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DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन,
सुरुमा म भिल्लाव्यापी सम्बोधनमा उपभथित िएका वा उक्त सम्बोधनको प्रत्यक्ष प्रसािण गिे का सबैिनालाई धन्यवाद ददन
चाहन्छु । म DeKalb County School District (DCSD) को सुपरिन्टेन्डेन्टको रूपमा काम गनन पाउँ दा खुसी ि आिािी छु ति
म यो काम एक्लै गनन सभक्दन । हाम्रो उत्कृ ष्ट थकू ल भडभथिक्टलाई माभिल्लो थतिमा लैिान सहयोग गनन तपाईंको सहयोग
महत्त्वपूणन हुन्छ ।
म भडभथिक्ट भवद्यालय पुन: खोल्ने योिनाको दोस्रो चिण ि तेस्रो चिणमा गएको देख्न पाउँ दा भडभथिक्ट उत्साभहत छु । यी
चिणहरूमा, भवद्यािीहरूको समूह भवद्यालयमा उपभथित हुने आफ्नो िोिाइका आधािमा भमभित भिक्षण (hybrid learning),
प्रत्यक्ष भिक्षण (in-person learning) मा सहिागी हुनेछ । भप्र-दकन्डिगाटनन, दकन्डिगाटनन, ग्रेड एक, ग्रेड दुई, ग्रेड छ, ग्रेड नौका
भवद्यािीहरू माचन 9, 2021, मङ्गलवाि देखी भवद्यालयमा उपभथित िएि कक्षाहरू भलने छन् । ग्रेड तीन, चाि, पाँच, सात, आठ,
दि, ि एघाि, ि बाह्रका भवद्यािीहरूले तेस्रो चिणका दौडान माचन 15, 2021, सोमबाि देखी भवद्यालयमा उपभथित िएि
कक्षाहरू भलन सुरु गने छन् ।
हाम्रा भवद्यािी, भिक्षक तिा कमनचािी सदथयहरू िवनमा सुिभक्षत हुने छन् िनेि सुभनभित गनन भडभथिक्टले Centers for
Disease Control and Prevention (CDC) द्वािा भसफारिस गरिएको संक्रमण न्यूनीकिणका िणनीभतहरू कायानन्वयन गनेछ
। हामी DCSD लाई कसिी सुिभक्षत िाभखिहेका छौं िन्ने िानकािी यहाँ प्रदान गरिएको छ ।
म भवद्यालय पठाउने भवकल्प चयन गिे का परिवािहरूका भवद्यािीहरूलाई कक्षाकोठामा फके को देख्न चाहन्छु ! भनयभमत भिक्षणमा
फर्कन ने योिनाको सम्बन्धमा िप िानकािीका लाभग, कृ पया हाम्रो वेबसाइट हेनुनहोस् । हामी रिमोट लर्ननङका भवकल्पहरू पभन
भनिन्ति रूपमा सुधाि गनन प्रभतबद्ध छौं ।
िाज्यव्यापी सम्बोधन हेनन यहाँ भक्लक गनुनहोस् । क्षेत्रव्यापी सम्बोधनका भिभडयोहरू पभन भडभथिक्टको यूट्यूब पृष्ठमा उपलब्ध छन् ।

