NEPALI
अङ्क 24
DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन,
हामीले हाम्रो कार्ाालर् तथा भवद्यालर्का िवनहरूमा दोस्रो हप्ता पूिा गिे का छौं । र्स क्रममा, म भिक्षक तथा कमाचािी
सदस्र्हरूलाई उनीहरूको कडा मेहनत ि समपाणका फे रि पभन धन्र्वाद ददन चाहन्छु ।
अझै पभन के ही भिक्षक तथा कमाचािीहरू भवद्यालर् फर्का न संकोच माभनिहनु िएको छ । ति पभन, म उत्साहको साथमा
भवद्यालर् फर्का एका भिक्षक तथा कमाचािीहरू प्रभत आिाि प्रकट गना चाहन्छु । गत हप्ताको भवद्यालर् भ्रमणका दौडान, म
समग्रको सकािात्मकताबाट प्रिाभवत िएको भथर्ो । उक्त भ्रमणमा समुदार्का साझेदािहरू पभन हुनुहुन््र्ो । उहााँहरू
‘भवद्यालर्मा अरूको साधािण ददन कसिी भबत्छ िनेि अनुिव गने कार्ाक्रम’ मा पभन उपभस्थत हुनु िएको भथर्ो ।
महामािीको अवभधिरि सूचनाका माध्र्महरूमा अत्र्ाभधक िाि थभपएका छ, र्द्यभप DeKalb County School
District (DCSD) ले लगाताि रूपमा भवज्ञान तथा Centers for Disease Control and Prevention (CDC) को
भनदेभिकामा आधारित दृभिकोण प्रर्ोग गदै आएको छ । CDC ले भवद्यालर्हरू सके सम्म चााँडो पुन: सुचारू हुनुपछा िनेि
सुझाव ददएको छ । CDC ले के पभन उल्लेख गिे को छ भवद्यालर्हरू बन्द गरििहाँदा भवद्याथीको िैभक्षक प्रगभत, मानभसक
स्वास््र्, ि महत्त्वपूणा सेवाहरूको पहुाँचमा “नकािात्मक प्रिाव पना सक्छ” । हाम्रो समुदार्लाई सफा ि स्वास््र् िाख्नको
भनभम्त, हामी हाम्रो समुदार्का सबैलाई सावधान िहनु ि संक्रमण न्र्ूभनकिणका िणनीभतहरू पालना गनुा िनेि
सम्झाइिहेका छौं । र्सले िवनहरूमा हुने सङ्क्रमणको जोभखमलाई कम गछा ।
फे रि पभन, र्ो भनणार् भलन देििरिका सुपरिन्टेन्डेन्टहरूलाई अप्ठ्यािो पिे को भथर्ो । मलाई लाग्छ हामीले कमाचािीहरूका
लाभग सुिभक्षत वाताविण बनाएका छौं ि हामी भवद्याथीहरूलाई भवद्यालर् फकााउनका भनभम्त हाम्रो प्रणालीलाई सही
ठाउाँ मा ल्र्ाउने सम्बन्धमा सही बाटोमा छौं ।

भडभस्िक्टव्यापी सम्बोधन
म फे ब्रुअिी 23, 2021 का ददन भडभस्िक्टलाई सम्बोधन गनेछु । Stone Mountain को 4550 Greer Circle को पार्का ङ
लटमा कार्ाक्रम आर्ोजना गरिनेछ । सहिागीहरूलाई “आफ्नै सवािी साधनमा बस्न ददइनेछ” । पार्का ङ लट 4:15 बजे
खुल्नेछ ि कार्ाक्रम 5:30 बजे सुरु हुनेछ । हामी DCSD को अनुिवलाई कसिी उच्च स्तिको उत्कृ ितामा पुर्ााउाँदैछौं िनेि
जानकािी गिाउन म उत्साभहत छु ।

