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अङक् 25 

 

DeKalb County School District का परिवारहरूलाई अभिवादन, 

 

मैले आशा गरेको छु कि तपाईंले यो हपत्ा राम्रोसँग बिताउनुभयो र तपाईं सुरकष्ित र आरामदायी सपत्ाहानत्को तयारी 

गरिरहनु भएको छ । सबै सचूकहरूले इचछ्ुक विद्यार्थी तथा परिवारहरलूाई प्रत्यकष् शिकष्णको विकलप् प्रदान गरन्े 

हाम्रो तयारीमा साथ दिइरहकेो देख्न पाउँदा हामी डिस्ट्रिक्ट स्कलूको रपूमा प्रसन्न छ ं । हामीलाई थाहा छ कि केही 

परिवारहरू तथा करम्चारी सदसय्हरलूे फेबर्ुअरी 11 को शिकष्ा समितिका द डान र तय्सपछिका दिनहरूमा चिन्ता 

व्यकत् गरन्ु भएको थियो । हामीले विगतका कहेी दिनहरलूाई समसय्ाहरू समाधान गरन् पर्योग गर  ंर तल 

अद्यावधिकहरू पर्दान गरकेा छ ं । 

 

मलाई एकदम गर्व छ कि हामर्ो टोलीले विगतका केही महिनाहरमूा दिनरात नभनी काम गरकेो छ । म हामर्ो डिस्ट्रिक्ट 

प्रति र साथ ैमहामारीको बीच समयमा पनि DeKalb County School District को ग्राजएुटको परिकल्पना साकार 

पारन् पर्तिबद्ध विजतेाहरकूो सचच्ा गाथा पर्ति गर्व गरछ्ु । हामी निरन्तर रूपमा एकसाथ अगाडि बढ्ने छ ं । 

 

म फेबर्ुअरी 3 को “DCSD को अनभुवलाई उचच् सत्रको उत्कषृ्टता कसरी परु्याउन सकिन्छ” भनन्े विषयको 

डिस्ट्रिक्टको कारय्कर्ममा उपस्थित हनु र विद्यालय वर्षको बाँकी अवधिको हाम्रा योजनाहरूको बारेमा जानकारी 

गराउन उत्सकु छु । 

 

विदय्ारथ्ी सलल्ाहकार समिति 

 

मैले गएको हप्ता विद्यार्थी सल्लाहकार समितिसँग उतक्षृ्ट समय बिताउन पाए । विदय्ारथ्ीहरूले अनलाइन शिकष्ण 

वातावरणका सम्बन्धमा आफन्ा भावनाहरकूो बारमेा, महामारीले उनीहरलूाई शकै्षिक तथा सामाजिक रपूमा कसत्ो 

प्रभाव पारेको छ भनन्े बारमेा, र विद्यार्थीहरूलाई विदय्ालयमा बोलाउँदै गर्दा मलैे क ेकुरा मनन गरन्ु पर्दछ भनन्े 

बारेमा छलफल गरकेा थिए । मलैे उनीहरकूो सझुाव र विचारशील प्रतिक्रियाहरूलाई साँचच्िक ैकदर गरकेो छु । म हामर्ा 

विद्यार्थीहरू प्रति धेरै गर्व गर्छु । अनुकरणीय व्यक्ति र विदय्ार्थी अगवुाहर ूभएकोमा तपाईलंाई धनय्वाद छ । 

 

Reach Georgia 
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हाम्रो लागि उत्कषृ्ट बनेको छात्रवतृत्िमा हसत्ाक्षर गरन्े दिनको अवसर जुटाएकोमा हाम्रो साझदेार Reach 

Georgia लाई धन्यवाद छ । DCSD का चार विदय्ार्थीहरलूे एक जना बारबार $10,000 को रकम प्रापत् गरकेा छन् र 

यी साझदेारीहरलूे हामर्ा विदय्ार्थीहरकूा लागि कलजेको पहुचँ बढाउँछ र उनीहरलूाई एकक्ाइस ं शताब्दीको 