नयाँ कायनक्रमहरू
प्रत्यक्ष भिक्षणमा फर्कन ने कु िाको ि िचुनअल वाताविणमा हाभसल िएका सफलताहरूको खुसी मनाउँ दै गदान, हामीले बुझ्नु पछन दक
महामािीका कािण के ही भवद्यािीहरूमा नकािात्मक प्रिाव पािे को भियो । हामी द्रुत गभतमा अगाभड बढ्दै गदान, हामीसँग समथया
समाधान गनन आवश्यकता अनुसाि प्रयोग गनन भमल्ने एउटा योिना छ । भसके को कु िा भबर्सनने समथया सम्बोधन गनन, DCSD ले
“भिक्षण बुधबाि” लाई भवथताि गनेछ ि उत्साहिनक खालका नयाँ ग्रीष्मकालीन भिक्षा तिा सुधाि कायनक्रमहरू प्रदान गनेछ ।
DCSD ले हामी भवद्यािीहरूको लाभग उच्च थतिका भिक्षकहरूलाई िती गिे ि ि भनिन्ति रूपमा काममा िाखेि कमनचािीको
प्रिावकारितालाई प्रािभमकता पभन ददनेछ । भडभथिक्टले अिक्तता िएका भवद्यािी, उत्कृ ष्ट क्षमता िएका भवद्यािी तिा अङ्ग्रेिी
िाषाका भवद्यािीहरूलाई सहयोग गनन भिक्षक तिा भलडिहरूका लाभग व्यवसाभयक भवकासका अवसिहरू वृभद्ध गनेछ ।
“हाम्रा भवद्यािीहरूले उत्कृ ष्ट प्रदिनन गिी नै िहने छन् िन्नका लाभग हामी सफलताका अविोधहरू पन्छाउने छौं !”
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कोभिड-19 को खोप
गिननि Brian Kem ले िखेिै कोभिड-19 को खोप कायनक्रममा भिक्षकहरूलाई पभन समेट्ने घोषणा गनुन िएको छ । DSCD यस
कु िाको बािे मा उत्साभहत छ । पयानप्त मात्रा खोप उपलब्ध िएपभछ कमनचािीहरूलाई खोप कसिी लगाउने िन्ने िणनीभत बनाउन
भडभथिक्ट DeKalb Board of Health को सँग सहकायन गिे ि काम गरििहेको छ । कमनचािीहरूलाई खोपको उपलब्धताको
बािे मा आफ्नो प्रािभमक थवाथ्य प्रदायकसँग बुझ्न अनुिोध गरिन्छ ।

माचन सचेतता
भडभथिक्टले माचन मभहनाका दौडान कमनचािीहरूका लाभग "माचन सचेतता” कायनक्रम उपलब्ध गिाउँ छ िनेि घोषणा गनन पाउँ दा म
उत्साभहत छु । 30 भमनेटका यी सत्रहरूले तनाव कम गनन, मनलाई िान्त बनाउन ि अदक्रयािील हुने समथया सम्बोधन गनन
प्रमाणमा आधारित उपकिणहरू प्रयोग गने कु िामा ध्यान के भन्द्रत गछन । यी सत्रहरूले सङ्गीत तिा गभतिीलता माफन त मानभसक
थवाथ्य पभन सुधाि गछन ।
यी सत्रहरू भित्रको प्रत्येक सत्रमा 150-200 िना सहिागीहरू हुने छन् ि कमनचािीहरूले चाहेको खण्डमा धेिै वटा सत्रहरूमा
सहिागी हुने भवकल्प चयन गनन सक्छन् । यी सत्रहरू Moment of Mindfulness की संथिापक िी Curtis Smith ले प्रदान गनुन
हुनेछ । यी सत्रहरू ZOOM को भलङ्क माफन त प्रदान गरिन्छ । िी Smith ले उक्त भलङ्क प्रदान गनुन हुनेछ ।
हाम्रा कमनचािीहरूका लाभग यो पहलमा कडा मेहनत गनुन िएकोमा अन्तरिम सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. Deborah Moore-Sanders ि
उहाँका कमनचािीहरूलाई धन्यवाद छ ।

उत्कृ ष्ट भवद्यािी सप्ताह
DCSD ले अको सप्ताह उत्कृ ष्ट भवद्यािी सप्ताहको रूपमा मनाउन गइिहेको छ । हामी हाम्रो पुिानो प्रभतबद्धता पुनिावलोकन
गरििहेका छौं । यस क्रममा, हामी सबैले के याद गनुन पदनछ िने उत्कृ ष्ट भवद्यािीलाई अगाभड बढ्न आवश्यक पने पूणन सेवाहरू
प्रदान गने हाम्रो प्रभतबद्धता भडभथिक्टको मुख्य प्रािभमकता भित्र पछन । हामीले हाम्रा उत्कृ ष्ट भवद्यािीहरूको कदि गदै गदान
हामीलाई सामाभिक सञ्जालमा फलो गनुनहोस् ।
मैले आिा गिे की छु दक हामी हाम्रा भवद्यािीहरूलाई उनीहरूको भिक्षा तिा िीवनका लक्ष्यहरू हाभसल गने कु िामा सहयोग गनन
पूिा प्रयास गरििहेका छौं िनेि सुभनभित गनन हामी “एकीकृ त DeKalb” को रूपमा सँगसँगै काम गिी नै िहने छौं ।
िवदीय,
सुिी Cheryl Watson-Harris

