NEPALI
अङ्क 30
DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन,
मैले आशा गिे को छु कक तपाईंले यो हप्ता िाम्रोसँग भिताउनु ियो । मार्च मभहना अन्त्य हुनै लाग्दा, भवद्यालयहरू सफलतापूवचक पुन:
सुर्ारू गने कु िामा DeKalb County School District (DCSD) ले गिे को प्रगभतको िािे मा जानकािी गिाउन पाउँ दा म खुसी छु ।
भमभित भसकाइ (Hybrid learning) मा जाने प्रकियालाई सके सम्म सहज िनाएकोमा म हाम्रा सिै भवद्यार्थी, भशक्षक तर्था कमचर्ािीहरू
माभर्थ गवच गछु च ।
मार्च 29 मा, सिै ग्रेड तहका भवद्यार्थीहरू (समूह A ि B का भवद्यार्थीहरू) िाँकी शैभक्षक वर्चका लाभग भवद्यालयका िवनहरूमा आएि
कक्षा भलने छन् । मलाई भवश्वास छ कक आउँ दो परिवतचनलाई सुिभक्षत तर्था सफल िनाउन सिैजनाले आफ्नो भजम्मेवािी पूिा गने छन् ।

CDC ले जािी गिे को नयाँ भनदेभशका
भवद्यार्थीहरूले सुिभक्षत िाख्न ि संिमणको जोभखम कम गनच, हामीले नभिर्सचकन Centers for Disease Control and Prevention
(CDC) ले जािी गिे को भनदेभशका पालना गनुच पदचछ । CDC ले कक्षाकोठामा भवद्यार्थीहरू िीर्को सामाभजक दूिीका सम्िन्तधमा
भवज्ञानका भवकभसत घटनािमहरूको िािे मा भवर्ाि गिेि K-12 भवद्यालयको आफ्नो भनदेभशका अद्यावभधक गिेको छ । CDC ले िखचिै
भवद्यार्थीहरूले अभनवायच रूपमा सधै ँ मास्क प्रयोग गदै कक्षाकोठामा कम्तीमा 3 कफटको दूिी कायम गनुच पछच िनेि सुझाव कदएको छ ।
मैले सधै ँ िन्तदै आएको छु , हाम्रा िवनहरूमा सिैजना सुिभक्षत हुनेछ िनेि भनभिन्तत हुन DCSD ले भवज्ञानलाई पालना गनेछ ि CDC
द्वािा भसफारिस गरिएका— संिमण न्तयूभनकिणका िणनीभतहरू कायाचन्तवयन गनेछ । वसन्तत भविाम नभजक आउँ दै गदाच, म हाम्रा भवद्यार्थी,
भशक्षक, कमचर्ािी तर्था परिवािहरूलाई भवद्यालय िवन िाभहि िहेको समयमा पभन संिमण न्तयूभनकिणका िणनीभतहरू प्रयोग गरििहन
प्रो्साभहत गनच र्ाहन्तछु । मैले आशा गिे की छु कक DeKalb काउन्तटी समुदायमा कोभिड-19 िाट संिभमत व्यभिहरूको सङ््या घटाउन
सहयोग गनच सिैले आफ्नो भजम्मेवािी पूिा गने छन् ।

कोभिड-19 को खोप
भडभस्िक्टले CDC का संिमण न्तयूभनकिणका िणनीभतहरू प्रयोग गदै हाम्रा भवद्यालयहरूलाई सुिभक्षत िनाउने ि संिमणको प्रसाि कम
गने काम गरििहेको िएता पभन DCSD ले कमचर्ािीहरूका लाभग कोभिड-19 को पिीक्षण तर्था खोपहरूको पहुँर् पाउने अवसिहरू पभन
प्रदान गरििहेको छ । म िाज्यले 1b का कमचर्ािीहरूलाई खोप लगाउने योजना समायोजन गिे देभख DCSD ले DeKalb County
Board of Health (DCBOH ि अन्तय स्वास््य साझेदािहरूको सहयोगमा 1,704 कमचर्ािीहरूलाई खोप लगाएको छ िनेि घोर्णा
गनच पाउँ दा खुसी छु ।
भडभस्िक्टका कमचर्ािीहरू DCSD को Administrative and Instructional Complex, St. Phillips AME Church तर्था
Briarcliff Pharmacy मा खोप लगाउन सक्षम िएका छन् । DCSD का प्रभशभक्षत नसचहरूले Administrative and Instructional
Complex मा मार्च 20 मा सञ्चालन गरिएको खोप कायचिमका दौडान कमचर्ािीहरूलाई के ही खोपहरू कदएका भर्थए ।
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DCSD ले खोप प्रदान गनच DCBOH, Walgreens तर्था Briarcliff Pharmacy सहकायच गिी नै िहनेछ । हामी कमचर्ािी तर्था 16
वर्च ि माभर्थका भवद्यार्थीहरूलाई DCBOH, स्र्थानीय फामेसी, वा अन्तय स्वास््य सेवा प्रदायक माफच त खोप लगाउने अवसिहरू भमल्छ कक
िनेि िुझ्न प्रो्साभहत गछौं ।

