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DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन छ, अफ्रिकी-अमेरिकी इभिहास स्मिण गने
मभहनाका लाभग शुिकामना ।
म फे रि पभन हाम्रा भशक्षक िथा कममचािी सदस्यहरूलाई कायामलय ि भवद्यालय िवनहरूमा स्वागि गनम चाहन्छु , ि हामीले
के ही भवद्याथीहरूलाई भवद्यालयका िवनहरूमा बोलाउने ियािी गदै गदाम उनीहरूले देखाएको कडा मेहनि ि समपमणका
लाभग धन्यवाद फ्रदन चाहन्छु । मैले बुधवाि “स्थलगि भ्रमणको फ्रदन” मा भवद्यालयहरूको भ्रमण गिे । यस क्रममा, धेिै
भशक्षकहरू भवद्यालय फके को देख्न पाउँ दा म खुसी िएको भथए । हाम्रा भवद्याथीहरू आउँ दा हप्ताहरूमा प्रत्यक्ष भशक्षणमा
फर्कम दैं गदाम हाम्रा कममचािीहरू िवनहरूमा फकम न ि प्रेजेन्टेसनलाई अभन्िम रूप फ्रदन ियाि िएि भवद्यालयमा उपभस्थि
िएका भथए ।
हाम्रा भशक्षक ि भवद्याथीहरूको सुिभक्षि रूपमा भवद्यालय फर्कम ँ दै गदाम िवनहरूको ियािी गिे कोमा म हाम्रा उत्कृ ष्ट
प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई उनीहरूको कडा मेहनि ि परिश्रम को लाभग भवशेष रूपमा धन्यवाद फ्रदन चाहन्छु ।
हाम्रो दृभष्टकोण भवज्ञान िथा Centers for Disease Control (CDC) ले जािी गिे को भनदेभशकामा आधारिि छ ि हामी
यही दृभष्टकोण प्रयोग गदै आएका छौं । CDC ले भवद्यालयहरू सके सम्म चाँडो पुन: सुचारू हुनुपछम िनेि सुझाव फ्रदएको छ ।
भवज्ञान हाम्रो पक्षमा छ । उनीहरूको भनष्कषम अनुसाि, “सामुदाभयक भवद्यालयहरूले समुदायमा संक्रमण बढाउने िूभमका
खेभलिहेका छन् िन्ने थोिै मात्र प्रमाण िेरटएको छ ।” CDC ले के पभन उल्लेख गिे को छ भवद्यालयहरू बन्द गरििहँदा
भवद्याथीको शैभक्षक प्रगभि, मानभसक स्वास््य, ि महत्त्वपूणम सेवाहरूको पहुँचमा “नकािात्मक प्रिाव पानम सक्छ” । हाम्रो
समुदायलाई सफा ि स्वास््य िाख्नको भनभम्ि, हामी हाम्रो समुदायका सबैलाई सावधान िहनु ि संक्रमण न्यूभनकिणका
िणनीभिहरू पालना गनुम िनेि सम्झाइिहेका छौं । यसले िवनहरूमा हुने सङ्क्रमणको जोभखमलाई कम गछम ।
‘मैले DeKalb लाई माया गने,’ धेिै कािणहरू छन् िि मुख्य कािण िनेको कममचािीहरूले हाम्रा भवद्याथीहरू प्रभि
देखाउने मजबुि प्रभिबद्धिा िथा गौिव हो । हाम्रा कायामलय िथा भवद्यालय िवनहरूमा फर्कम ने ि अन्ििः भवद्याथीहरूको
फ्रफर्िमको ियािी गने पाइला चलाउनु िएकोमा िपाईंलाई धन्यवाद फ्रदन चाहन्छु । िपाईं हाम्रा बच्चाहरूको सच्चा भवजेिा
हुनुहुन्छ ! यो चुनौिीपुणम समयमा उत्कृ ष्ठ िहनुिएकोमा िपाईंलाई धन्यवाद ।

स्थलगि भ्रमण गने फ्रदन
म िे बुअिी 3 मा Bob Mathis Elementary School, Dresden Elementary School, Idlewood
Elementary School, Rowland Elementary School, Columbia Middle School ि Henderson Middle
School मा िपाईंहरू मध्ये के हीको अनुहाि देख्न पाउँ दा उत्साभहि िएको भथए ।
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मैले भवद्यालयहरूले कायामन्वयन गिे को सुिक्षा प्रोटोकल ि भशक्षकहरूले आफ्ना कक्षाकोठाहरूबाट िचुमअल रूपमा पढाउँ दै
गिे को कु िा अवलोकन गने अवसि पाएको भथए । उक्त फ्रदन एकदम सकािात्मक फ्रदन ियो । आभि्य सत्कािका लाभग िी
छ भवद्यालयहरूका भलडि, भशक्षक िथा कममचािीहरूलाई धन्यवाद छ ।
म FOX 5 Atlanta ि WSB लाई भवद्यालयहरूको भ्रमण गनम ि भवद्यालयका सुिक्षा प्रोटोकलहरू देखाउन अनुमभि
फ्रदनुिएकोमा क्षेत्र V का सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. Triscilla Weaver ि Southwest DeKalb High School का
प्रधानाध्यापक डा. Thomas Glanton ि उहाँका कममचािीहरूलाई धन्यवाद फ्रदन चाहन्छु । हामीले आशा गिे का छौं फ्रक
यी समाचाि च्यानलहरूको रिपोटमले DCSD का परिवािहरूलाई हामी हाम्रा भवद्याथी िथा कममचािीहरूलाई भवद्यालय
िवनमा कसिी सुिभक्षि िाख्ने छौं िन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट भचत्र प्रदान गनेछ ।
िचुअ
म ल टाउन हल
हाम्रा परिवािहरूले भवद्यालय पुन: प्रवेश गने योजना उनीहरूका लाभग ठीक हो फ्रक होइन िनेि भनणमय गदै गदाम, कृ पया
अनलाइन भशक्षा, यािायाि, सुिक्षा प्रोटोकलहरू आफ्रदका सम्बन्धमा महत्त्वपूणम जानकािीका लाभग भवद्यालय पुन:
प्रवेशको साइट भ्रमण गदै गनुमहोला । हामी फे ब्रुअिी 11, 2021, भबभहबािका फ्रदन, बेलुका 6 बजे देभख 8 बजेसम्म हाम्रा
अभििावकहरूका लाभग अको टाउन हल बैठक आयोजना गनम लाभगिहेका छौं । थप जानकािीका लाभग हाम्रो वेबसाइट
हेनुमहोला ।
म हाम्रा परिवािहरूलाई समुदायको सुझावसम्बन्धी िचुमअल बैठकका लाभग फे ब्रुअिी 08, 2021, भबहान 11:30 को
हाम्रो भशक्षा सभमभिको बैठक हेनम प्रोत्साभहि पभन गछु म I हामी प्रत्यक्ष भशक्षणको बािे मा अद्यावभधकहरू प्रदान गने छौं ।
िपाईं DeKalb County मा च्यानल 24 मा गएि वा DSTV मा अनलाइन माफम ि सभमभिको बैठक हेनम सक्नुहुन्छ ।
संक्रमण न्यूभनकिणका िणनीभिहरू
भवद्यालय भित्र कोभिड-19 को संक्रमण फै लन सक्ने जोभखम कम गनमका भनभम्ि CDC ले जािी गिे को संक्रमण
न्युभनकिणका पाँच मुख्य िणनीभिहरू िल फ्रदइएको छ:
•