अरूको साधािण ददन कसिी भबत्छ िनेि बुझ्ने भ्रमण/ टाउन हल
गत बुधबािको ददन “अरूको साधािण ददन कसिी भबत्छ िनेि बुझ्ने” भ्रमणमा सहिागी िएका समुदार्का साझेदािहरूलाई
धन्र्वाद ददन चाहन्छु । हामीले भवद्याथीहरूलाई प्रत्र्क्ष भिक्षणमा फकााउने तर्ािी गदै गदाा उक्त भ्रमणले समुदार्का हाम्रा
साझेदािहरूलाई हाम्रा भवद्यालर्हरूको हलमा हहाँड्न अनुमभत ददएको भथर्ो । हामी उहााँहरूको प्रश्न, प्रभतदक्रर्ा ि
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सिोकािको कदि गछौं । हाम्रा साझेदािीहरूलाई आफ्ना भवद्यालर्हरू अवलोकन गना अनुमभत ददएकोमा हामी हामी हाम्रा
स्कू ल भलडिहरूलाई धन्र्वाद ददन चाहन्छौं । भ्रमणका झलकहरू हेना कृ पर्ा र्हााँ भक्लक गनुाहोस् ।
म हाम्रो िचुाअल टाउन हलको अभन्तम बैठक हेिेका ि बैठकमा सहिाभगता जनाएका हाम्रा सबै परिवाि तथा
भिक्षकहरूलाई पभन धन्र्वाद ददन चाहन्छु । हामीले भवद्यालर् पुन: सुचारू गने भडभस्िक्टको र्ोजनाको बािे मा जानकािी
प्रदान गदै गदाा तपाईंले ददनु िएको प्रभतदक्रर्ा ि तपाईंले देखाउनु िएको सावधानीको प्रिंसा गछौं । तपाईंले टाउन हलको
बैठक छु टाउनु िर्ो िने भिभडर्ो हेना र्हााँ जानुहोस्:
https://www.facebook.com/100666431593471/videos/175882993982130
हाम्रो भवद्यालर् समुदार्को सुिभक्षत दफती सुभनभित गना मजबुत सहकार्ा आवश्र्क पछा ।
सभमभतको बैठक
फे ब्रुअिी 8 को भिक्षा सभमभतको बैठक हेनुा हुनै सबै जनालाई धन्र्वाद छ । बैठकका दौडान धेिै जानकािी प्रदान गरिर्ो ि म
सवासाधािणलाई त्र्हरूको बािे मा ज्ञान छ िनेि भनभिन्त हुन चाहन्छु । बैठकका महत्त्वपूणा त्र्हरू तल ददइएका छन् ।
ADA को अनुिोध
•

फे ब्रुअिी 2 मा म्र्ाद समाप्त हुने भवचािाभधन ADA का लाभग घिबाट काम गना ददने अनुभमत

•

भडभस्िक्ट कार्ालर्/कक्षाकोठा/कार्ास्थलमा फर्का एको समर्मा, कमाचािीहरूलाई भवचािाभधन िहेको ADA को
अनुिोधको सम्बन्धमा आफ्नो भनकटतम सुपििाइजिलाई एउटा सूचना पठाउनु िभनएको भथर्ो ।

•

कमाचािीले गनुा पने महत्त्वपूणा कामहरूको समीक्षामा आधािमा बन्दोबस्त भमलाउने सुभवधाहरू प्रदान गरिन्छ ।
कमाचािीले आफ्नो काममा माभनसहरूसाँग प्रत्र्क्ष अन्तिदक्रर्ा नगिी हुाँदन
ै िने घिबाट काम गने भवकल्प
अस्वीकृ त गरिन सक्छ ।

•

स्थार्ी बन्दोबस्ती भसफारिस गना सदकन्छ, जस्तो दक सम्िव िएको अवस्थामा एउटै िवनको अको ठाउाँ मा काम
गने व्यवस्था भमलाउन सदकन्छ । स्कू ल भलडिहरूले र्ोग्र्ता भनधाािण हुाँदै गदाा उपर्ुक्त लचकता प्रदान गना
कमाचािीहरूसाँग भमलेि काम गनेछन् ।

भवद्यालर्का िवनहरू बन्द गरिएको सम्बन्धमा
•

Smoke Rise ES - िुक्रबाि, फे ब्रुअिी 5, 2021 का ददन सिसफाई तथा सेभनटाइज गनाका भनभम्त बन्द गरिर्ो
। DeKalb Board of Health ले पााँच (5) ददन सम्म भवद्यालर् बन्द गने सुझाव ददएको छ ।

•

Panola Way ES - िुक्रबाि, फे ब्रुअिी 5, 2021 का ददन एउटा कक्षाकोठा बन्द गरिर्ो । उक्त कोठा सफा ि
सेभनटाइज गरिएको छ । Panola Way िने खुला िहन्छ ।