िोनस
भहजो, भशक्षा परिर्दले ककन्तडिगाटचन देभख ग्रेड 12 का सावचजभनक भवद्यालयहरूका भशक्षक तर्था शैभक्षक सहायता कमचर्ािीहरूलाई एक
पटकका लाभग $1,000 ििाििको िोनस िुिानी प्रदान गने भवद्यालयका सुपरिन्तटेन्तडेन्तट Richard Woods को प्रस्ताव अनुमोदन गयो ।
कोभिड-19 को महामािीका समय यी कमचर्ािीहरूको काम तर्था ्याग प्रभत कृ तज्ञता प्रकट गदै िाम्रा कमचर्ािीहरू भनयुि गने ि िाम्रा
कमचर्ािीहरूलाई भवद्यालयमा िाभखिहने कु िामा सहयोग गनच भशक्षक तर्था शैभक्षक सहायता कमचर्ािीहरूलाई िोनस िकम प्रदान
गरिँ दछ
ै ।
DCSD ले यसका कमचर्ािीहरू ि भवद्यार्थीहरूलाई सहयोग गने कु िामा उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गछच । हामी अको मभहना यो
िोनस िकम भवतिण गिे ि हाम्रो सम्मान अभिव्यि गने छौं ।

शिणार्थी सङ्गठनहरूको िैठक
म आठवटा शिणार्थी सङ्गठनहरू धन्तयवाद कदन र्ाहन्तछु । उनीहरूले DCSD लाई उ्कृ ष्टताको नयाँ स्तिसम्म पुयाचउने परिकल्पनाको
िािे मा िुझ्न गत हप्ता म ि मेिो टोलीसँग िेट गिे का भर्थए । यो मेिो लाभग अमेरिकाका नयाँ परिवािहरूलाई सेवा प्रदान गने यो उ्कृ ष्ट
समुदायको भवर्ाि, सल्लाह सुझाव, आशा ि आवश्यकताहरूको िािे मा र्थाहा पाउने एउटा अवसि पभन भर्थयो ।
हाम्रो स्कू ल भडभस्िक्टको प्रिावकािी सञ्चालनका लाभग हाम्रा सिोकािवालाहरू अ्यन्ततै महत्त्वपूणच हुन्तछन् । खुला सञ्चािको माध्यम
अभनवायच छ । सिोकािवालाहरूको संलग्नताको स्वागत तर्था प्रयोग अभनवायच छ । भवश्वासको समुदाय भनमाचण गनच, हामी पािदर्शचता
कायम गछौं ि तपाईंलाई भवद्यार्थी सफलताको हाम्रो प्रभतिद्धतालाई आफ्नै प्रभतिद्धता मान्ने िाभहिी समर्थचकहरूसँग उ्कृ ष्ट साझेदाि िन्न
आवश्यक पने संिर्ना प्रदान गछौं ।

MOSAIC गमी अध्ययन कायचिम
मैले गत हप्ताको न्तयूजलेटिमा उल्लेख गरिसके को छु , DCSD ले यो समिका लाभग भवद्यार्थीहरूलाई MOSAIC ग्रीष्मकालीन भशक्षा
कायचिम प्रदान गनेछ । MOSAIC ग्रीष्मकालीन भशक्षा कायचिम ले स्कू ल भडभस्िक्टको शैभक्षक ममचलाई —हाम्रा भवद्यार्थी, हाम्रा
भशक्षकहरू, ि शैभक्षक सुधाि, शैभक्षक िढोत्तिी, शैभक्षक भवकास तर्था सामाभजक िावना्मक भशक्षा माफच त —पढाइने ि भसकाइने
सामाग्रीलाई आ्मसात गछच । हाम्रो लक्ष्य िनेको अङ्ग्रेजी िार्ा भसककिहेका भवद्यार्थीहरू, अशिता िएका भवद्यार्थीहरू, तर्था
प्रभतिावान् भवद्यार्थी लगायतका सिै भवद्यार्थीहरूलाई संलग्न गिाउनु हो ।
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कायचिम

