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अङ्क 5
अभिवादन छ DeKalb County School District,
हामी भवद्यालय फर्कि ने 2020 को योजनाको अभतिम काउतटडाउनना छौं । हामीले भवद्यालयहरू िर्चअ
ि ल रूपमा सचरु गने र
उत्कृ ष्ट शैभिक वर्िको योजना बनाइरहेका छौं । यस क्रममा, भडभरिक्टिरर नै बढ्दो उत्सचकिा छाएको छ ।
हाम्रो भडभरिक्ट DeKalb का पररवारहरूको #1 रोजाइ बन्नेछ र हाम्रो भडभरिक्टले सबै भवद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले
रुर्ाएको िभवष्यको मागि िफि डोयािउँछ िनेर सचभनभिि गने कच रामा DeKalb County School District को रणनीभिक
योजनाले रोड म्यापको काम गछि । हाम्रो रणनीभिक लक्ष्यहरू भनम्नअनचसार छन्:
भवद्यार्थीहरूको समानिा र पहँर् सभहिको सफलिा
सरोकारवालाको संलग्निा र सञ्चार
कमिर्ारीको प्रिावकाररिा
संरकृ भि र वािावरण
संगठनात्मक उत्कृ ष्टिा
सचभवधाहरू
यो साप्ताभहक पत्रमा म हाम्रा लभिि िेत्रका सम्बतधमा िएका धेरै प्रगभि र मेरो सचरुका 100 ददनका दक्रयाकलापहरूको
बारे मा जानकारी गराउन र्ाहतछच । रणनीभिक योजनाको बारे मा र्थप जानकारीका लाभग,
https://www.dekalbschoolsga.org/superintendent/strategic-plan/ मा हेनचिहोस् ।
कमिर्ारीको प्रिावकाररिा (रणनीभिक योजनाको लक्ष्य III)
यो हप्ता, उपकरण भविरण देभि व्यवसाभयक भवकासका अवसरहरू प्रदान गने सम्बतधमा हामी सही बाटोमा छौं िनेर
सचभनभिि गनिका लाभग म हाम्रा भडभरिक्टका भलडरहरूसँग जोभडने अवसर प्राप्त गरे । हामीले 2020 को अगरि 5-7 सम्म
िर्चिअल व्यवसाभयक भवकास संरर्थान सञ्चालन गयौं । भवद्यार्थीहरूले भशिा र आफ्नो उच्च िमिामा पचग्ने कच रामा सहिागी
िएको र सहायिा प्राप्त गरे को महसचस गरून् िन्नका लाभग संरर्थानले भवद्यालयमा आधाररि हाम्रा कमिर्ारीहरूलाई
अनलाइन अध्यापन र भशिाका प्रिावकारी अभ्यासहरू प्रदान गयो । भशिक, प्रधानाध्यापक र कमिर्ारीहरूलाई कडा
मेहनिको लाभग धतयवाद छ ।
सञ्चार, सहकायि, र समतवय सचपररतटेतडेतटको साप्ताभहक क्याभबनेट बैठकबाट भनरके का मचख्य भवर्यवरिच हन् । भवद्यालय
फर्कि ने योजनाका अभिररक्त, हामी भवपभि र पररवििनमा नेिृत्व गनचि िनेको के हो िन्ने बारे मा छलफल गनि समय
िर्र्िरहेका छौं । हामीले अध्ययन गरे का के ही सामाग्रीहरू िल प्रदान गररएका छन्:
Elle Allison को Resilient Leader (कच शल नेित्ृ वकिाि) – Educational Leadership (शैभिक नेिृत्व)
www.ascd.org/publications/educational-leadership/dec11/vol69/num04/The-Resilient-Leader.aspx
