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"मेरो मुख्य प्राथममकता भनेको मिद्याथी तथा कममचारीहरूको स्िास््य तथा सुरक्षा सुमनमित गनुम हो ।"
अमभिादन छ, DeKalb County School District,

हामीले शैमक्षक िर्म 2020-21 को तयारी गरररहँदा यो हप्ता अको लाभदायी हप्ताको रूपमा मित्यो ।
तपाईंहरू मध्ये धेरैलाई थाहा छ, प्रशासनका कममचारी र मैले जुलाई 13 को मशक्षा समममतको िैठकका दौडान
DeKalb County School District’s (DCSD) को मिद्यालय पुन: सुचारु गने योजना प्रस्तुत गरे का मथयौ ँ ।
िैठकका दौडान, समममत अगस्त 17 िाट शैमक्षक िर्म सुरु गनम र कोमभड-19 को संक्रमण धेरै फै मलएको ितममान
अिस्थाका कारण दूर मशक्षा/ररमोट लर्नमङ पद्धमत प्रयोग गरे र मिद्यालयहरू खोल्न सहमत भएको मथयो ।
मडमस्िक्टको योजनमा Georgia Department of Public Health, DeKalb County Board of Health,
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) तथा Georgia Department of Education
(GaDOE) समहतका हाम्रा मिमभन्न साझेदारहरूले जारी गरे को मनदेमशका सामेल गररएको मथयो ।
सरोकारिालाहरूको सुझाि सङ्कलन गने सिेक्षण माफम त पररिारहरू, मिद्याथीहरू तथा कममचारीहरूिाट 39,574
प्रमतक्रक्रयाहरू प्राप्त गररयो । यी प्रमतक्रक्रयाहरूलाई मध्यनजर गदै यो योजना िनाइएको छ ।
हाम्रो क्षेत्रमा अमहले संक्रमण धेरै फै मलएको छ । यस अिस्थामा, अनलाइन मशक्षा सिैभन्दा राम्रो रोजाइ हुन्छ र तर
यो कु रा ममहनै मपच्छे मूल्याङ्कन गररन्छ । मिद्याथीहरूको उपलमधधका सम्िन्धमा उच्च अपेक्षाहरू कायम गदै र
अध्यापन र मसकाइको रमाइलो िातािरण िनाउँ दै हामीले हाम्रा मिद्याथी तथा कममचारीहरूको सुरक्षालाई पमहलो
प्राथममकतामा राखेका छौं ।
जुलाई 15 को Atlanta Journal-Constitution को सामुदामयक संिादसम्िन्धी सुपररन्टेन्डेन्टसँगको भचुमअल
गोलमेच सम्मेलनका दौडान हाम्रो टोलीको योजना र उत्कृ ष्ट कामको िारे मा छलफल गने अिसर पाउँ दा म खुसी भए
। फे सिुक र यूट्यूिमा यो कायमक्रमको मभमडयो हेरेका र यसमा प्रमतक्रक्रया क्रदएका सिै व्यमिलाई म धन्यिाद क्रदन्छु ।
DCSD लाई प्रमतमनमधत्ि गनम पाउँ दा मैले गौरिामन्ित महसुस गरे !
साथै हो हप्ता स्थलगत भ्रमणको क्रदनमा, मैले क्षेत्र III मा रहेका उत्कृ ष्ट मिद्यालयहरूको भ्रमण गरे । मिद्यालयहरूको
भ्रमण गररसके पमछ र मशक्षकहरूसँग भेट गररसके पमछ, म पररिारहरूसँगको उनीहरूको मजिुत साझेदारी देखेर प्रसन्न
भएको छु ! यी मजिुत साझेदारीहरूले हामी एक भयौं भने राम्रो नमतजा मनमस्कन्छ भन्ने कु रा प्रमामणत गछमन् ।
पररिार, मिद्याथी, मशक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूसँग अन्तरक्रक्रया गने समय ममलाउनु भएकोमा क्षेत्रीय सुपररन्टेन्डेन्ट
डा. Sean Tartt लाई धन्यिाद छ । उहाँहरूले सिैले उत्कृ ष्ट सुझािहरू प्रदान गनुमभयो जसले हामीलाई मिद्यालय
फर्कम ने योजना र पुन: प्रिेशको योजनाको मनणमय मलन सहयोग गनेछ ।
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अन्त्यमा, मैलै जुलाई 16 मा William Bradley Bryant Center र Online Registration Center को भ्रमण
गने अिसर पमन प्राप्त गरे को मथए । हाम्रो सूचना प्रमिमध मिभागको िारेमा थप जानकारी मलन मुख्य सञ्चार अमधकृ त
Monika Davis को साथमा मैले सेन्टरको भ्रमण गरे । IT ले हाम्रा मिद्याथी तथा कममचारीहरूले गुणस्तरीय
प्रमिमधको पहुँच माफम त शैमक्षक अपेक्षाहरू कायम राख्छन् भनेर सुमनमित गरररहेका छन् । म IT को यो काम देखेर
प्रसन्न भए ।
म हाम्रा पररिारहरूका लामग अनलाइन रमजस्िेसन र ग्राहक सेिा सशि िनाउने अनलाइन रमजस्िेसन/रे कडम मेनेजर
Petra Boerner, Monika Davis र डा. Vasanne Tinsley, मिद्याथी समथमन र हस्तक्षेपका सहायक
सुपररन्टेन्डेन्टको संयि
ु प्रयासका लामग मनकै आभारी छु । ममलेर गरे को काम पूणम हुन्छ !
मैले आशा गरे की छु क्रक मिद्यालय िर्म 2020-21 को तयारी गदै गदाम अन्य धेरै उत्कृ ष्ट कममचारीहरू र समुदायका
सदस्यहरूसँग मेरो भेट हुनेछ । सप्ताहन्त सुखद रहोस् र सुरमक्षत रहनुहोस् !

भिदीय,
Cheryl Watson-Harris, सुपररन्टेन्डेन्ट

