद्याथीहरूका लाभग दुई फिक तरिकाले पिीक्षा सञ्चालन 

जनविी 2021 
आइतबाि सोमबाि मङ्गलवाि बुिबाि शबहीबाि िुक्रबाि िशनवाि 

भवद्याथीहरूका लाभग 

अनलाइन भसकाइको 

भदन 

 

अक्तन्तम पिीक्षा 

भवद्याथीहरूका लाभग 

अनलाइन भसकाइको 

भदन 

 

अक्तन्तम पिीक्षा 

भवद्याथीहरूका लाभग 

आत्मभनिनि भसकाइको 

भदन 

 

सेमेरिका 

भक्रयाकलापहरूको 

अन्त्य 

भशक्षक/कमनचािीको 

काम गने भदन 

 

भवद्यालयहरू बन्द हुने 

भवद्यालयहरू बन्द हुने 

~डा. Martin Luther 

King, Jr. जयन्तीको 

भबदा 

 

भवद्यालयहरू बन्द हुने 

दोस्रो सेमेस्टि 

(पूणन ताभलका सुरु हुने) 

 

भवद्याथीहरूका लाभग 

अनलाइन भसकाइको 

भदन 

भवद्याथीहरूका लाभग 

अनलाइन भसकाइको 

भदन 

भवद्याथीहरूका लाभग 

अनलाइन भसकाइको 

भदन 

भवद्याथीहरूका लाभग 

अनलाइन भसकाइको 

भदन 

भवद्याथीहरूका लाभग 

अनलाइन भसकाइको 

भदन 

भवद्याथीहरूका लाभग 

अनलाइन भसकाइको 

भदन 

भवद्याथीहरूका लाभग 

अनलाइन भसकाइको 

भदन 

भवद्याथीहरूका लाभग 

अनलाइन भसकाइको 

भदन 

भवद्याथीहरूका लाभग 

आत्मभनिनि भसकाइको 

भदन 

~नोट:  जनविी 19, 2021 – कमनर्ािी तर्था शवद्यार्थीहरूले Infinite Campus मा प्रकाशित गरिए अनुसािको शिक्षण ताशलका पालना 

गने छन् । 

+नोट: जनविी 20, 2021 को शदन – शवद्यार्थीहरू अनलाइन शसकाइमा सहिागी हुने छन् । यो शदनलाई आत्मशनिनि शसकाइको शदनको 

रूपमा प्रयोग गरिने छैन । 



NEPALI 

गरिनेछ : अनलाइनबाट (भवज्ञान तथा िाषाको प्रयोग) ि प्रत्यक्ष उपक्तस्थभतमा (गभणत तथा पठन) ।   

अशििावकहरूले आफ्नो बच्चालाई प्रत्यक्ष उपखथर्थशतमा सञ्चाशलत हुने पिीक्षामा सहिागी नगिाउने 

शनणनय गनुनियो िने ती बच्चाले अशहलेको समयमा ती कुिाहरूको जाुँर् शदने छैनन् । 

 

बिाई छ ! 

DCSD का नयाुँ अध्यक्ष + उपाध्यक्ष 

 

DeKalb काउन्टीको भशक्षा सभमभतद्वािा सवनसम्मभतले अध्यक्षको रूपमा भनवानभचत हुनुिएकोमा सुश्री Vickie B. 

Turner ि सवनसम्मभतले उपाध्यक्षको रूपमा भनवानभचत हुनुिएकोमा श्री Diijon DaCosta लाई क्रमैसाँग बधाई 

छ । 

 

20 वषनसम्म Dekalb काउन्टीको सभक्रय सदस्यको रूपमा िहाँदै आउनु िएकी सुश्री Turner 24 वषनसम्म 

सावनजभनक भशक्षा प्रभत समभपनत हुनु िएको छ । उहााँले भडक्तरर क्ट 5 मा छ वषन िन्दा धेिै समयसम्म सेवा प्रदान 

गनुन िएको छ । साथै, उहााँ आफ्नो नयााँ िूभमकाको साथमा समुदाय ि भशक्षामा आफ्नो अनुिव ि जोस दुवै 

प्रयोग गने कुिाका सम्बन्धमा उत्साभहत हुनुहुन्छ । 

 

2018 मा भडक्तररक्ट 6 लाई सेवा प्रदान गनन सुरु गनुन अगाभड सुश्री. Diijon 2014 मा DCSD मा भशक्षकको 

रूपमा जोभडनुिएको भथयो । युवाहरूको शैभक्षक सफलतामा ध्यान केक्तित गने उतृ्कष्ट् नेतृत्वकतानको रूपमा, 

उहााँ आफ्नो नयााँ िूभमकामा ताजा दृभष्ट्कोण ि पािदशी सहायता प्रदान गनन उत्साभहत हुनुहुन्छ । 

 

म यी दुवै असाधािण नेतृत्वकतानहरू ि उहााँहरूले सभमभत ि हाम्रो समुदायलाई कस्तो तरिकाले सकािात्मक ि 

प्रगभतशील मागन तफन  डोयानउनु हुनेछ िने्न कुिामा एकदम धेिै उत्साभहत छु ।  

 

म सभमभतका भनवतनमान अध्यक्ष श्री Marshall Orson लाई पभन उहााँको सेवा तथा नेतृत्वका लाभग धन्यवाद 

