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DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन, 

 

 

फेरि स्वागत छ! हाम्रो क्षात्र ि भिक्षकहरूद्वािा हाम्रो कक्षाकोठाहरू काम लागेको हनेन पाउँदा म उत्साभहत छु, एक वर्न पभछ 

भवश्वव्याभप माहामारिको कािण भिल्लाले भवद्यालयहरू बन्द गदछै। 

 

हाम्रो सफलताको पभहलो ददन पछाभि हाम्रो छात्रहरू, कमनचािी ि भिक्षकहरूले सुिभक्षत िैभक्षक वाताविण स्थापना गननको 

लाभग न्यूभनकिणका िणनीभतहरू अनुसिण गनुनिएको भथयो। पभहलो ददनमा मलाई भवभिन्न भवद्यालयहरूको भ्रमण गन े

अवसि प्राप्त ियो, ि मैले अन्य भवद्यालयहरूबाट भतभनहरूले म सँग साझा गिेका धेिै तस्वीिहरू ि भिभियोहरू दखेे। 

 

म प्रिाभवत िएको भथए! ि, हाइभिि अध्ययनमा सफलतापूवनक ट्राभन्िसन भसिनना गने उहाँहरूको किा परिश्रमको लाभग म 

हाम्रो केभन्िय कायानलय कमनचािी, क्षेत्रीय सुपरिवेक्षक, प्रधानाध्यापक, भिक्षक, बस चालक, पोर्ण कमनचािी ि सबै 

भवद्यालयका कमनचािी सदस्यहरूलाई धन्यवाद ददन चाहान्छु। हामी यो महामािीको अभन्तम िेखासम्म हाम्रो तरिकाल ेकायन 

गनन िािी िाखेकोले म DeKalb County School District (DCSD) बदििहकेो ददिा बािे उत्साभहत छु। हाम्रो 

कमनचािीले अभतरिक्त सहायता उपलब्ध गिाउनको लाभग भवद्यालयहरूमा भ्रमण गनन िािी िाखु्नहुनेछ। 

 

प्रत्यक्ष अध्ययनमा फकनन हाम्रो समुदायमा भवपरित भवर्य भथयो िनी म पभहचान गछुन। दवुै पक्षहरू भवर्यमा आफ्ना 

िावनाहरू बािे िावुक भथए ि म सबै भबन्दहुरूको दभृिकोणले बुझ्दछु ि सहानुिूभत दखेाउँछु। मेिो आिा िनेको आमुन्ने-

सामुन्ने भनदिेनमा फकननु हाम्रो समुदायमा उपचाि प्रदियाको सुरुवात हो। यो समस्यामा सम्झौता निएो हुदँा, हामी 

सबैिना हाम्रा भवद्याथीहरू ि कमनचािी अद्िुत छन् िने्न कुिामा सहमत छौं िनी म भवश्वस्त छु। हाम्रा केही भवद्याथीहरू 

कक्षाकोठाहरूमा फकन दा उनीहरूको लाभग माया ि करूणा दखे्दा मलाई उक्त आिा ददन्छ। 

 

हामी हाम्रा सबै भवद्याथीहरूलाई कक्षाकोठाहरूमा पुन: स्वागत गनन सुिभक्षत तरिकाल ेकाम गनन िािी िाखे्न हुनाले हामी 

हाम्रा परिवाि, कमनचािी ि सिोकािवालाहरूसँग सञ्चाि गनन िािी िाख्नेछौं। ताभलका, खाना सेवा ि बस मागनहरूबािे 

िानकािीसभहत—भवद्यालय फकनने कुिामा नवीनतम िानकािी बािे अद्यावभधक िहनको लाभग—कृपया हाम्रो वेबसाइटमा 

िानुहोस्। 

 

 

COVID-19 खोपहरू 

 

DCSD ले कमनचािीहरूलाई दवुै पिीक्षण ि खोपहरू ि परिवािहरूलाई पिीक्षण प्रस्तावगने आफ्नो योिनालाई भनभित 

गिेको कुिा घोर्णा गनन म एकदम ैखुिी छु।  खोपहरू प्रिासभनक ि भनदिेनात्मक कम््लेक्समा भवद्याथीहरूको लाभग मात्र 

उपलब्ध हुनछे। भिभस्ट्रक्टले खोपहरूको प्रबन्ध भमलाउन DeKalb County Board of Health, Walgreens ि 

Briarcliff फामसेीसँग साझेदािी गिेको छ। अन्य स्थानहरू िभवष्यको भमभतको लाभग भवचाि गरिएको छ। 
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DeKalb County Board of Health ले खोप प्राप्त गनन आफ्नो इच्छा िनाएका DCSD कमनचािीहरूलाई खोपहरू 

प्रबन्ध गननमा सहायता गनन 12,000 खोपका दकटहरू सुिभक्षत गिेको छ। दतान भलङ्क अपोइन्टमने्टको लाभग दतान गनन 

कमनचािीहरूलाई उपलब्ध गिाइएको छ। 

 

कोभिि-19 पिीक्षण कमनचािी ि परिवािहरूको लाभग चाि वटा भवद्यालयमा—Cross Keys हाइ स्कूल, Bethune 

भमिल स्कूल, Doraville United इभलमेन्टिी स्कूल ि Dunwoody इभलमेन्टिी स्कूल—भबहानको 9 बि ेि ददउँसोको1 बि े

