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अङ्क 31
DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन,
मैले आशा गिे को छु कक तपाईंले यो हप्ता िाम्रोसँग भिताउनु ियो । अभिल मभहनामा िवेश गदै गदाा ि वसन्त भवश्रामको तयािी गदै गदाा,
म कोभिड-19 को संक्रमणको जोभिम कम गना सिैलाई आ-आफ्नो भजम्मेवािी पूिा गनुाहोस् िनी आग्रह गना चाहन्छु । मलाई थाहा छ कक
हामी सिैजना सामान्य अवस्थामा फर्का न आतुि छौं ति हामी दृढ हुनु पदाछ ि हामीले सामाभजक दूिी अभ्यास गरििहनु पदाछ, मास्क
लगाइिहनु पदाछ, हात धोइिहनु पदाछ, ि Centers for Disease Control and Prevention द्वािा जािी गरिएको संक्रमण
न्यूभनकिणका िणनीभतहरू पालना गरििहनु पदाछ ।
कृ पया भवश्रामका दौडान सुिभित िहनुहोला । हामीले तपाईं अभिल 12 मा भवद्यालयमा फर्का नु हुनेछ िनेि आशा गिे का छौं ।

वसन्त भवश्रामका लाभग िाद्यान्न भवतिण
DCSD ले अभिल 3, 2021, आइतिािका कदन, भिहान 11 िजे देभि कदउँ सो 2 िजेसम्म Administrative & Instructional
Complex को अन्तिााभिय के न्र छेउमा वसन्त भवश्रामको लाभग िाद्यान्न भवतिण गने कायाक्रम आयोजना गना गइिहेको छ । भडभस्िक्टले
परिवािहरूलाई Atlanta Community Food Bank िाट िाप्त ताजा उत्पादन तथा फ्रोजन भमल िक्स भवतिण गनेछ । िक्समा सात
कदनको िाना हुनेछ ि जम्मा 2,100 िक्स भवतिण गरिनेछ ।
अभििावकलाई पार्का ङ लटमा सङ्के त माफा त भनदेशन िदान गरिनेछ । ड्राइि-थ्रुका दौडान परिवािहरू आफ्नै गाडीमा िस्नु पदाछ, ि
भवद्यालयको पोषण सेवाका कमाचािीहरूले गाडीको भडक्कीमा सामानहरू िाख्ने छन् ।
थप जानकािीका लाभग, कृ पया हाम्रो वेिसाइटमा जानुहोस् ।

कोभिड-19 को पिीिण
हामीले हाम्रा कमाचािी, भवद्याथी, तथा परिवािहरूको लाभग कोभिड-19 को पिीिण गिाउने भमभत तय गिे का छौं । Bethune Middle
School ि Cross Keys High School मा सोमिाि ि मङ्गलिािका कदन, भिहान 10 िजे देभि िेलुका 5 िजेसम्म ि Doraville
United Elementary School मा भिहीवािका कदन, भिहान 10 िजे देभि िेलुका 5 िजेसम्म पिीिण उपलब्ध हुनेछ । अन्य स्थानहरू
िभवष्यको भमभतको लाभग भवचाि गरिएको छ।
हामीले आशा गिे का छौं कक पिीिण िदान गना Top Dog Solutions, Inc. सँगको साझेदािीले भनिन्तिता पाउँ छ । पिीिणको
भवकल्पले भवद्यालय समुदायका लाभग एउटा सेवा िदान गछा ि हाम्रा कमाचािी तथा भवद्याथीहरूलाई सुिभित िाख्दै हामीलाई अग्रसकक्रय
िहन सहयोग गछा । हामी िोप लगाउन चाहेका व्यभिहरूका लाभग िोपको पहुँच ि जानकािी िदान गना िभतिद्ध छौं ।
दताा गना यहाँ भक्लक गनुाहोस् ।

