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DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन छ !
म DeKalb County School District को सुपरिन्टेन्डेन्ट सुश्री Cheryl Watson-Harris हुँ ।
म आशा गछु ु कक तपाईं नयाुँ वर्ुमा िाम्रोसुँग स्थाभपत िइिहनु िएको छ । हाम्रा बालबाभलकाहरूलाई बाटो देखाउनका
भनभतत लचकता, कडा मेहनत, धैयुता ि बहादुिी देखाउनु िएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद छ । हाम्रो कमुचािी, भवद्याथी ि
उनीहरूको परिवािको स्वास््य तथा सुिक्षा हाम्रो शीर्ु प्राथभमकता भित्र िही नै िहनेछ ।
जनविी 11, 2021 को पभछल्लो िातमा सतपन्न िएको भशक्षा सभमभतको बैठकका दौडान मैले हामी हाम्रा भवद्याथीहरूलाई
भवद्यालय फकाुउने कु िामा किलाइ गरििहेका छौं िनेि जानकािी गिाए । भवद्याथीहरू पभहला बनाइएको योजना अनुसाि
जनविी 19 मा प्रत्यक्ष भशक्षणका लाभग भवद्यालय आउने छैनन् । कोभिड 19 फै भलने जोभखम कम गनु सहयोग गनु
भवद्यालयका कमुचािीहरूले CDC का भनदेभशकाहरू प्रयोग गिे ि भवद्यालयको तयािी वा संक्रमण न्यूभनकिणका
िणनीभतहरूको कायाुन्वयनमा ध्यान के भन्ित गिी नै िहनेछ ।
सदा झै ुँ हाम्रो अभहलेका प्राथभमकतामा भनयम पालना गने कु िा िन्दा सहानुिूभत माभथ आउुँ छ ि यसमा लचक ि धैयु हने
कु िाहरू पभन पछु ।
भवद्याथीहरूका लाभग भवद्यालय िवनहरू पुन: खोल्ने कायुलाई पछाभड धके ल्ने भनणुय भलन गाह्रो पिे को भथयो ि म
तपाईंलाई आश्वस्त पानु चाहन्छु कक हामी भवद्यालय पुन: खोल्न हाम्रो साम्युले भ्याएसतम सबै काम गरििहेका छौं ।
हाम्रा भवद्याथी तथा कमुचािीका लाभग सुिभक्षत रूपमा भवद्यालय फर्कु न सुभनभित गनु सके पभछ मात्र हामी त्यसो गने छौं ।
संक्रमण न्यूभनकिणका िणनीभतहरू भनगिानी गने हाम्रो क्षमताका अभतरिक्त, हामीले भनणुय बनाउने प्रकक्रयामा भवचाि गने
अको एउटा सूचक िनेको संक्रमण दि हो । CDC को भनदेभशका अनुसाि, 10 % वा माभथको संक्रमण दिले िोग फै भलने
जोभखम उच्च बनाउुँ छ । सोमबािसतम, DeKalb को संक्रमण दि 14.7% छ ।
भवगत दुई हप्ताका दौडान मैले भवद्यालयहरूको भ्रमण गिे को भथयो । यी भ्रमणहरूका दौडान, धेिै भशक्षकहरू भवद्यालय
फके को देख्न पाउुँ दा म उत्साभहत िएको भथयो । उनीहरूले हाम्रा भवद्याथीहरू प्रभत प्रभतबद्धता ि िवनमा फकु न पाउुँ दाको
उत्साह अभिव्यक्त गनुुिएको छ । उनीहरूले DCSD प्रभत देखाएको प्रभतबद्धताका लाभग म शब्दमा आफ्नो सतमान
अभिव्यक्त गनु सभददन । यसका अलवा, हामी भवपभिसतबन्धी अनुिोधको आवेदन पेश गने भशक्षक तथा भवद्यालय
कमुचािीहरूलाई सहायता गिी नै िहने छौं ।
हामीले िभवष्यमा प्रत्यक्ष भशक्षणको तयािी गदै गदाु, हाम्रो भवद्यालय सञ्चालन टोलीले भवद्यालय तयािीसतबन्धी मुख्य
भनिीक्षण सतपन्न गनेछ जसमा भनम्न लगायतका कु िाहरूको जाुँच समावेश हन्छ:
· व्यभक्तगत सुिक्षा उपकिण (PPE) ि सिसफाइसतबन्धी सामानहरू
· सिसफाइसतबन्धी सामानहरूको भवतिण तथा कायुभवभध
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· सामाभजक दूिी कायम गिे ि बस्ने व्यवस्था तथा स्थानको व्यवस्थापन
· पानीको पहुँच
· प्लभतबङ ि HVAC प्रणालीहरू
· कोभिड-19 को भवद्यालय सुिक्षासतबन्धी सङ्के त
हामी हाम्रा सबै कमुचािी तथा भवद्याथीहरू हाम्रा भवद्यालय िवनहरूमा सुिभक्षत साथ पढ्न ि फस्टाउन सदछन् िनेि
सुभनभित गनु चाहन्छौं । फे रि पभन, यसमा कोभिड-19 को जोभखमको स्ति अझ कम गनु CDC ले जािी गिे को संक्रमण
न्यूभनकिणका पाुँच िणनीभतहरूको पालना पभन समावेश हन्छ, जस्तै, जस्तै:
· मास्कको भनयभमत ि सही प्रयोग
· सतिव िएसतम सामाभजक दूिी कायम गने
· हात धुने
· सिसफाइ ि भनसंक्रमण
· DeKalb Board of Health सुँगको सहकायुताका साथमा कन्यादट ट्रेभसङ
तपाईंको भनिन्ति साथका लाभग धन्यवाद । हामी भनिन्ति रूपमा कोभिड पिीक्षणको भवकल्पको बािे मा खोजी गने छौं ि
रुची िएका व्यभक्तहरूका लाभग खोप लगाउने अवसिहरूको बािे मा अवगत गिाउने छौं । जनविी 16, बेलुका 6 बजे
आयोजना हने िचुुअल टाउन हल बैठकमा मसुँग जोभडनुहोस् । तपाईं सधै ुँ हाम्रो वेबसाइट
www.dekalbschoolsga.org मा अद्यावभधक जानकािी प्राप्त गनु सक्नुहन्छ ।
यो गभतशील समुदायको भहस्सा हन पाएकोमा मैले गौिवाभन्वत महसुस गिे को छु । म भवश्वास गछु ु कक तपाईंको बच्चाको
लाभग सही भनणुय गने सही माभनसहरू हौं । म तपाईंहरूसुँग संकल्प गछु ु कक हामी लचक, धैयु ि सहानुिूभतशील हुँदै गदाु
भवचािशील िएि, िणनीभतक रूपमा ि पािदर्शुताका साथ भनिन्ति रूपमा अगाभड बढ्ने छौं ।

