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अभिवादन छ, DeKalb County School District, 

 

यो हप्ता, हामील ेआर्थिक वर्ि 2020-2021 को बजेटको बारेमा छलफल गनि सभमभिको एउटा िर्चिअल बैठक 

आयोजना गरौं । सबैिन्दा मचख्य कच रा, हाम्रा बालबाभलका िथा कमिर्ारीहरूलाई सचरक्षा प्रदान गन ेकेही अप्ठ्यारा 

भनर्ियहरू भलनको लाभग हामीले भिभरिक्टलाई एक बनाएर काम गनचि पदिछ । हाम्रा कमिर्ारीहरूल ेपभन घरमा 

योगदान ददनच पन ेहुन्छ । म िपाईंको कच रा सचन्छच  र बचझ्छच  । िपाईंको कल, इमेल र व्यभि-व्यभि बीर्को संवाद त्यभिकै 

खेर गइरहकेा छैनन् । यो भिभरिक्टलाई अझ माभथ लैजान सम्माभनि महसचस गरेको छच  र उत्साभहि िएको छच  । 

यो कच रा िभनसकेपभछ, सोमबारको सभमभिको बठैकपभछ, मैले भविागीय प्रमचखहरूलाई आर्थिक वर्ि 21 को बजेटमा 

बाध्यकारी बेिलबी भबदाको सङ्खख्या घटाउनका भनभम्ि कटौिी गनि भमल्ने अभिररि ददनहरू पभहर्ान गनि िनेकी छच  । 

हामीलाई थाहा छ दक थोरै पभन समायोजनले हाम्रा भिक्षक िथा कमिर्ारीहरूका लाभग धेरै कच रा फरक पानि सक्छ र 

हामीले हाम्रा भवद्याथीहरूको सफलिाका लाभग सबै जनाको िूभमका महत्त्वपूर्ि हुन्छ िनेर पभहर्ान गरेका छौं । हाम्रो 

लक्ष्य िनेको भवद्याथीहरूका आवश्यकिाहरू पूरा गनि ददनराि निनी काम गन ेहाम्रा भिक्षकहरूलाई एकदम थोरै 

नकारात्मक प्रिाव पान ेयोजना ल्याउनच हो । 

हामीले यी मूल्यमान्यिा िथा प्राथभमकिाहरूलाई समेट्न ेसंिोभधि बजेट प्ररिचि गरेका छौं । म यो कच राको घोर्र्ा 

गनि पाउँदा उत्साभहि छच  । बजेट अनचमोदन िएको छ र यसमा भिभरिक्टका कमिर्ारीहरूका लाभग पाँर् ददनको 

बेिलबी बाध्यकारी भबदा छ । यद्यभप, भिभरिक्टल ेभिक्षक, भलिर िथा सहायिा कमिर्ारीहरूका र्ार ददनेको 

व्यवसाभयक भवकासको िाभलम उपलब्ध गराउनेछ । यसमा उनीहरूले िचिानी पाउन ेछन ्। फलरवरूप, यी 

कमिर्ारीहरूले अको वर्ि काम गन ेएक ददन घटेको पाउन ेछन ्।  हाम्रो टोली भित्रसम्म पचग्न र हामीले हाम्रा भिक्षक 

िथा भवद्यालयहरूलाई कभिको महत्त्व ददएका छौं िन्ने कच रा प्रभिभबभम्बि गन ेएउटा समाधान भनकाल्न सक्षम िएको 

छ । म यस कच रामा अत्यन्ि ैआिारी छच  । 

सहकायि गरेर काम गन ेकच राल ेहामीले यो हप्ता सांसद John Lewis लाई गचमाएको भथयौ ँिन्ने कच रा सम्झायो । उहाँ 

सेवक, अभियन्िा, र कच िल अगचवा हुनचहुन््यो र उहाँ सधै ँहामील ेभमलेर काम गयौं िने राम्रो नभिजा भनभरकन्छ िनरे 

िन्नचहुन््यो । मेरो टोलील ेयो हप्ता यो र्चनौिीलाई रवीकार गयो, जसरी  सांसद Lewis ले िन्नचिएको भथयो, “मलाई 

लाग्छ दक िपाईंल ेकच न ैकाम दखे्नच ियो र िपाईंलाई उि काम पचरा गनि मन छ िन ेिपाईं त्यसलाई त्यभिकै छोड्न वा 

हार मान्न पाउनच हुन्न ।” John R. Lewis Elementary School जचन सांसद Lewis को नामको दिेकै पभहलो 

भवद्यालय हो । यरिो भवद्यालय हुनच िनेको DeKalb County School District का लाभग सम्मानको भवर्य हो । 

हाम्रो समयमा उत्कृष्ट नेिृत्वकिाि Reverend C.T. Vivian को दहेान्िको बारेमा उल्लेख गररन ेउहाँको योगदानलाई 

भबसे जरिो हुन्छ ।  यो अभनभिि समयमा सके जभि सोर्भवर्ार गन ेर भसके्न उत्कृष्ट समय हो ।  मलाई थाहा छ दक 

हामी अगाभि बढ्द ैगदाि हाम्रो टोली र्चनौिी भलन ियार छ ।  
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अन्त्यमा, म जचलाई 20 मा घरबाटै काम गछच ि िनेर िनेका हाम्रा सह-प्रधानाध्यापक िथा परामििदािाहरूलाई 

भवद्यालयहरूमा फेरर रवागि गनि र्ाहन्छच  । हामीले भवद्याथीहरूलाई िर्चिअल रूपमा पढाउने र रेखदखे गनेछौं । यस 

क्रममा िपाईंहरूको उत्कृष्ट कामहरू हने ेआिा भलएको छच  ।  सप्ताहन्ि सचखद रहोस ्! 

 

िपाईंको #1 प्रिंसक, 

Cheryl Watson-Harris, सचपररन्टेन्िेन्ट 


