NEPALI
DeKalb County School District का परिवािहरूलाई अभिवादन,
हामीले भवगतका सप्ताह, मभहना, वर्ष, तथा दशकहरूमा जाभतवाद ि असभहष्णुताले अश्वेत समुदाय ि अन्य जातीय
समुदायलाई कसिी हानी पुयाष इिहे को छ िनेि दे खेका छ ौं । Derek Chauvin को घटनाले धेिैलाई क्रोभधत बनाएको
छ ि धेिै माभनसहरूको मन दु खेको छ ।
मैले आशा गिे की छु भक यो भनर्षयले हाम्रो सिकािी प्रर्ाली तथा समुदायहरूमा सकािात्मक परिवतषन ल्याउनेछ ।
DeKalb County School District (DCSD) ले आफ्नो भवभवधतालाई सिाहना गछष , ि हामीले केही भनभित
व्यक्तिहरूको व्यवहािका कािर् यो महत्त्वपूर्ष भवशेर्तालाई नजिअन्दाज गनुष हुँ दैन । म हाम्रा सबै भशक्षक,
कमषचािी, आमाबाबु, तथा अभििावकहरूलाई अनुिोध गछुष भक हाम्रा भवद्याथीहरूसुँग यस बािे मा कुिा गनुषहोस् ि
उनीहरूलाई यो दु ुः खद घटनाको बािे मा बुझ्न सहयोग गनुषहोस् ।
MOSAIC ग्रीष्मकालीन अध्ययन काययक्रम
भिक्तरिक्टको MOSAIC ग्रीष्मकालीन अध्ययन कायषक्रमका लाभग िभजरि े सन खुला गरिएको छ । यो कायषक्रमले
शैभक्षक सुधाि, शैभक्षक बढोत्तिी, शैभक्षक भवकास तथा सामाभजक िावनात्मक भशक्षा मार्षत — स्कूल भिक्तरिक्टको
शैभक्षक ममषलाई आत्मसात् गछष । स्कूल भिक्तरिक्टको शैभक्षक ममष हाम्रा भवद्याथी, हाम्रा भशक्षकहरू, ि अध्ययन ि
अध्यापन गिाइने सामाग्रीहरूले बनेको हन्छ । हाम्रो लक्ष्य िनेको अङ्ग्ग्रेजी िार्ा भसभकिहेका भवद्याथीहरू, अशिता
िएका भवद्याथीहरू, तथा प्रभतिावान् भवद्याथी लगायतका सबै भवद्याथीहरूलाई सौंलग्न गिाउनु हो ।
प्रत्यक्ष, भमभित तथा िचुषअल भसकाइ मार्षत, भवद्याथीहरूले भशक्षकले नेतृत्व गिे को भशक्षाबाट ि भवद्याथीद्वािा भनदे भशत
कक्षाहरूबाट लाि उठाउने छन् जुन जानेबुझेिै गरिन्छ । भवद्याथीहरू वास्तभवक, आकर्षक, तथा अथषपूर्ष
अनुिवहरूमा सहिागी हने छन् ।
कृपया दताष गनषका लाभग यहाुँ क्तिक गनुषहोस् ।
काययक्रम

लक्षित क्षिद्यार्थीहरू

काययक्रम हुने क्षमक्षत

स्वरूप

FLEX Restore

उच्च भवद्यालयका पाठ्यक्रम भलइिहेका ग्रेि 8 का भवद्याथीहरू
मात्र ि ग्रेि 9-12

जून 1 – जुलाई 17

भिक्तरिक्टको िचुषअल

FLEX Ahead

ग्रेि 12 का भवद्याथीहरू

जून 1 – जुलाई 24

भिक्तरिक्टको िचुषअल

उच्च भवद्यालयको क्रेभिट
रिकििी

उच्च भवद्यालयका पाठ्यक्रम भलइिहेका ग्रेि 8 का भवद्याथीहरू
मात्र ि ग्रेि 9-12

जून 1 – जुलाई 30
(र्िक-र्िक हन्छ)

AP Bridge Camp

कक्षा 9-12

जुलाईको 1 हप्ता

Summer Bridge Camp

ग्रेि 6 ि 9 मा जाने भवद्याथीहरू

जुलाई
(र्िक-र्िक हन्छ)

स्थानीय भवद्यालयको
भमभित
स्थानीय भवद्यालयको
भमभित
स्थानीय भवद्यालयको
भमभित

भवशेर् भशक्षाको ESY

भवशेर् भशक्षाका भवद्याथीहरू
(भकन्डिगाटष न दे क्तख ग्रेि 2 सम्म)

जून 7 - जुलाई 16

भिक्तरिक्टको भमभित

Scholars Academy

कक्षा 3-8

जून 7 – जुलाई 30

स्थानीय भवद्यालयको
भमभित

Serendipity

कक्षा 1-6

जून

भिक्तरिक्टको िचुषअल

Title I Enrichment
Programs

ग्रेि K-12
लभनषङ्ग ब्याकप्याक

जुलाई

साक्षिता क्याम्प

ग्रेि K-2

जून 7 – जुलाई 30

My Brother’s Keeper

MBK का भवद्याथीहरू

जून 28- जुलाई 2, 2021

स्थानीय भवद्यालयको
भमभित
स्थानीय भवद्यालयको
भमभित
भिक्तरिक्टको भमभित
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Aviation Camp