•

John Lewis ES को खाद्यान्न भवतिण क्षेत्र गहन सिसफाइका लाभग फे ब्रुअिी 4, 2021, भबहीबािका ददन बन्द
गरिर्ो । खाना तर्ाि गने कार्ा अस्थार्ी रूपमा अकै ठाउाँ मा सारिएको भथर्ो । खाना तर्ािीसम्बन्धी सबै
कार्ाहरू फे ब्रुअिी 9, 2021, मङ्गलबािका ददन देभख सुचारू िएको छ ।
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•

सवासाधािणको सुिक्षा - फे ब्रुअिी 5, 2021, िुक्रबािका ददन सिसफाइका लाभग कार्ाप्रणाली बन्द गरिर्ो ।
सवासाधािणको सुिक्षा - फे ब्रुअिी 8, 2021, सोमबािका ददन कार्ाप्रणाली खुला गरिर्ो । दफन्गिभप्रन्ट र्ुभनट
फे ब्रुअिी 10, 2021, बुधबािका ददन पुन: खुला गरिर्ो ।

•

Sam Moss Services Center फे ब्रुअिी 8, 2021, सोमबािका ददन सिसफाइका लाभग बन्द गरिर्ो ।

•

Redan HS - का भवभिन्न कोठाहरू फे ब्रुअिी 5, 2021, िुक्रबािका ददन बन्द गरिर्ो । कोठाहरूको सिसफाइको
काम सदकएको छ । Redan HS िने खुला िहन्छ ।

•

कु नै कमाचािीमा कोभिड-19 को संक्रमण पुभि िर्ो िने सम्पका भवन्दु (Point of contact वा POC) ले
रिपोर्टाङ कागजात ििे ि क्षेत्रीर् सुपरिन्टेन्डेन्ट, भविागीर् प्रमुख वा भडभिजन प्रमुख/सहार्क प्रमुखलाई पठाउाँ छ ।
रिपोटा गरिने जानकािीको िुद्धता सुभनभित गना कोभिड-19 सम्बन्धी POC ले सम्िव िएसम्म कमाचािी
सदस्र्साँग छलफल गनुा पदाछ ।

•

क्षेत्रीर् सुपरिन्टेन्डेन्ट, भविागीर् प्रमुख वा भडभिजन प्रमुख/सहार्क प्रमुखले उक्त रिपोर्टाङ कागजात तोदकएको
नसा ि कोभिड-19 को स्वास््र् टोलीलाई पठाउाँ छन् ।

•

कोभिड-19 को स्वास््र् टोलीले र्सपभछ के गने िन्ने भनणार् भलनका लाभग रिपोटा अध्र्र्न गछा, DeKalb
Board of Health लाई सम्पका गछा, ि क्षेत्रीर् सुपरिन्टेन्डेन्ट, भविागीर् प्रमुख वा भडभिजन प्रमुख/सहार्क
प्रमुखसाँग पिामिा गछा ।

•

कोभिड-19 को स्वास््र् टोलीले आइसोलेसन वा क्वािे न्टाइनका भनदेिनहरूका सम्बन्धमा DeKalb Board of
Health को भनभित भनदेभिका प्रदान गछा । नभजकका सम्पका हरूलाई सूभचत गरिन्छ ि उनीहरूलाई घिमै बस्ने,
क्वािे न्टाइनका भनदेिनहरू पालना गने, पिीक्षणका लाभग भचदकत्सकसाँग पिामिा गने सल्लाह प्रदान गरिन्छ ।
काममा फर्का ने भनदेभिका अनुसाि घिको आइलोसन अन्त्र् गने मापदण्ड पूिा गरिसके पभछ कमाचािीहरू काममा
फर्का न सक्छन् ।

•

कु नै कमाचािीमा कोभिड-19 को संक्रभमत पुभि िर्ो िने, संक्रमण फै भलएको हुन सक्ने ठाउाँ (हरू) लाई 24
घण्टासम्म बन्द गरिन्छ ताकी उक्त क्षेत्रको सिसफाइ ि भनसंक्रमण गना सदकर्ोस् । कोभिड-19 का कािण उक्त क्षेत्र
लामो समर्सम्म बन्द गनुा पर्ो िने सिसफाइ तथा भनसंक्रमणका अभतरिक्त उपार्हरू प्रर्ोग गरिनेछ ।

