NEPALI
भोल्युम 29
DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभभवादन,

हामीले हाम्रा भवनहरूको पुनः सञ्चालनको उत्सव मनाउँ दै हाइभिड अध्ययनमा समायोजन हुने काययलाई भनिन्तिता
ददइिहेको हुनाले, हाम्रो िाज्य ि देशको वरिपरि के भयो भन्ने कु िालाई वेवास्ता गनय कठीन हुन्छ। धेिैजना जस्तै, म Atlanta
ि Cherokee County मार्य 16 मा घटेका डिलाग्दो घटनाहरूले भभत्रदेभि नै दु:िी छु । माभनसभवरूद्ध हहिंसा ि घृणाको
उर्ाइ अस्वीकायय छ ि सहन सककँ दैन। DeKalb County School District (DCSD) सबै प्रकािका घृणा, जातीय
भेदभाव ि उल्लङ्घनको भवरूद्धमा उभभन्छ ि एभसयाली ि प्याभसदिक आइल्याण्डि समुदायप्रभत हाम्रा सम्झनाहरू छन्।

हामी भवभवधताको स्कू ल भडभस्िक्ट हो ि हामीले हिे क तरिकामा भवभवधताको उत्सव मनाउँ छौं। हामीले के ही व्यभिहरूका
काययहरूको कािणले यो महत्त्वपूणय भावको दृभिलाई गुमाउनु हुँदन
ै । डा Martin Luther King Jr ले एक पटक भन्नुभएको
भियो दक, "कु नै पभन स्िानमा भएको अन्याय सबै ठाउँ मा भएको न्यायको लाभग ितिा हो।" सबै DCSD भवद्यािी ि
कमयर्ािीहरूको सुिक्षा ि भावनात्मक तन्दुरुस्ती सधैं शीर्य प्रािभमकतामा िहनेछ।

कोभभड-19 िोप ि पिीक्षण
हामी DeKalb स्वास््य परिर्द् (BOH) ले Elizabeth Andrews हाइ स्कू लमा मार्य 20 मा कमयर्ािीहरूको लाभग िोप
भक्लभनक आयोजना गनेछ भनी घोर्णा गनय उत्साभहत छौं। BOH ले यो काययक्रममा लगभग 1,250 भशक्षकहरू ि
कमयर्ािीलाई िोप लगाउन सक्छ। कमयर्ािीलाई सम्भव भएमा उहाँहरूको “dekalbschoolsga.org” इमेल ठे गाना
प्रयोग गिे ि काययक्रमको लाभग दताय गनय अनुिोध गरिन्छ। यो DCSD मा समर्पयत भनजी काययक्रम भएकोले, हामी अन्य योग्य
व्यभिहरूले यो काययक्रमको लाभग दताय नगिोस् भनी सुभनभित गनय र्ाहन्छौं। कृ पया कसिी दताय गने भनी अभतरिि
भनदेशनहरूको लाभग आफ्नो भडभस्िक्ट इमेल जाँर् गनुयहोस्।
DeKalb County School District ले कमयर्ािी ि परिवािहरूलाई कोभभड-19 जाँर्हरू उपलब्ध गिाउन भन शुल्क
कोभभड पिीक्षण के न्रहरूसँग साझेदािी गिे को छ। पिीक्षण भशक्षक ि कमयर्ािी सदस्यहरूको लाभग Cross Keys हाई
स्कू लमा सोमबाि, मङ्गलबाि ि बुधबाि भबहानको 11 बजेदभे ि साँझको 5 बजेसम्म; ि Bethune भमडल स्कू लमा
मङ्गलबाि, बुधबाि ि भबहीबाि भबहानको 7 बजेदभि ददउँ सोको 1 बजेसम्म उपलब्ध हुनेछ।
ताभलकालाई भवद्यालय सेमेस्टिको अभन्तम समयसम्म भवस्ताि गरिनेछ। अपोइन्टमेन्ट भनधायिण गनय, कृ पया
www.freecovidtesting.us. मा जानुहोस्। तपाईंको अपोइन्टमेन्ट भनधायिण गनय ि भवद्यालयको स्िान र्यन गनय 'रुत
दताय' र्यन गनुयहोस्।

दिल्ड ददवस
मैले DCSD दिल्ड ददवसको लाभग क्षेत्र IV का नेतृत्वकतायहरूसँग उत्कृ ि समय भबताए। म सँग Stone Mountain
इभलमेन्टिी स्कू लको नेतृत्व टोलीसँग भर्ुयअल रूपमा भेट्ने, Indian Creek इभलमेन्टिीमा सानो समूह भनदेशन अवलोक
गने ि Champion Theme भमडल स्कू लमा अल्पकालीन टोली कायय योजना (STAP) बैठकमा भर्ुयअल रूपमा जाने
अवसि भियो।
क्षेत्र IV ले उत्कृ ि कायय सेरटङका लक्ष्यहरू गरििहेको छ ि हाम्रा सबै भवद्यािीहरूको लाभग गुणस्ति भशक्षा सुभनभित
गरििहेको छ। म अन्तरिम क्षेत्रीय सुपरिवेक्षक डा Antonette Campbell लाई हाम्रो भवद्यािीहरूप्रभत उहाँको
प्रभतबद्धताको लाभग धन्यवाद ददन र्ाहन्छु ।
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7-ददन फ्रोजन िानाको बाकस
सबै 18 वर्य ि सोभन्दा कम उमेिका DCSD भवद्यािीहरूले अब िलिू ल तिा सागसब्जीहरूसँग 7-ददन फ्रोजन िानाका
बाकसहरू प्राप्त गनय सक्नुहुन्छ। िाना भवतिण बुधबाि भबहानको 11 बजेदभे ि ददउँ सोको 2 बजेसम्म हुन्छ। िप जानकािीको
लाभग, यहाँ भक्लक गनुयहोस्।