मास्कको भनयभमि ि सही प्रयोग

•

सम्िव िएसम्म सामाभजक दूिी कायम गने

•

हाि धुने

•

सिसफाइ ि भनसंक्रमण

•

DeKalb Board of Health सँगको सहकायमिाका साथमा कन्याक्ट ट्रेभसङ
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हामी भवद्याथीहरूलाई यी िणनीभिहरू अभ्यास गनम प्रोत्साभहि गछौं िाकी जब भवद्यालयहरू पुन: सचारू हुन्छ, िब
उनीहरू मास्क लगाउन, सामाभजक दूिी कायम गनम, ि हाि धुन अभ्यस्ि हुन् ि बानी परून् ।
CDC का अनुसाि, साबुन पानीले हाि धुने काम कीटाणुहरू फै भलन नफ्रदने ि फ्रकभिड-19 िाइिस फै भलने जोभखम कम गने
महत्त्वपूणम िरिका िएिा पभन साबुन पानीले कम्िीमा 20 सेकेन्डसम्म हाि धुँदा वा साबुन पानी ित्कालै उपलब्ध
निएको खण्डमा कम्िीमा 60% अल्कोहल िएको हेन्ड सेभनटाइजि प्रयोग गदाम भबमािी पानम सक्ने कीटाणुहरूको
फै लावटलाई कम गछम । िािो िथा भचसो दुवै पानीले हािबाट एउटै सङ्ख्यामा कीटाणुहरू हटाउँ छ ।
कोभिड-19 को संक्रमण न्यूभनकिण गनम सुिक्षासम्बन्धी सबै प्रोटोकलहरू CDC ि DeKalb County Board of Health
को स्वास््य भनदेभशका अनुरूप ियाि गरिन्छ । सही िरिकाले कसिी हाि धुने िन्ने जानकािीका लाभग, कृ पया CDC को
वेबसाइट भ्रमण गनुमहोस् ि कोभिड-19 सम्बन्धी भनदेशनहरूका लाभग https://www.dekalbschoolsga.org/schoolreopening/safety-protocol/ भ्रमण गनुमहोस् ।
बृहि् गुरुयोजना
DCSD ले भवद्यालय ि प्रशासनका सबै स्थलहरू मूल्याङ्कन गने एउटा बृहि् गुरुयोजनाका साथै भडभस्ट्रक्टको शैभक्षक
अभियानमा सहयोग गने संिचना कायामन्वयन गिे को छ । हामी भवद्याथी, अभििावक, कममचािी िथा समुदायका
सदस्यहरूलाई यो वेबसाइट भ्रमण गनम ि THINK BIG (ठू लो सोच) सम्बन्धी सवेक्षण पूिा िनम प्रोत्साभहि गरििहेका छौं
। यो वेबसाइटले वृहि् गुरुयोजनाका योजनाहरू िथा पद्धभिहरूको बािे मा भवविण प्रदान गछम । योजना अगाभड बढ्दै
गदाम, सवमसाधािणका लाभग थप जानकािी िथा थप सवेक्षण उपलब्ध गरिनेछ ।
यो अभनभिि समयमा हामी अगाभड बढ्न खोभजिहेका छौं । यसक्रममा, धैयमिा देखाउनु िएकोमा म िपाईंलाई फे रि पभन
धन्यवाद फ्रदन चाहन्छु । िभवष्य अभनभिि छ । िि पभन, भवद्यालयहरू पुन: खुले िएपभछ भशक्षक िथा कममचािीहरूले जे
काम गिे का छन्, त्यसलाई मलाई प्रेिणा फ्रदएको छ । हामी हाम्रा कममचािीहरूको स्वास््य िथा सुिक्षालाई नम्बि एक
प्राथभमकिामा िाभखिहने छौं । साथ ि भनिन्िि सहयोगको लाभग िपाईंलाई धन्यवाद छ । िभवष्य िाम्रो छ !

िपाईंको #1 प्रशंसक,
सुश्री Cheryl Watson-Harris