िवनसम्बन्धी तर्ािी
•

ध्र्ान आवश्र्क पिे का क्षेत्रहरूका समस्र्ाहरू सम्बोधन गना िवनका नेतृत्वकतााहरूलाई सहर्ोग गना सञ्चालन
टोलीले भनिन्ति रूपमा िवनहरूको भनिीक्षण गरििहेको छ ।

•

हामीले सबै भवद्यालर् तथा सेन्टिहरूलाई PPE ि सिसफाइका सामाग्रीहरू ददइ सके का छौं । हामीले सबै
िवनहरूलाई चाि हप्तासम्म पुग्ने सिसफाइका सामाग्रीहरूको ददएका छौं ि हामी आवश्र्कता अनुसाि भनिन्ति
रूपमा िवनहरूमा र्ी सामाग्रीहरूको आपूर्ता बढाउाँ ने छौं । भिक्षक तथा भवद्याथीहरूको सुिभक्षत दफती सुभनभित
गना आवश्र्क पने महत्त्वपूणा कामहरू सम्बोधन ि पूिा गरििहेको छ ।

•

हामीले भवगत 6-8 मभहनामा पूिा गिे का कामहरूको प्रगभत सकािात्मक छ । हाम्रो टोलीले भनिन्ति रूपमा पूवा
सदक्रर् रूपमा काम गनेछ ि हाम्रा भवद्याथी तथा कमाचािीहरूको सुिक्षासाँग जोभडएको कामलाई प्राथभमकता
िाभखन्छ िनेि सुभनभित गनेछ । कमाचािीहरूको प्रभतदक्रर्ाका आधािमा, सबै भवद्यालर्हरूलाई फे स भिल्ड प्रदान
गरिनेछ ।

कृ पर्ा र्हााँ गएि िवनसम्बन्धी तर्ािीका भिभडर्ोहरू हेनुाहोस्:
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अङ्ग्रेजी
https://www.youtube.com/watch?v=F3BHa5fVa0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q1L0n6m4X7c&feature=youtu.be
स्पेभनस:
https://www.youtube.com/watch?v=XQ8CuqIREUw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IuqFuvdf-SU&feature=youtu.be
HVAC
DCSD का सबै िवनहरूमा ताप प्रणालीहरू जोभडएको छ ि भजभस्िक्टमा धेिै बेिसम्म भबजुली कटौती हुाँदन
ै ।
•

HVAC सम्बन्धी सबै समस्र्ाहरू सुभवधाहरू ममात गने कमाचािीहरूको उच्च प्राथभमकतामा पछा । भडभस्िक्टमा
भिक्षण ि भसकाइको अनुकूल वाताविण हुनेछ िनेि सुभनभित गना DCSD का सुभवधाहरू तथा कार्ाप्रणालीहरूले
लगनिीलताका साथ काम गरििहेका छन् । DCSD ले अस्थार्ी उपार्को रूपमा भडभस्िक्ट ििका धेिै
कक्षाकोठामा चल भहटि जडान गिे को छ । र्सले भडभस्िक्टलाई ममातको काम पूिा गना ददन्छ ि उक्त स्थानलाई
सञ्चालनमा ल्र्ाइ िाख्छ ।

•

खोप, हावाको गुणस्ति, अिक्तता िएका हाम्रा भवद्याथीहरूलाई प्रदान गरिने सहार्ता लगार्तका बैठकका अरू
त्र्हरूको बािेमा पढ्न, कृ पर्ा हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गनुाहोस् ।

र्ो अभनभित समर्मा हामी अगाभड बढ्न खोभजिहेका छौं । र्सक्रममा, धैर्ाता देखाउनु िएकोमा म तपाईंलाई फे रि पभन
धन्र्वाद ददन चाहन्छु । भडस्टरिक्टबाट अभन्तम जानकािी प्राप्त गना, कृ पर्ा हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गनुह
ा ोस् ।

सुश्री Cheryl Watson-Harris
अभििावकहरू, भडभस्िक्टकबाट जानकािी तथा सूचना प्राप्त गना, कृ पर्ा स्कू ल मेसन्े जि (School Messenger) मा िएको
आफ्नो सम्पका जानकािी सही छ िनेि सुभनभित गनुह
ा ोस् । कृ पर्ा इमेल ि फोन नम्बि जस्ता तपाईंको जानकािी
अद्यावभधक छ िनेि भनभिन्त हुन आफ्नो भवद्यालर्लाई सम्पका गनुह
ा ोस् ।

