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अङ्क 27
DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन,
म, स्कु लमै उपभस्ित िएि आमनेसामनेबाट अध्ययन गनन चाहने हाम्रा भवद्यािीहरूलाई
उत्साहपूवनक स्वागत गदनछु! COVID-19 को भवश्वव्यापी महामािीका कािण गत वर्न हाम्रा
लाभग चुनौतीपूणन िह्यो। हामीले एउटा समुदाय ि िाष्ट्रका रूपमा ठु लो नोक्सानी बेहोिे का छौ।ौँ
हामी सुरुङको अन्तत्यभतिको प्रकाश नभिकै पुभगसके काले मलाई आशा छ हामी पभहलेिन्तदा अझ
सशक्त अभन अझ िाम्रो िएको उदाउने छौ।ौँ
म माचन 9 लाई भलएि उत्साभहत िए तापभन म हाम्रा सबै भवद्यािीलाई हाम्रा स्कु लका
िवनहरूमा फे रि सुिभित रूपमा स्वागत गने ददनको प्रतीिामा छु । त्यो ददन नआउन्तिेलसम्म
हामी हाम्रा भवद्यािीहरू हाइभिड पठनपाठनको चिणमा सफलता हाभसल गनन सक्छन् िन्ने कु िा
सुभनभित गनन अिक प्रयास गने छौ।ौँ
संक्रमण न्तयूभनकिणका िणनीभतहरू
हाम्रा भवद्यािी, भशिक तिा कमनचािीको सुििा ि कल्याण नै सबैिन्तदा महत्त्वपूणन कु िा हो ि यो
मुख्य प्रािभमकता मै िभहिहने छ। हाम्रा भवद्यािी, भशिक तिा कमनचािी स्कु लमै उपभस्ित िएि
पठनपाठन गदै गदान सबैिनालाई सुिभित िाख्न Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) ले भसफारिस गिे का सङ्क्रमण न्तयूनीकिणका िणनीहरू अपनाउने छौ।ौँ
सङ्क्रमणको दि कम गनन यस भडभस्िक्टले अपनाइिहेका िणनीभतहरू यस प्रकाि छन्:
•