MOSAIC गमी अध्ययन काययक्रम
म भडभस्िक्टले यो गमीमा भवद्यािीहरूको लाभग नयाँ अध्ययन काययक्रम प्रस्ताव गनेछ भनी घोर्णा गनय िुशी छु । MOSAIC
गमी अध्ययन काययक्रमले शैभक्षक प्रभतगमन ि अध्ययनको नोक्सानीलाई सम्बोधन गनय अभतरिि अध्ययनका अवसिहरू
उपलब्ध गिाउँ छ। MOSAIC काययक्रमहरूमा साक्षिता ि गभणत िाउन्डेशन सीपहरू, भार्ा अभधग्रहण, क्रेभडट रिकभिी वा
गभतवृभद्ध, STEM/STEAM, समि भिज ि समृभद्ध क्याम्पहरू समावेश छन्। पाठ्यक्रम जुन ि जुलाई 2021 मा अियपूणय
अध्ययनका अनुभवहरू ि भवद्यािीहरूलाई अध्ययनका अन्तिहरूलाई सम्बोधन गनय जानीजानी, लभक्षत सहायता उपलब्ध
गिाउन भडजाइन गरिएको हो।
काययक्रमहरू भन:शुल्क छन्, यद्यभप, हाइ स्कू ल भवद्यािीले Georgia भर्ुयअल स्कू ल वा अन्य प्रमाभणत सिंस्िाबाट पाठ्यक्रम
भलन्छ भने, त्यहाँ प्रभत पाठ्यक्रममा शुल्कहरू लाग्छन्। भडभस्िक्टले भवद्यािीहरूको समृभद्धको लाभग भडजाइन गरिएको
काययक्रमको िाइदा उठाउन सबै भवद्यािीहरूलाई प्रोत्साहन गछय ।
िप जानकािी आउनेछ।

टाउन हल
म हाम्रो हालको भर्ुयअल टाउन हल हेनुयभएको ि सहभागी हुनुभएको हाम्रा अभभभावक ि भशक्षकहरूलाई धन्यवाद ददन
र्ाहन्छु । हामीले भडभस्िक्टको पुनः सञ्चालनको योजना बािे भवविणहरू उपलब्ध गिाउने भएकोले तपाईंको पृष्ठपोर्ण ि
ध्यानहरूको प्रशिंसा गछौं। तपाईंले टाउन हल छु टाउनुभयो भने, कृ पया हेनयको लाभग यहाँ भक्लक गनुयहोस्।

सुपरिवेक्षकको सामुदाभयक सुझाव परिर्द्
म हाम्रा सामुदाभयक साझेदाि ि सुपरिवेक्षकको सामुदाभयक सुझाव परिर्द् (SCAC) लाई यो हप्ता हाम्रो टोलीसँग भेट
गनुयभएको धन्यवाद ददन र्ाहन्छु । SCAC को लक्ष्य भनेको भडभस्िक्टको शैभक्षक, सञ्चालनन ि भवत्तीय कल्याणका
समस्याहरू बािे सुपरिवेक्षकलाई सहायता, मागयभनदेशन ि नेतृत्व उपलब्ध गिाउने हो।
यो सहकायय भडभस्िक्टलाई महत्त्वपूणय छ। सबै सिोकािवालाहरूको बीर्मा सामुदाभयक सिंलग्नता ि सहभाभगता भनेको सिल
स्कू ल भडभस्िक्टको कु ञ्जी हो।

कोभभड-19 आपूर्तय उपकिणको दान
म Peachcrest इभलमेन्टिी स्कू ललाई DeKalb Association of REALTORS को उदाि दानको लाभग धन्यवाद ददन
र्ाहन्छु । सिंस्िाले भशक्षकहरूलाई कक्षाकोठाहरू सिा ि सुिभक्षत कायम िाख्नमा मद्दत गने प्रयत्नले 50 कोभभड‐19 का
आपूर्तय दकटहरू दान गिे को छ। दकटहरूमा वाइप्स, ह्यान्ड स्याभनटाइजि, मुिमा लगाउने मास्क, िे स भशल्डहरू ि लाइसल
समावेश गरिएको छ। DeKalb Association of REALTORS ले भवभभन्न वर्यमा DCSD सँग साझेदािी गिे को छ ि
हामी उि साझेदािीको लाभग आभािी छौं।
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हामीले यो भवश्वव्यापी महामािी ि यसपभछको सम्भाभवत प्रभावको अन्त्यतिय हाम्रो मागयलाई नेभभगेट गरििहेको हुँदा हामी
समुदायको रूपमा एक-अकायलाई दया देिाउन ि एक-अको लाभग िहन जािी िाख्छौं भन्ने कु िाको म आशा गछु य।

भवदीय,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