FLEX Restore

लभक्षत भवद्यार्थीहरू
उच्च भवद्यालयका पाठ्यिम भलइिहेका
ग्रेड 8 का भवद्यार्थीहरू मात्र ि ग्रेड 9-12

कायचिम हुने भमभत

स्वरूप

जून 1 – जुलाई 17

भडभस्िक्टको िर्ुचअल

FLEX Ahead

ग्रेड 12 का भवद्यार्थीहरू

जून 1 – जुलाई 24

भडभस्िक्टको िर्ुचअल

उच्च भवद्यालयको िे भडट

उच्च भवद्यालयका पाठ्यिम भलइिहेका

जून 1 – जुलाई 30

स्र्थानीय भवद्यालयको

रिकििी

ग्रेड 8 का भवद्यार्थीहरू मात्र ि ग्रेड 9-12

(फिक-फिक हुन्तछ)

भमभित

AP Bridge Camp

ग्रेड 9-12

जुलाईको 1 हप्ता

Summer Bridge Camp

ग्रेड 6 ि 9 मा जाने भवद्यार्थीहरू

भवशेर् भशक्षाको ESY

भवशेर् भशक्षाका भवद्यार्थीहरू
(ककन्तडिगाटचन देभख ग्रेड 2 सम्म)

स्र्थानीय भवद्यालयको
भमभित

जुलाई

स्र्थानीय भवद्यालयको

(फिक-फिक हुन्तछ)

भमभित

जून 7 - जुलाई 16

भडभस्िक्टको भमभित
स्र्थानीय भवद्यालयको

Scholars Academy

ग्रेड 3-8

जून 7 - जुलाई 16

Serendipity

कक्षा 1-6

जून

ब्याकप्याक पकढिहेका ग्रेड K-12

जुलाई

साक्षिता क्याम्प

ग्रेड K-12

जून 7 – जुलाई 30

My Brother’s Keeper

MBK का भवद्यार्थीहरू

जुन 28 – जुलाई 2, 2021

Aviation Camp

कक्षा 4-6

STEM is LIT

कक्षा 6-8

CTAE Enrichment

फिक-फिक छ

जून/जुलाई

भमभित

Pre-K देभख ग्रेड 2 सम्म

जून - जुलाई

घि

Title I Enrichment
Programs

लर्नचङ ब्याकप्याक (शैभक्षक
भवकास)

जुन 21 – शुिवाि, जुलाई
02, 2021
जुलाई 19 – जुलाई 29,
2021

भमभित
भडभस्िक्टको िर्ुचअल
स्र्थानीय भवद्यालयको
भमभित
स्र्थानीय भवद्यालयको
भमभित
भडभस्िक्टको भमभित
भडभस्िक्टको भमभित

भमभित

अस्वीकािोभि: शैभक्षक भवकास, सुधाि, िे भडट रिकििी, ि शैभक्षक िढोत्तिीका ग्रीष्मकालीन शैभक्षक अवसिहरू िाज्य, स्र्थानीय भनकाय, तर्था
भडभस्िक्टको कोभिड-19 सम्िन्तधी स्वास््य भनदेभशकामा भनिचि हुन्तछन् । भमभत परिवतचन हुन सक्छ ।
नोट:

•
•

प्र्यक्ष उपभस्र्थभतका कायचिमहरू भशक्षक तर्था भवद्यार्थीको 1:15 को अनुपातको सार्थमा पोड (pod) मा सञ्चालन गरिनेछ ।
भमभित कायचिमहरूमा िर्ुचअल तर्था प्र्यक्ष सत्र समावेश गरिनेछ ।
अद्यावभधक गरिएको भमभत: मार्च 26, 2021