ि ददउँसो 3 बि ेि ददउँसोको 5 बिेको बीचमा प्रस्ताव गरिनेछ। 

 

पिीक्षण ि खोपहरू बािे थप िानकािीको लाभग, यहा ँभक्लक गनुनहोस्। 

 

 

फेभमलीि म्याटि गेम नाइट (Families Matter Game Night) 

 

DCSD अभििावक तथा पारिवारिक संलग्नता भविागले ददउँसोको 5:30 बिेदभेख साँझको 7:30 बिेसम्म माचन 30, 

2021 मा िचुनअल फेभमलीि म्याटि गेम नाइटमा आयोिना गनेछ। हामी सबै परिवािहरूलाई आउन ि गभणत, पठन ि 

गम्िीि सोचाइ िणनीभतहरू अध्ययन गने अभद्वतीय ि मनोिञ्जक तरिकाहरूलाई अन्वेर्ण गनन भनमन्त्रणा गछौं। िमाइला 

कायनिमहरू दतान गनन, यहाँ भक्ल्क गनुनहोस्। 

 

 

स्थलगत भ्रमण गने ददन 

 

मैले DCSD दफल्ि ददवसको लाभग के्षत्र III का नेतृत्वकतानहरूसँग िटेि उत्कृि समय भबताए। के्षत्र III ले उत्कृि कायन 

सेरटङका लक्ष्यहरू गरििहकेो छ ि हाम्रा सबै भवद्याथीहरूको लाभग गुणस्ति भिक्षा सुभनभित गरििहकेो छ। हाम्रो 

भवद्याथीहरूमा उहाँको प्रभतबद्धताको लाभग म क्षेत्रीय सुपरिवेक्षक Dr. Sean लाई धन्यवाद ददन चाहान्छु। 

 

 

बस चालक सभमभत बैठक 

 

मसँग आि DCSD बस चालक सभमभतसँग सलंग्न हुने अवसि िएकोमा म एकदम ैआिािी छु। हाम्र भिस््याच ि बस 

चालकहरू हाम्रो बालबाभलकालाई अभििावदन गने ि भिभस्ट्रक्ट िोभलङ प्राप्त गने घडीमा पभहलो कमनचािीहरू हुन्। तपाईंले 

गनुनिएको सबै ि तपाईंको सेवाहरूको लाभग धन्यवाद। 

 

 

भवद्यालयको सामाभिक कायन हप्ता 

 

यो पभछल्लो हप्तामा, DCSD ले भवद्यालयको सामाभिक कायन हप्ता मनाएको भथयो। भवद्यालयको सामभिक कायन सामाभिक 

कायनको भवस्तृत क्षेत्रमा अभ्यासको भविेर्ीकृत के्षत्र हो। भवद्यालय उमेिका बालबाभलकाका परिवािहरूमा धेिै आर्थनक, 
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िैभक्षक ि सामाभिक चुनौतीहरू वर्ौंदभेख बदििहकेो छ, तसथन भवद्यालय सामाभिक कायनकतानद्वािा उपलब्ध गिाइएको 

सेवाको क्षेत्रलाई भवस्ताि गद।ै 

 

हाम्रा सामभिक कायनकतानहरूले परिवािहरू सेवा प्रदान गने, भनको हुन सहि बनाउन,े अन्यायहरूलाई ठीक पाने ि थप 

कुिाहरू गनुनहुन्छ। आवश्यक सेवाहरूमा हाम्रो भवद्याथी, कमनचािी ि समुदायलाई सहायता गननमा तपाईंले खेल्नुिएको मुख्य 

िुभमकाको लाभग DCSD सामाभिक कायनकतानलाई धन्यवाद। 

 

 

बोिनको सम्मान सप्ताह 

 

DCSD ले माचन 15-19 मा िर्िनयाका भवद्यालय बोिनको प्रिंसा हप्ता मनाउनेछ। हामी हाम्रो स्कुल बोिनका सदस्यहरूलाई 

उहाँहरूले यस भिभस्ट्रक्टका भवद्याथी, कमनचािी, आमा/बुवा तथा अन्य सिोकािवालाहरूलाई सेवा प्रदान गनन दखेाउनुिएको 

प्रभतबद्धताका लाभग सम्मान गछछ।ँ 

 

हामी भिक्षा बोिनका सदस्यहरूलाई हाम्रा भवद्याथीहरूको भहतका भनभम्त गहन संवादमा होभमन तथा करठन भनणनयहरू गनन 

सहास बिाइददनिुएकोमा धन्यवाद ददन्छु। हामी उहाँहरूलाई सबै भवद्याथीहरूका लाभग गुणस्तिीय भिक्षाका लाभग 

पक्षपोर्ण तथा वकालत गनन चाल्नुिएको कदम तथा खेल्नुिएको िूभमकाका लाभग पभन धन्यवाद ददन चाहन्छौ।ँ 

 

तपाईं माचन 15, 2021 मा यो मभहनाको िैभक्षक परिर्द्को बैठक हनेन ट्यून गनुनहुन्छ िनी हामी आिा गछौं। तपाईं DSTV 

मा बैठक हनेन सकु्नहुन्छ। 

 

 

िवदीय, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 