कारय्स्थानको लागि तयार बनाउँछ । हामर्ा विदय्ार्थीहरू पर्ति प्रतिबद्धता देखाउनु भएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद । 

 

सथ्लगत भर्मण गरन् ेदिन 

 

हामीले कष्ेतर् VI को भरच्ुअल स्थलगत भर्मण सफलतापूर्वक पूरा गरकेा छ ं । म यो कुरा जानकारी गराउन पाउदँा 

उतस्ाहित छु । मलैे Peachcrest Elementary School मा सब ैजना सहकारय् गरेर सञच्ालन ग्रेड चारको गरकेो 

गणितको बैठक र DeKalb Alternative School मा निरन्तर सुधारको बैठक अवलोकन गरन् पाए । मलाई स्वागत 

गरेकोमा र कडा मेहनत तथा प्रतिबद्धता देखाएकोमा म ती विद्यालयहरूका प्रधानाध्यापक तथा करम्चारीहरूलाई 

धन्यवाद दिन चाहनछ्ु । 

 

वहृत ्गरुयुोजना - टाउन हल बठैक #1 

 

कृपया फेबर्ुअरी 25 का दिन बलेकुा 6 - 7:30 बजे समम् हामीसगँ जोडिनुहोस् । टोलीले यो समयमा टोलीले वृहत् 

गुरुयोजना (Comprehensive Master Plan वा CMP) विकास गर्नछे । बैठकले योजना पर्कर्ियाको बारमेा, तपाईं 

कसरी सहभागी हनु सकन्ुहनुछ् भनन्े बारेमा, र आउँदा महिनाहरूमा के अपकेष्ा गरन् सकिनछ् भनन्े बारमेा संकष्िपत् 

जानकारी पर्दान गरन्छे । 

 

टोलीलाई सोधन्े प्रशन्हरू यो इमेल ठेगानामा अगर्िम रपूमा पठाउन सकिन्छ: CMP@dekalbschoolsga.org 

 

बैठकमा यहाबँाट सामले हनु सकिन्छ । 

 

डिसट्र्िकट्वय्ापी समब्ोधन 

 

म फेबर्ुअरी 23, 2021 का दिन डिस्ट्रिक्टलाई समब्ोधन गरन्छेु । Stone Mountain को 4550 Greer Circle को 

पारक्िङ लटमा कारय्कर्म आयोजना गरिनेछ । सहभागीहरलूाई “आफन्ै सवारी साधनमा बस्न दिइनछे” । पारक्िङ लट 

4:15 बजे खुल्नछे र कार्यकर्म 5:30 बजे सुरु हनुेछ । हामी DCSD को अनुभवलाई कसरी उचच् स्तरको उत्कषृ्टतामा 

पुरय्ाउँदछै ं भनरे जानकारी गराउन म उतस्ाहित छु । यहाँ गएर हाम्रो निमनत्र्णा हेरन्ुहोस् । 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/
https://www.dekalbschoolsga.org/community/state-of-the-district/
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CDC को निरद्शेिका 

 

मैले पहिलय्ै भने अनुरपू, हामर्ो दृष्टिकोण विज्ञान तथा Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

ले जारी गरकेो निर्देशिकामा आधारित छ र हामी यही दषृ्टिकोण प्रयोग गर्दै आएका छ ं । CDC ले जारी गरकेो अनत्िम 

निरद्ेशिका का आधारमा, भवन तयारी सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर र सकंर्मण न्यनूिकरणका रणनीतिहरू कार्यान्वयन 

गरेर DeKalb County School District (DCSD) विद्यार्थीहरूलाई विदय्ालय भवनमा स्वागत गरन्े सम्बन्धमा सही 

मार्गमा हिँडिरहेको छ ।   

 

करम्चारी तथा विदय्ार्थीहरकूो सुरकष्ा हाम्रो मुख्य पर्ाथमिकता भित्र परछ् । CDC ले विद्यालय भितर् संकर्मण 