प्र्यक्ष, भमभित तर्था िर्ुचअल भसकाइ माफच त, भवद्यार्थीहरूले भशक्षकले नेतृ्व गिे को भशक्षािाट ि भवद्यार्थीद्वािा भनदेभशत कक्षाहरूिाट
लाि उठाउने छन् जुन जानेिुझेिै गरिन्तछ । भवद्यार्थीहरू वास्तभवक, आकर्चक, तर्था अर्थचपूणच अनुिवहरूमा सहिागी हुने छन् ।
ग्रीष्मकालीन कायचिमहरूको िभजस्िेसनसम्िन्तधी जानकािी अभप्रल 19, 2021 मा खुलासा गरिनेछ ।
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भवद्यालय वर्च 2021-2022
भडभस्िक्टले शैभक्षक वर्च 2021-2022 का लाभग तयािी गदै गदाच, हामी भवद्यार्थीहरूको शैभक्षक, सामाभजक, िावना्मक, तर्था
व्यवहािसम्िन्तधी आवश्यकताहरूको िािे मा भवर्ाि गरििहेका छौं । हामीले भनिन्तति रूपमा भवद्यार्थी नभतजाहरूमा ध्यान के भन्तित गने ि
अको वर्चको लाभग प्र्यक्ष भशक्षणको भवकल्पको योजना िनाउनु पने कु िा महत्त्वपूणच छ । हामीले माध्यभमक तर्था उच्च भवद्यालयका
भवद्यार्थीहरूलाई िर्ुचअल रिमोट लर्नचङको भवकल्पको प्रदान गनच FLEX Academy लाई पभन भवस्ताि गरििहेका छौं । कु नै परिवािले
िर्ुचअल लर्नचङको भवकल्प र्यन गिे को खण्डमा, हामी भवद्यार्थीहरू प्र्यक्ष भशक्षण (भशक्षकले नेतृ्व गिे को वास्तभवक समयको प्र्यक्ष
भशक्षण) ि अप्र्यक्ष भशक्षणमा (भशक्षकले नेतृ्व गिे को वास्तभवक समयको निइ अनलाइन भशक्षणमा) पूणच रूपमा सहिागी हुन्तछन् िनेि
सुभनभित गनच र्ाहन्तछौं ।
हामीले अको वर्चको योजना िनाउँ दै गदाच, भडभस्िक्टले तपाईंको भवर्ाि सुन्नका लाभग अभप्रलमा टाउन हल िैठक सञ्चालन गनेछ ।

Kids’-Doc-On-Wheels/स्र्थलगत भ्रमण गने कदन
मैले आज Fairington Elementary School मा Kids’-Doc-On-Wheels का डा. Lynette Wilson-Phillips ि उनको टोलीलाई
िेट्ने अवसि प्राप्त गिे । Kids’-Doc-On-Wheels, Inc. को अभियान िनेको िाल समुदायका सार्थै मु्य खालको दैभनक स्र्थान—
भवद्यालयमा उच्च गुणस्तिीय तर्था भवस्तृत िाल भर्कक्सा सेवाको पहुँर् सुभनभित गनुच हो । हामी Kids’-Doc-On-Wheels लाई
साझेदािीका लाभग धन्तयवाद कदन्तछौं ! उनीहरूको टेलेमेभडभसन पद्धभतले हाम्रा भवद्यार्थीहरूलाई भवद्यालयमा स्वास््य िनाउँ छ तर्था
सफलताका लाभग तयाि पाछच !
मैले Fairington मा के ही कक्षाहरूमा िस्ने तर्था अवलोकन गने अवसि पभन प्राप्त गिे को भर्थए । कक्षाहरूमा भशक्षक तर्था भवद्यार्थीहरूको
व्यस्तता देखेि म प्रसन्न िए । म प्रधानाध्यापक डा. Walter Burke लाई ्यहाँको भवद्यालय िवनमा मलाई स्वागत गिे कोमा धन्तयवाद
कदन र्ाहन्तछु । म क्षेत्रीय सुपरिन्तटेन्तडेन्तट डा. Triscilla Weaver लाई हाम्रा भवद्यार्थीहरू प्रभत उहाँको प्रभतिद्धताका लाभग पभन धन्तयवाद
कदन र्ाहन्तछु ।
कृ पया आफ्नो ि एक अको ्याल गदै गनुचहोस् ।
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