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DeKalb County School District को परिवािलाई अभििावन,
यो वर्षको स्वरूप फिक िए पभन नयााँ शैभिक वर्ष सुरु हुने समय सधै िोमाञ्चक हुन्छ । अनलाइन किाहरू सञ्चालन
िइिहेका छन् । यसकु िामा, म एकदम उत्साभहत छु । म सकािात्मक परिभस्िभतमा नयााँ भवद्यालय वर्ष सुरु गनष
गइिहेको छु । हामी भवश्वस्त छौं कक हाम्रो मेहनती योजना ि उत्कृ ष्टताको प्रभतबद्धताले हाम्रा भवद्यािीहरूलाई सम्िव
िएसम्मको िाम्रो भसकाइ अनुिाव प्रदान गनेछ ।
हामीले यो हप्ता के ही समस्याहरू सामना गनुष पिेको भियो । ति हाम्रा कमषचािीहरू यी मध्ये धेिै समस्याहरू,
कनेभटिभििी देभि भलएि िभजस्रेसनका समस्याहरू समाधान गनष सिम िएका छन् । हिे क चुनौतीले िाम्रो काम गने
अवसि कदन्छ । प्रयोगमा निएका उपकिणहरू कफताष गिे का धेिै परिवािहरूलाई भवशेर् धन्यवाद छ ककनिने यसले
सूचना प्रभवभध भविागलाई िााँचोमा पिे का भवद्यािीहरूलाई यी उपकिणहरू कदन सहयोग गयो । DCSD, हामीले
हहाँड्ने बािो यही हो !
यो हप्ता म हाम्रा भवद्यािी तिा कमषचािीहरूको उपहाि तिा प्रभतिाहरू हेिेि िुसी हुन चाहन्छु । प्रािभम्िक भसकाइ
के न्रका श्री Mark Knowles ले भबिमोजी किाको सािमा भवद्यािीहरूलाई प्रेरित गनुष िएको छ । तीन वर्े बच्चाका
एकजना अभििावक Corinne ले िन्नुियो, "श्री Knowles उत्कृ ष्ट हुनुहुन्छ !!! Corinne लाई सााँभच्चकै भचत्र बनाउने
अभ्यासहरू मन पछष । उसलाई भवशेर्गिी श्री Knowles को भचत्र बनाउन मन पछष । उनी भचत्रमा आफू लाई कस्तो
देभिन्छ िनेि िन्न सभटछन्, यो बुझाइ अमूल्य छ । श्री Knowles पाठहरू बुझाउन सङ्गीत तिा किाहरू प्रयोग गनुष
हुन्छ । उनलाई यो कु िा पभन मन पछष”
म सुन्दि कलाको लाभग सुश्री Corinne लाई धन्यवाद कदन चाहन्छु । म प्रिाभवत िएको छु !
मानभसक स्वास््य
हामी कोभिड-19 का संक्रमणका घिनाहरू ि भवद्यालयहरू पुन: िोज्ने योजनाको बािे मा भवचाि गरििहेका छौं । यो
शैभिक वर्ष सुरु गनै लाग्दा, हामी सभम्झन्छौं कक कोभिड-19 को महामािीले भवभिन्न िालको रमाको समस्या ल्याएको
छ । यसले भवद्यालय जाने उमेिका बालबाभलका तिा उनीहरूको परिवािमा अनपेभित रूपमा प्रिाव पाछष ।
DeKalb County School District ले हाम्रा भवद्यािीहरूको िावनात्मक, मनोवैज्ञाभनक, ि सामाभजक समस्याहरू
सम्बोधन गने एउिा योजना बनाएको छ । अमेरिकी कङ्रेसकी मभहला प्रभतभनभध Lucy McBath ले आफ्नो चुनावी
भजल्लामा भवद्यािी तिा परिवािहरूले प्राप्त गने िावनात्मक तिा मनोवैज्ञाभनक सहयोगका सम्बन्धमा मनोवैज्ञाभनक
सेवा भविागबाि जानकािी प्राप्त गनष स्कू ल भडभस्रटिमा सम्पकष गनुष िएको भियो । अगस्त 18, 2020 मा,
भवद्यालयकी मनोभवज्ञ Alanna Works ले "कोभिड-19 ि मानभसक स्वास््य” को भवर्यमा प्रस्तुतीकिण ददाँदा
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भवशेर्ज्ञ प्यानभलस्िको िूभमका भनिाउनु िएको भियो । सुश्री Work को प्रस्तुतीकिण ि छलफलले भवद्यालय जाने
उमेिका बच्चाहरूको मानभसक स्वास््यसम्बन्धी त्याङ्क, बालबाभलकाहरूमा क्वािे न्िाइनले पानष सक्ने मनोवैज्ञाभनक
प्रिाव, सहयोग प्रदान गने साधािण सुझावहरूको बािे मा जानकािी प्रदान गिे को भियो । म Ms. Alanna Works
लाई कृ तज्ञता कदन चाहन्छु । उहााँले भवद्यािी, कमषचािी तिा परिवािहरूका लाभग उपयुक्त सहयोग कायाषन्वयन
गरिन्छ िनेि सुभनभित गनष आफ्नो ज्ञान बााँड्नुिएको छ ।
नयााँ शैभिक वर्षमा प्रवेश गदै गदाष, हामीले जनताको सेवकको रूपमा काम गिेको हिेक कु िामा हाम्रो मूल्यमान्यता
अभिन्न अङ्गको रूपमा िहन्छ । सभमभतको अभन्तम बैठकका दौडान, वृहत् गुरुयोजनासाँग सम्बभन्धत जानकािी बैठक
अगाभड तत्कालै उपलब्ध गिाइएको भिएन । सावषजभनक भशिाको काममा पािदर्शषता एकदम महत्त्वपूणष हुन्छ । कृ पया
वृहत् गुरुयोजना साँग सम्बभन्धत यी कागजातहरू हेनुषहोस् ।
अन्त्यमा, हाम्रो भडभस्रटि उच्च गुणस्ति कायम हुने गिी सञ्चालन हुन्छ िनेि सुभनभित गनष सहजताका साि काम गने
हाम्रा कमषचािीहरू प्रभत म अत्यन्तै आिािी छु । नयााँ तरिका तिा वाताविणमा िचुषअल रूपमा अध्ययन गदै गदाष
यभत धेिै धैयषता देिाउनु िएकोमा भवद्यािी तिा परिवािहरूलाई धन्यवाद कदन चाहन्छु । उत्कृ ष्ट साि सप्ताहन्त
भबताउनुहोस् !
तपाईंको #1 प्रशंसक,
सुश्री Cheryl Watson-Harris, सुपरिन्िेन्डेन्ि

