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अङ्क 6 

अभिवादन छ DeKalb County School District, 

 

DeKalb County School District को तर्फ बाट, म औपचारिक रूपमा भवद्यार्थी तर्था कमफचािीहरूलाई शैभिक सत्र 

2020-2021 मा स्वागत गनफ चाहन्छु ! म यो शभैिक वर्फलाई भलएि सााँभिकै उत्साभहत छु ि मलै ेआशा गिेकी छु कक 

तपाईं पभन उत्साभहत हुनुहुन्छ । तपाईं क्यारियिको तयािी, जीवनपयफन्त भसकाइ, ि शैभिक सर्लताका लाभग सही 

मागफमा हुनुहुन्छ िनेि सुभनभित गनफ, म, प्रत्यि भशिण होस ्वा अनलाइन भशिण होस्, सधै ाँ तपाईंको छेउमा 

उभिएको हुनेछु । 

 

यो हप्ताको हाम्रो भवर्यवस्त ुिनकेो पााँच तािे उत्कृष्टता हो । यो चुनौतीपुणफ समयका दौडान सर्ल हुनका भनभतत 

हामीले उि स्ति हाभसल गन ेगिी काम गनुफ पछफ । यो हप्ता िेत्र पााँचको भ्रमण गनफ पाउाँदा म प्रसन्न िएको भर्थए - 

आधाििूत तर्था माध्याभमक भवद्यालयहरू सभहत Dr. Martin Luther King Jr. High School को क्लस्टि, Miller 

Grove High School को क्लस्टि, ि Southwest DeKalb High School को क्लस्टि । मलै ेन्यानो अभिवादन 

पाए ि सार्थै हाम्रा भवद्यार्थीहरूले माभर्थ जान ि सर्ल हुन आवश्यक पन ेसहयोग पाउाँछन् िनेि स्पष्ट बनाउन ेएउटा 

वृहत् योजना प्राप्त गिे । यो "पााँच तािे िेत्र” ल ेसमता तर्था पहुाँचलाई उि प्रार्थभमकता भित्र िाखेि भवद्यार्थी सर्लता 

हाभसल गिेको छ । आफ्ना िणनीभतहरू तर्था परिकल्पनामा सहयोग गन ेतथ्याङ्कको सार्थमा सशक्त योजना प्रदान 

गिेकोमा म िेत्र पााँचलाई धन्यवाद कदन चाहन्छु ।  

 

हामीले यो शैभिक वर्फ सुरु गद ैगदाफ, समानता ि पहुाँच सभहतको भवद्यार्थी सर्लताको बािेमा सोचौं । DCSD का सबै 

भवद्यार्थीहरू, भवशेर्गिी कम प्रभतभनभधत्व िएका भवद्यार्थीको जनसङ््याको लाभग सावफजभनक भशिाको पहुाँच 

सुिभित गन ेि सर्लता सुभनभित गन ेकुिामा हाम्रो िणनीभतमा िएको लक्ष्य 3 महत्त्वपूणफ छ । मैले भडभजटल 

सुभवधाको पहुाँचको असमानता ि खाद्यान्न असुििा पभहचान गने ि हामीलाई सही मागफमा िाख्न पूवफ सकिय रूपमा 

समाधानहरू पभहचान गन ेडा. Weaver ि उहााँको टोलीको सिाहना गिे । 

 

िेत्र 5-तािे उत्कृष्टता 

हाम्रा भवद्यार्थीहरूको आवश्यकता तर्था िलाइको बािेमा छलर्ल गनफ मैले आस्र्थामा भवश्वास िाख्न ेDeKalb County 

का अगुवाहरू Dunwoody Mayor Lynn Deutsch ि कभमस्नि Larry Johnson साँग िचुफअल रूपमा िेटघाट 

गन ेअवसि प्राप्त गिे ।  साझा लक्ष्य तर्था सिोकािका भवर्यहरू िएका बाल समर्थफकहरूसाँगको िटेल ेमलाई पुन: 

आश्वस्त बनायो । मैले आशा गिेको छु भवद्यार्थीहरूलाई सहयोग प्रदान गद ैगदाफ समुदायको सतबन्ध हने ेटोलीले हाम्रो 

गाउाँलाई एक ठाउाँमा ल्याउनेछ ताकी सहकायफ गिेि ि सामूभहक रूपमा काम गनफ सककयोस् । सझुाव तर्था भनदशेन 

प्रदान गनुफ िएकोमा म तपाईं प्रभत अत्यन्त ैआिािी छु ि मलाई र्थाहा छ कक हामी एकसार्थ अगाभड बढ्न सक्छौं । 

 

हामी एकसार्थ यो नयााँ तर्था अभनभित यात्रा सुरु गद ैगनफ लाभगिहकेा छौं । यस िममा, म चाहन्छु कक तपाईं वर्फिरि 

नै, भवशेर्गिी अप्ठ्यािो परिभस्र्थभतमा, आफ्नो मनमा एउटा परिकल्पना िाख्नुहोस् ।  हाम्रो परिकल्पना िनेको 

भवद्यार्थीहरूलाई हरियो क्याप तर्था गाउनको सार्थमा ग्राजुएसनमा मुस्कुिाइिहकेो ि संसािसाँग लड्न तयाि िएको 
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दखे्न पाइयोस् िन्ने छ । यसका लाभग, हामी सबैल ेDeKalb County का प्रत्येक ि सबै भवद्यार्थीहरूका लाभग यो 

िणसतम ि यो िणपछाभड पुग्न प्रयास गनुफ पदफछ ।  सधा झै ाँ, DeKalb County School District प्रभतको तपाईंको 

कडा मेहनत ि प्रभतबद्धता को लाभग तपाईंलाई धन्यवाद ।  तपाईंको शैभिक वर्फ उत्कृष्टसाँग भबतोस् 

 

तपाईंको #1 प्रशंसक, 

  

Cheryl Watson-Harris, सुपरिन्टेन्डेन्ट 

 

हाम्रा परिवािहरूका सामाभजक तर्था िावनात्मक समस्याहरू सतबोधन गन ेिचुफअल टाउन हल बैठक आयोजना 

गिेकोमा Parent and Family Engagement Department लाई भवशेर् धन्यवाद छ । कोभिड-19 ल ेDeKalb 

County का हाम्रा परिवािहरूमा तर्था भवश्विरि नै धेिै समस्याहरू भसजफना गिेको छ । तपाईंल ेयो टाउन हल बठैक 

छुटाउनुिएको छ िने, यो र्ोटोमा भक्लक गनुफहोस् ि DCSD Family Engagement को रे्सबुक पृष्ठमा जानुहोस ्

ि भडभस्िक्टल ेप्रदान गन ेwraparound services (समग्र सेवाहरू) को बािेमा र्थप जानकािी हाभसल गनुफहोस ्। 