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Peter Zsebik को First and Second Order Change in Education and Its Implications for Future
Directions
(भशिामा पभहलो र दोस्रो क्रमको पररवििन र िभवष्यमा यसले पाने प्रिाव)
http://www.questconference.ca/wp-content/uploads/2018/05/2009ZsebikArticle.pdf
John Taylor को Leading Through Crisis (भवपभिको नेिृत्व) – 8 Tips for Navigating Turbulent Times
(अप्ठ्यारो समयमा कसरी सम्हाभलने िन्ने 8 सचझावहरू)
https://www.randstadrisesmart.com/blog/leading-through-crisis-8-tips-navigating-turbulent-times
समिा र पहँर् सभहिको भवद्यार्थी सफलिा (रणनीभिक लक्ष्य I) र
सरोकारवालाको संलग्निा िर्था सञ्चार (रणनीभिक योजनाको लक्ष्य II)
म DeKalb County िर्था Metro Atlanta का समचदायका असल र समर्पिि सदरयहरूबाट भनकै भन प्रिाभवि िएको छच ।
DCSD लाई र्थाहा छ दक हामी एक्लैले हाम्रा भवद्यार्थी, पररवार, िर्था समचदायका जरटल आवश्यकिाहरू पूरा गनि सक्दैनौं
। त्यसैले भवद्यार्थी सफलिा बढाउनका भनभम्ि हामीले हाम्रा पररवार िर्था समचदायका अगचवाहरूसँग सहकायि गनचि पछि ।
हामी भडभजटल पहँर्को अतिर हटाउन प्रयत्नशील छौं । यस क्रममा, अभहलेको जरिो र्चनौिीपचणि समयमा यो कच रा झन् साँर्ो
प्रमाभणि हतछ ।
हाम्रो भडभरिक्टमा 178 वटा िार्ा बोभलतछ र हाम्रो भडभरिक्ट भवभवधिाको भहसाबमा एकदम धेरै सचतदर छ । हामी हाम्रो
भवभवधिालाई सम्मान गने र हाम्रा समचदायहरूका िास आवश्यकिाहरू पभहर्ान गने अभिररक्त िररकाहरू पिा लगाउन
िोभजरहेका छौं । यो हप्ता म दकतडरगाटिन देभि ग्रेड 12 का अङ्ग्रेजी िार्ाका भवद्यार्थीहरूसँग सम्बभतधि छलफलमा
सहिागी िए । अभििावक, भशिक, सामचदाभयक अगचवाहरू, र समर्थिकको यो समूहले ELL र नयाँ प्रवासी भवद्यार्थी िर्था
पररवारहरूलाई कसरी प्रिावकारी रूपमा सहयोग गनि सदकतछ िन्ने सम्बतधमा महत्त्वपूणि प्रभिदक्रया िर्था सचझाव प्रदान
गयो । मसँग िेट गनि र पररवारसँगको सञ्चार, िाद्यान्न भविरण, र भवद्यार्थीको लाभग उपयचक्त इतटरनेट सचभवधा कसरी
सचधार गनि सदकतछ िन्ने सम्बतधमा आफ्ना भवर्ारहरू आदान-प्रदान गनि समय भनकालेको यो समूहलाई फे रर पभन म एक
पटक धतयवाद ददन र्ाहतछच ।
म DeKalb County को भवद्यालय फर्कि ने योजना सम्बतधी टाउन हल बैठकमा पभन उपभरर्थि िएको भर्थयो । उक्त बैठक
कभमसनर Lorraine Cochran-Johnson ले आयोजना गनचि िएको भर्थयो । यो कायिक्रम उत्कृ ष्ट िएको भर्थयो र म
भडभरिक्ट र मेिो Atlanta िरीका अतय व्यभक्तहरूसँग हाि भमलाउन पाउँ दा हृदयबाट नै आिारी छच । उनीहरू पभन