फैलिने जोखिम कम गर्न सकंर्मण न्यनूीकरणका रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने सझुाव प्रदान गरेको छ । DCSD ले 

हाम्रो समदुायलाई कसरी सरुकष्ित बनाइराखेको छ भनन्े जानकारी यहा ँप्रदान गरिएको छ: 

 

1. सधै ँर सही तरिकाले मासक् लगाउने । नाक र मुख पूर्ण रूपमा छोपिने गरी र अनुहार र मासक्को बीच कनुै खाली 

ठाउँ नराखी मास्क लगाउनु परद्छ । फेस सिल्डल ेमासक्को काम गर्दैन । 

 

2. सामाजिक दूरी – एक अर्कासँग कमत्ीमा 6 फिटको भ तिक दरूी कायम गररे सुरकष्ित स्थान बनाउने । DCSD ले 

विद्यार्थीहरूलाई र कहिलकेाही ँकर्मचारीहरूलाई एकै ठाउमँा राख्दा हुने सकं्रमणको जोखिम नय्ूनीकरण गरन् 

समूह-समूहमा विभाजित गर्दछ । विद्यालय आउने र जाने फरक-फरक समय तालिका र समूहमा आधारित स्थान 

र आवश्यक नपर्ने आगनत्कु तथा क्रियाकलापहरलूाई सीमित गर्ने विकलप् पनि कार्यानव्यन गरिनछे । 

 

3. हात धुने - कमत्ीमा 20 सकेेन्डसमम् साबनु पानीले हात धुने र हातले अनहुारमा नछनु े। मासक् नलगाएको 

समयमा खोक्दा वा हाच्छिउँ गरद्ा टिश्यु पपेरले छोप्ने र सिँघान फय्ाँकपेछि, खोकेपछि वा हाचछ्िउँ गरपेछि 

तत्कालै हात धुने । 

 

4. सरसफाइ र निसंकर्मण गरन्े – स्थानहरू सफा र सव्स्थ राख्ने सम्बन्धमा CDC ल ेजारी गरकेो मुख्य 

सिद्धान्त भनेको नियमित र लगातार रूपमा बारम्बार छोइने ठाउ ँ(जसत्ै ढोका र बतत्ीको स्विच) सफा गरन्ु हो 

। DCSD ले सरुकष्ा सनुिशच्ित गर्नका निमत्ि परय्ाप्त सामाग्रीहरू प्रदान गरिरहकेो छ (उदाहरणको लागि, 

साबुन, पपेर टावेल, कम्तीमा 60 प्रतिशत अलक्ोहल भएको हय्ान्ड सनेिटाइजर, डिसइनफ्ेकट्ने्ट वाइपहरू, 

मासक्) । सुरक्षित रहने DCSD का उपायहरू यहाँ प्रदान गरिएका छन् : 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
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• बारमब्ार छोइने ठाउलँाई सफा गर्न े

• ककष्ाकोठाको स्वरूप परिवरत्न गर्न े

• भ तिक छेकबार तथा COVID-19 समब्न्धी सङक्ेतहरू राखन् े

• साझा सामानहरू प्रयोग गरन् निरुतस्ाहित गरन् े

 

5. कन्टय्ाक्ट ट्रेसिङ - DCSD ले Georgia Department of Public Health र DeKalb Board of Health 

सँग सहकारय् गर्दै आएको छ । यी निकायहरूले अझ धेरै मानिसहरूमा संकर्मण फलैिन नदिन कोभिड-19 को 

संकर्मण पषु्टि भएका वय्कत्ि(हरू) नजिक गएका व्यक्तिहरू पहिचान गरछ्न् । कन्टय्ाक्ट ट्रसेिङले कोभिड-19 

को संकर्मण फलैिने गति कम गरछ्, यसल:े 

 

• मानिसहरूलाई उनीहरू कोभिड-19 बाट संकर्मित भएको हुन सकछ्न् भनेर थाहा दिनछ् र साथ ै