स्कु लमा िहुन्तिेलसम्म मास्क लगाउने

•

िौभतक दूिी कायम िाख्ने

•

बािम्बाि हात धुने

•

सिसफाइ तिा भनसङ्क्रमण

•

कन्तयाक्ट िेभसङ गने

•

िवन िेभन्तटलेसन

हामी DeKalb County School District लाई सुिभित िाख्न के कस्ता कायनहरू गदै छौ ौँ िन्ने
बािे मा िप िानकािी प्राप्त गनन यहाौँ भक्लक गनुनहोस्। बसका रुटहरू हेनन यहाौँ भक्लक गनुनहोस्।
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कोभिड-19 को खोप
पयानप्त मात्रामा खोपको आपूर्तन हुनासाि कमनचािीहरूका लाभग COVID-19 को खोप लगाउने
व्यवस्िा भमलाउनका भनभम्त DCSD ले DeKalb Board of Health सौँग िणनीभतक रूपमा
नभिकबाट काम गरििहेको छ। िप िानकािी अको हप्ता सम्ममा आउने छ, कमनचािीहरूलाई
खोपको उपलब्धताको बािे मा आफ्नो प्रािभमक स्वास््य प्रदायकसौँग बुझ्न अनुिोध गरिन्तछ ।
बधाई छ
गत हप्ता DCSD का लाभग अद्िुत समाचाि प्राप्त गिेको भियो! म Lithonia High School
का भसभनयि भवद्यािी Zae Brewer लाई बधाई ददन चाहन्तछु िसलाई 2021 United States
Senate Youth Program (USSYP) का लाभग Georgia का प्रभतभनभधका रूपमा चयन
गरिएको छ। उहाौँ 104 िना भवद्यािी प्रभतभनभधसौँगै सहिागी हुनु हुने छ ि कलेिमा स्नातक
अध्ययनका लाभग $10,000 छात्रवृभि प्राप्त गनुन हुने छ। हामीलाई Zae प्रभत गवन छ ि हामीलाई
िाहा छ उहाौँ Lithonia High ि DCSD लाई िाम्रोसौँग प्रभतभनभधत्व गनुन हुने छ!
म 2021 Advanced Placement (AP) Honor Schools नाम ददइएको 11 हाइ स्कु ललाई
पभन बधाई ददन चाहन्तछु ! AP किाहरूले हाम्रा भवद्यािीहरूलाई हाइ स्कु लमा हुौँदै कलेि स्तिका
पाठ्यसामग्री पढ्ने अध्ययन गने ि कलेि बोडनले सञ्चालन गने AP पिीिामा िाग भलने अवसि
प्रदान गछनन्। Arabia Mountain High School, Chamblee Charter High School,
Clarkston High School, Cross Keys High School, DeKalb Early College
Academy, DeKalb School of the Arts, Druid Hills High School, Dunwoody
High School, Lakeside High School, Southwest DeKalb High School ि
Tucker High School का भशिक, कमनचािी ि भवद्यािीहरूलाई यो अद्िुत सम्मान प्राप्त
गनुनिएकोमा बधाई छ!
बोडनको सम्मान सप्ताह
DCSD माचन 15 देभख 19 तारिखसम्म सञ्चालन हुने Georgia स्कु ल बोडनको सम्मान सप्ताह
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मनाउन माचन मभहनामा िाज्यिरिका अन्तय स्कु ल भडभस्िक्टहरूमा सहिागी हुौँदै छ। हामी हाम्रो
स्कु ल बोडनका सदस्यहरूलाई उहाौँहरूले यस भडभस्िक्टका भवद्यािी, कमनचािी, आमा/बुवा तिा
अन्तय सिोकािवालाहरूलाई सेवा प्रदान गनन देखाउनुिएको प्रभतबद्धताका लाभग सम्मान गछछ।ौँ
हामी भशिा बोडनका सदस्यहरूलाई हाम्रा भवद्यािीहरूको भहतका भनभम्त गहन संवादमा होभमन
तिा करठन भनणनयहरू गनन सहास बढाइददनुिएकोमा धन्तयवाद ददन्तछु । हामी उहाौँहरूलाई सबै
भवद्यािीहरूका लाभग गुणस्तिीय भशिाका लाभग पिपोर्ण तिा वकालत गनन चाल्नुिएको कदम
तिा खेल्नुिएको िूभमकाका लाभग पभन धन्तयवाद ददन चाहन्तछौ।ौँ
माचन सचेतता
DCSD ले गत हप्ता कमनचािीहरूका लाभग “माचन सचेतता” सफलतापूवनक सुरु गिे को छ। यस
महत्त्वपूणन पहलमाफन त कमनचािीहरूलाई तनाव व्यावस्िपन गने, मनलाई शान्तत पाने ि मानभसक
िकान सम्बोधन गनन प्रमाणमा आधारित टुलहरू प्रयोग गने कु िामा के भन्तित 30 भमनेटका
सत्रहरूमा सहिागी हुन सक्ने छन्। हामीले हाम्रा के ही कमनचािीहरूबाट पभहलो सत्रका बािे मा
सकािात्मक प्रभतदक्रया प्राप्त गिे का छौ ौँ ि हामी सबै कमनचािीहरूलाई यस सत्रमा सहिागी हुन
प्रोत्साभहत गदनछौ।ौँ यो सत्र Moment of Mindfulness का संस्िापक Mr. Curtis Smith ले
सञ्चालन गनुन हुने छ।
हामी हाम्रा भवद्यािी, भशिक तिा कमनचािीका अझ धेिै सफलताका किा सुन्न तत्पि छौ!ौँ
िवदीय,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