टाउन हल िैठक
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हामी सिैजना के कु िा सहमत हुन सक्छौं िने भवद्याथीले हाभसल गने नभतजाहरूमा ध्यान के भन्रत गनुा ि अको वषाको लाभग ित्यि
भशिणको योजनामा ध्यान के भन्रत गनुा एकदम महत्त्वपूणा छ । DCSD को समुदायिाट शैभिक वषा 2021/2022 का सम्िन्धमा िाय
तथा भवचािहरू सङ्कलन गने ियास स्वरूप, हामी अभिल 27 देभि 29 सम्म िेत्रीय/सामुदाभयक टाउन हल िैठक सञ्चालन गने छौं ।
DCSD ले भवद्याथीहरूको शैभिक, सामाभजक, िावनात्मक, तथा व्यवहािगत आवश्यकताहरूलाई भवचाि गरििहेको छ ।
कु नै परिवािले िचुाअल लर्नाङको भवकल्प चयन गिे को िण्डमा, हामी भवद्याथीहरू ित्यि भशिण (भशिकले नेतृत्व गिे को वास्तभवक
समयको ित्यि भशिण) ि अित्यि भशिणमा (भशिकले नेतृत्व गिे को वास्तभवक समयको निइ अनलाइन भशिणमा) पूणा रूपमा
सहिागी हुन्छन् िनेि सुभनभित गना चाहन्छौं । यी टाउन हल िैठकहरूले हामीले हाम्रा भवद्याथी तथा उनीहरूको परिवािहरूलाई कसिी
ििावकािी रूपमा सहयोग गना सक्छौं िन्ने िािे मा जानकािी िदान गछा ।
हामी आउने हप्ताहरूमा टाउन हल िैठकको िािे मा थप जानकािी िदान गने छौं ।

िोनस
गत हप्ता, मैले State Board of Education ले ककन्डिगाटान देभि ग्रेड 12 का सावाजभनक भवद्यालयहरूका भशिक तथा शैभिक
सहायता कमाचािीहरूलाई एक पटकका लाभग $1,000 ििाििको िोनस िुिानी िदान गने िस्ताव अनुमोदन गिे को छ िनेि उल्लेि
गिे को भथए । म DCSD ले योग्यता पूिा गिे का कमाचािीहरूलाई िुिानीको िकम िढाउने भनणाय गिे को छ िनेि घोषणा गना पाउँ दा
िुसी छु । DCSD ले भवद्याथीहरूका लाभग कमाचािीहरूले कदएको योगदानलाई कदि गछा । त्यसकािण, हामीले िोनस िकम वृभद्ध गिे का
छौं ि अि योग्यता पूिा गिे का कमाचािीहरूले $1,000 ि $500 िाप्त गने छन् । िुिानी कभत िकम भझक्न भमल्छ िन्ने कु िाको अधीनमा
िहनेछ । यद्यभप, कटौती गरिएको िकम अगामी पेिोलमा िुिानी गरिनेछ ।
हामी अको हप्ता देभि फिक-फिक समयमा यो िोनस िकम भवतिण गिे ि हाम्रो सम्मान अभिव्यि गने छौं ।

नृत्य/ग्रेड 12 का भवद्याथीहरूको कक्रयाकलापहरू
भडभस्िक्टले आफ्ना िवनहरू िुला गिेको छ । ति पभन, धेिै भवद्यालयहरूले पिम्पिागत नृत्य जस्ता ित्यि कक्रयाकलापहरूको योजना
िनाएका छैनन् ि उनीहरूले िक्यौता िकम तथा शुल्क पभन उठाएका छैनन् । वतामान रूपमा कायाान्वयन गरिएको स्वास््य तथा
सुििासम्िन्धी भनदेभशकाका आधािमा, ि योजना िनाउने समय अिावले, यो वषा पिम्पिागत नृत्यको कक्रयाकलापलाई अनुमभत कदइने
छैन ।
ग्रेड 12 का भवद्याथीहरूको सप्ताहका कक्रयाकलापहरूको सम्िन्धमा नयाँ िालका सुझाव तथा भनदेशनहरू तयाि गना उच्च भवद्यालयका
िधानाध्यापकहरूको एउटा समूहले कोभिड-19 को भवशेषज्ञ टोली, भवद्याथी नेतृत्वकताा, परिवाि तथा कमाचािीहरूसँग सहकाया गने छन्
। यो सप्ताहको ध्यान ग्रेड 12 का भवद्याथीहरूका लाभग अभवस्मिणीय अनुिव भसजाना गने कु िामा के भन्रत हुनेछ ।