उनीहरूलाई कोभिड-19 को सङक्ेत तथा लकष्णहरू देखिन्छ कि भनरे स्वासथ््यमा ध्यान कने्दर्ित 

गर्न लगाउछँ । 

• कोभिड-19 बाट सकं्रमित हुने सम्भावना भएका व्यकत्िहरूलाई परीक्षण गरन् सहयोग गरछ् । 

• कोभिड-19 बाट सकं्रमित भएको खण्डमा आफै आइसोलेसनमा बस्न लगाउछँ र सकं्रमितको नजिक 

गएको भए आफै क्वारने्टाइनमा बस्न लगाउँछ । 

 

6. भवनको भने्टिलसेन – DCSD ले विद्यालयका भवनहरू र अनय् स्थानहरूमा उपयुकत् भने्टिलेसन छ कि छनै 

भनरे नियमित रूपमा निरीक्षण गर्दछ । हामीले CDC र उदय्ोगले सिफारिस गरकेो निर्देशिका पूरा गरन् 

HVAC यनुिटहरूको प्रत्यके यनुिटमा समभ्व भएसमम् भने्टिलेसन तथा फिल्ट्रेसन बढाएका छ ं । 

 

DCSD लाई सरुकष्ित राखन् विदय्ालय तयारीका समब्नध्मा निमन् रणनीतिहर ूपर्योग गरकेा छ :ं 

 

7. खोप - 31 DCSD का नरस्हरलूाई खोप कसरी लगाउने भनरे सिकाइएको छ । उहाँहरूले हाम्रो ककष्ा 1B का 

लागि खोप उपलब्ध भएपछि खोप लगाउन सरुु गरन्ु हुनछे । यो चरणमा शिकष्कहरलूाई पनि समावेश गरिएको 

छ । Georgia को कोभिड-19 को खोप कारय्कर्म सञच्ालन गरन्े योजना पालना गर्न DCSD तयार छ । 

 

8. परीक्षण – DCSD विभिनन् पर्दायकहरूसँग सहकार्य गरेर विद्यारथ्ी, करम्चारी तथा परिवारहरकूो लागि 

कोभिड-19 को परीकष्ण सेवा पर्दान गरन् उत्साहित छ । विदय्ार्थी, करम्चारी र परिवारहरूमा लकष्णहरू 
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देखिएको होस् वा नहोस् र उनीहरूले अरूमा सकं्रमण फैलाउने जोखिम होस् वा नहोस ्परीक्षणले मानिसहरूलाई 

विद्यार्थी, करम्चारी र परिवारहरू SARS-CoV-2 बाट संकर्मित छन् कि छनैन ्भनेर पतत्ा लगाउन सहयोग 

गर्छ । 

 

9. सबै करम्चारीहरकूा लागि फेस शिल्ड मगाइएको छ । 

 

10. सबै प्रधानाध्यापकहरूले विशषे रूपमा कर्मचारीहरकूो अनुरोधमा अतिरिकत् PPE खरिद गरन् Cares Act बाट 

थोरै रकमको बाँडफाँट प्रापत् गर्ने छन् । 

 

11. हामीले प्राविधिक उपकरणका सम्बन्धमा नयाँ माग पठाएका छ ं र अरक्ो महिना भित्र नयाँ उपकरणहरू आउन 

सकछ् । सबै विदय्ालयहरलूाई वबे क्यामेरा वितरण गरिएको छ । फेब्रअुरी 22, मङ्गलबारका दिन देखि, हामी 

बाँकी समसय्ाहरू हल गरन् ककष्ा विशेषको प्रविधिसमब्न्धी तयारी जाचँ सञच्ालन गरन्े छ  ं। 

 

कृपया आफ्नो ख्याल राखद्ै गरन्ुहोला, एक अर्काको खोजीनिती गर्नुहोस्, र ह साला राखन्ुहोस् कि हामी एकसाथ अझ 

मजबुत DCSD निरम्ाण गर्न सकछ् ं । 

 

भवदीय, 

 

सुश्री Cheryl Watson-Harris 

 