भवद्यार्थीहरूका लाभग भवजेिा हन् । उपभरर्थि िएका सबै व्यभक्तहरू, मैले िपाईंको प्रश्न वा सरोकारको भवर्य सचनेको छच र म
र्ाँडै नै प्रभिदक्रया ददनेछच । हामी एक ियौं नभिजा राम्रो भनभरकतछ र हामी सामूभहक रूपमा DeKalb लाई एकिाबद्ध गरे र
यो भवश्वव्यापी महामारीबाट शभक्तशाली िएर अगाभड बढ्नेछौं ।
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हाम्रा यचवाहरूलाई भशभिि बनाउने र अको पचरिाका अगचवा िर्था नागररकहरू ियार गने हाम्रो प्रभिबद्धिाको बारे मा
छलफल गनि मैले Learn4Life (L4L), Metro Atlanta Regional Education Partnership सँग िेटघाट गरे । यो
संरर्था रकू ल भडभरिक्ट, समचदाय, व्यवसाय, गैरनाफामूलक संरर्थाहरूले बनेको छ र सबै भवद्यार्थीले आफ्नो िमिासम्म पचग्ने
अवसर प्राप्त गनचि पदिछ िन्ने साझा भवश्वासबाट भनदेभशि िएको छ ।
संगठनात्मक उत्कृ ष्टिा (लक्ष्यको िेत्र V)
भबभहबारका ददन, मैले मानव श्रोि भविागकी अतिररम प्रमचि सचश्री Linda Woodard सँग मानव श्रोि भविागको भ्रमण
गने अवसर प्राप्त गरे । हामी सबैलाई र्थाहा छँदछ
ै , मानव श्रोि भविागले उच्च योग्यिा िएका कमिर्ारीहरू ििी गने र
उत्कृ ष्ट प्रभििालाई भनिाने र रािी रहने काम गछि । हामीले बचझेका छौं दक हाम्रो रकू ल भडभरिक्टको सफलिा हाम्रो मानव
श्रोि भविागबाट सचरु हतछ । सफलिा प्राप्त गने गरी सङ्गठनको सरं र्रना बनोस् िनेर सचभनभिि गनिका भनभम्ि म हाम्रो
सङ्गठनसम्बतधी र्ाटिलाई नभजकबाट भनयाली रहेको छच ।
भवद्यार्थी िर्था कमिर्ारीको रवार्य िर्था सचरिा हाम्रो टोलीको मचख्य प्रार्थभमकिा िएकाले कोभिड-19 ले हाम्रा भवद्यार्थी
िेलाडी र भडभरिक्टको िेलकच दमा पारे को प्रिावका बढ्दा समरयाहरू सम्बोधन गनि हामीले िेलकच दसम्बतधी एउटा
अनलाइन बैठक आयोजना गरे का भर्थयौ ँ । मेरो टोली िर्था डा. Sandra Ford लाई सहिाभगिाको लाभग धतयवाद ।
िपाईंले यो बैठक हेनि छच टाउनचियो िने, िपाईंले DeKalb Schools TV को भिभडयो अन भडमातडमा यो बैठक हेनि
सक्नचहतछ: https://view.earthchannel.com/PlayerController.aspx?&PGD=dekalbschga&eID=781.
अझै एक हप्ता बाँकी रहेको यो अवरर्थामा, म िपाईंलाई उत्कृ ष्ट शैभिक वर्िको लाभग मानभसक रूपमा ियार िइददन अनचरोध
गछच ि । हामी यो र्चनौिीपचणि समयको बीर्मा छौं । यस क्रममा, सकारात्मक सोच्नचहोस्, प्रोत्साभहि गने कच रा बोल्नचहोस्, र म
पभन िपाईंसँग मेहनि गरे र काम गरररहेको छच िन्ने कच रा मनन गनचिहोस् । मलाई हाईरटयनको एउटा उिान मन पछि, “धेरै
हािहरू हँदा, वजनको िौल कम हतछ ।” उत्कृ ष्ट सार्थ सप्ताहति भबिाउनचहोस् !
िपाईंको #1 प्रशंसक,
Cheryl Watson-Harris, सचपररतटेतडेतट