म्याग्ना पुिस्काि (Magna Award)
म भडभस्िक्टलाई, भवशेष गिी अभििावक तथा पारिवारिक संलग्नता भविागलाई National School Boards Association (NSBA)
को 2021 को म्याग्ना पुिस्काि (Magna Award) भवजेता िनेकोमा िधाई कदन चाहन्छु । DCSD ले सत्ताइसौं (27th) वार्षाक म्याग्ना
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पुिस्काि कायाक्रममा पभहलो स्थानको भवजेता िन्दै समता िभतको आफ्नो िभतिद्धताका लाभग सम्मान पाएको छ । DCSD देशिरििाट
यो सम्मान पाउने 15 भवजेताहरू मध्ये एक भवजेता —तीनवटा मुख्य पुिस्काि भवजेता, ि 12 स्थानमा पभहलो भवजेता—िनेको छ ।
अभििावकको व्यभिगत तथा व्यवसाभयक भवकासमा ध्यान के भन्रत गने DCSD को अभििावक तथा पारिवारिक संलग्नताको IMPACT
नमुनाले धािा (Title) 1 को भवद्याथी शैभिक सहायता तथा भनयमन िन्दा िाभहि गएि सेवा भवस्ताि गिे को छ । यो कामले
अभििावकहरूलाई समयसँगै आफ्नो िच्चाको भशिामा सकक्रय योगदानकतााको रूपमा सहिागी गिाउने ि योगदानकताा िन्न िेरित गने
(Involving and Motivating Parents to be Active Contributors over Time वा IMPACT) कु िामा ध्यान के भन्रत गछा । यो
टोलीले परिवािहरू भवद्याथीको िगभतमा कसिी, कभत िेला, ि कहाँ सहिागी हुन सक्छन् िन्ने कु िालाई ििाभवत गने सिैिन्दा
अत्यावश्यक िेत्रहरूका समस्याहरू सम्िोधन गछा ।
अभििावकहरूलाई आफ्नो भवद्याथीको शैभिक क्यारियिमा सहिागी गिाउन ध्यान के भन्रत गदै परिवािहरूलाई सहयोग गने
भडभस्िक्टको अभियान सुधाि, भशिा तथा उपलभब्धको अन्ति सम्िोधनका लाभग अभत महत्त्वपूणा िणनीभत िनेको छ । हामी यो पुिस्काि
िाप्त गना योग्य छौं । फे रि पभन िधाई छ !

पािलैभङ्गक दृश्यताको अन्तिााभिय कदवस (International Transgender Day of Visibility)
माचा 31 मा, भवश्व ििीका पािभलङ्गी तथा गैि-द्वयसांभख्यक लैभङ्गक पभहचान िएका व्यभिहरूले पािलैभङ्गक दृश्यताको अन्तिााभिय
कदवस मनाउँ छन् । Michigan का पािभलङ्गी अभियन्ता ि Transgender Michigan का कायाकािी भनदेशक Rachel Crandall ले
2009 मा Transgender Day of Visibility (TDOV) स्थापना गिे का भथए । यो पािभलङ्गी तथा आफू लाई फिक भलङ्गीको रूपमा
भचनाउने व्यभिको सफलता ि दृश्यताको सम्मानमा सचेतना फै लाउने कदनको रूपमा सुरु गरिएको भथयो ि यो LGBTQ समुदायका
लाभग महत्त्वपूणा कदन हो ।
DCSD ले LGBTQ समुदायका सदस्यहरूको रूपमा िहेका हाम्रा सिै भवद्याथी, भशिक, कमाचािी सदस्य तथा हाम्रा समुदायका
व्यभिहरूलाई सम्मान गछा ।

कृ पया सुिभित िहन नभिसानुहोस्, ि वसन्त भवश्राम िुसी साथ भिताउनुहोस् ।

िवदीय,
Mrs. Cheryl Watson-Harris