भदन चाहन्छु । 

 

साथै, म आफ्नो पदमा पुन: भनवानभचत हुनु िएको DCSD को भशक्षा सभमभतका सदस्यहरूलाई पभन बेग्ला-बेगै्ल 

रूपमा बधाई भदन चाहन्छु । म भडक्तरर क्ट प्रभत तपाईौंको प्रभतबद्धता, हाम्रा भवद्याथी ि कमनचािीहरू प्रभतको 

तपाईौंको उत्साह ि मलाई तथा तपाईौं जोसाँग दैभनक रूपमा काम गनुनहुन्छ ती टोलीहरूलाई तपाईौंले प्रदान गनुन 

िएको भनिन्ति सहयोगको लाभग तपाईौंलाई व्यक्तिगत रूपमा धन्यवाद भदन चाहन्छु । सभमभतका प्रते्यक 

सदस्यहरूको भवविण हेनन यहााँ जानुहोस् । 

 

 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fboard-of-education%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7Cded4bf60309c4440143b08d8befabd24%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637469331414591477%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dfa0Ow%2FIJuBdCRZAZF7r3Q79M8eDwNFq1RDIQ14rWDs%3D&reserved=0
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कशिनाइसम्बन्धी आवेदन 

हामी DCSD का कमनचािीको रूपमा हाम्रा िवनहरूमा भफतान िएका हिेक कमनचािीहरूलाई धन्यवाद भदन 

चाहन्छु ।  हामीले बुझेका छ ौं भक तपाईौंको स्वास्थ्य ि सुिक्षा भडक्तररक्टका लाभग मात्र महत्त्वपूणन निएि तपाईौंको 

आफ्नै परिवािका लाभग पभन महत्त्वपूणन छ । तपाईौंको कुिा सुनेि, हामी कभठनाइका कािण वैकक्तिक कामको 

भजमे्मवािी आवश्यक पछन  िनेि अभिव्यि गिेका कमनचािीहरूको अनुिोध क्तस्वकाि गनन चाहन्छ ौं । हाम्रो 

कभठनाइसम्बन्धी अनुिोधले तपाईौंलाई आफू िवन वा आफ्नो कामको ताभलकामा फभकन ाँदा आफूलाई हुने 

समस्याको बािेमा जानकािी गिाउन भदन्छ । उि अनुिोध जनविी 8 भित्र बुझाइ सकु्न पने भथयो ि यो अनुिोध 

फेबु्रअिी 2, 2021 सम्मका लाभग मान्य हुनेछ । 

तपाईौंले जुनसुकै कािणले कभठनाइसम्बन्धी अनुिोध िाखेको िए पभन हामीले आशा गिेका छ ौं भक यो 30 भदने 

अवभध भित्र तपाईौं फेबु्रअिी 3, 2012 मा काममा फभकन ने भमल्ने गिी आफ्नो बन्दोबस्ती भमलाउनु हुनेछ । 

अवश्य नै, तपाईौंले फेबु्रअिी 3 िन्दा अगाभड कुनै समस्या वा परिक्तस्थभतको बािेमा जानकािी गिाउनु पयो िने 

कृपया आफ्नो भनकटतम सुपििाइजिलाई सम्पकन  गनुनहोस् । 

फेरि पभन, यो अभनभित समयका द डान आफूले गिेको हिेक काममा कडा मेहनत देखाउनु िएकोमा 

तपाईौंलाई धन्यवाद छ । 

अन्त्यमा, म तपाईौंको लगनशीलता, लभचलोपना, धैयनताका लाभग तपाईौंहरू सबैलाई धन्यवाद भदन चाहन्छु । म 

Superintendent Student Advisory Committee (SSAC) ि अभतभथ विा German DuBois III लाई 

पभन भवशेष धन्यवाद भदन चाहन्छु । मैले उहााँलाई यो हप्ता िेटेको भथए । म नयााँ ताभलकामा िएको भवद्याथी 

क्लब तथा क्तिन समयको भनदेभशकाको सम्बन्धमा उठाइएका बुाँदाहरूको कदि गछुन  I मैले आशा गिेको छु 

भक अझ धेिै उतृ्कष्ट् अधे्यताहरूसाँग मेिो िेट हुनेछ । 

तपाईौंले हाम्रा भवद्याथीहरूका लाभग गरििहनु िएको कडा मेहनतको बािेमा सक्त्झाँदा खेिी, Martin Luther 

King, Jr. को यो िनाइ मेिो मनमा आउाँछ: “जीवन भनिन्ति रूपमा चली िहन्छ ि जरुिी प्रश्न िनेको यो छ: 

‘तपाईौंले अरूका लाभग के गरििहनु िएको छ?’” तपाईौं भनिः स्वाथन ि दयालु हुनुको परििाषाको अथनमा बाचु्नहुन्छ 

ि सास फेनुनहुन्छ । लगाताि रूपमा, वषै भपचे्छ सभक्रय रूपमा सहिाभगता हुनु िएकोमा तपाईौंलाई धन्यवाद छ 

। हाम्रा भवद्याथीहरू, प्रशासन, कमनचािीहरू ि भडक्तररक्टको तफन बाट तपाईौंलाई धन्यवाद । 

 

तपाईौंको #1 प्रशौंसक, 

 

Cheryl Watson-Harris 
 