कक्षा 4-6

जून 21- जुलाई 2, 2021

भिक्तरिक्टको भमभित

STEM is LIT

कक्षा 6-8

जुलाई 19 – जुलाई 29, 2021

भमभित

CTAE Enrichment

र्िक-र्िक छ

जून/जुलाई

भमभित

लभनषङ्ग ब्याकप्याक
(शैभक्षक भवकास)

Pre-K दे क्तख ग्रेि 2 सम्म

जून - जुलाई

घि

अस्वीकािोक्ति: शैभक्षक भवकास, सुधाि, क्रेभिट रिकििी, ि शैभक्षक बढोत्तिीका ग्रीष्मकालीन शैभक्षक अवसिहरू िाज्य, स्थानीय भनकाय, तथा भिक्तरिक्टको
कोभिि-19 सम्बन्धी स्वास्थ्य भनदे भशकामा भनिषि िहन्छन् । भमभत परिवतषन हन सक्छ ।
नोट:
•
•

प्रत्यक्ष उपक्तस्थभतका कायषक्रमहरू भशक्षक तथा भवद्याथीको 1:15 को अनुपातको साथमा पोि (pod) मा सञ्चालन गरिनेछ ।
भमभित कायषक्रमहरूमा िचुषअल तथा प्रत्यक्ष सत्र समावेश गरिनेछ ।

शैक्षिक िर्य 2021-2022
DSCD ले शैभक्षक वर्ष 2021-2022 को योजना बनाउुँ दै गदाष , हामी हाम्रा भवद्याथी तथा भशक्षकहरूका
आवश्यकताहरूको बािे मा भवचाि गरििहे का छ ौं । के कुिा महत्त्वपूर्ष छ िने हामीले भनिन्ति रूपमा भवद्याथी
नभतजामा ध्यान केक्तित गनुष पदष छ ि अको वर्ष सबै भवद्याथीहरूका लाभग 5 भदनको पूिा समयको भशक्षर्को योजना
बनाउनु पदष छ । भिक्तरिक्टले ि भतक भशक्षर्मा ध्यान केक्तित गिे को िएता पभन, हामी माध्याभमक तथा उच्च
भवद्यालयका भवद्याथीहरूलाई िचुषअल रिमोट लभनषङ्गको भवकल्प प्रदान गनष FLEX Academy लाई भवस्ताि गरििहे को
छ ौं । िचुषअल भवकल्प FLEX Academy को भवस्तारित रूप हनेछ ति यो प्रत्येक भवद्यालयसुँग जोभिएको हनेछ ।
DCSD को समुदायबाट शैभक्षक वर्ष 2021-2022 का सम्बन्धमा भवचाि तथा िायहरू सङ्कलन गने प्रयास स्वरूप,
भिक्तरिक्टले अभप्रल 27-29 सम्म क्षेत्रीय/सामुदाभयक बैठक आयोजना गनेछ । कृपया तल प्रदान गरिएको
समयताभलका अनुसाि आफ्नो पात्रोमा भचन्ह लगाउनुहोस् ि िचुषअल बैठकहरूमा उपक्तस्थत हने योजना
बनाउनुहोस् ।
िचुषअल बैठकहरूमा उपक्तस्थत हन, क्षेत्रमा क्तिक गनुषहोस् ।

िेत्र

िेत्रीय सुपरिन्टे न्डेन्ट

क्षमक्षत

समय

क्षेत्र 1

सुिी Melanie Pearch

27-अभप्रल

6:00

क्षेत्र 2
क्षेत्र 3

िी Trenton Arnold
िा. Sean Tartt

28-अभप्रल
29-अभप्रल

6:00
6:00

क्षेत्र 4

िा. Antonette Campbell

29-अभप्रल

6:00

क्षेत्र 5

िा. Triscilla Weaver

27-अभप्रल

6:00

क्षेत्र 6

िा. Candace Alexander

29-अभप्रल

6:00

क्षेत्र 7

िा. Rodney Swanson

29-अभप्रल

6:00

अङ्ग् ग्रेजी भार्ाका क्षिद्यार्थीको काययक्रम
DCSD भनिन्ति रूपमा हाम्रो अन्तिाष भरिय समुदायसुँग जोभििहे को छु । भिक्तरिक्ट भवद्याथीहरू सर्ल ि उत्कृर बन्न
सकुन् िन्नका लाभग अङ्ग्ग्रेजी िार्ाका भवद्याथीहरूका परिवािहरूले आवश्यक िोतसाधनहरू प्राप्त गछष न् िनेि
सुभनभित गनष प्रभतबद्ध छ ।

NEPALI
प्रिावकािी ELL कायषक्रम बनाउने कायषलाई भनिन्तिता भदन, भिक्तरिक्टले La Vision को साथमा पभहलो पटक
भहस्पाभनक TV तथा िे भियो कायषक्रम प्रसािर् गनेछ । यो माभसक कायषक्रम La Vision िे भियो ि र्ेसबुकमा हे नष
सभकन्छ ।
भिक्तरिक्ट प्यानभलरहरूको साथमा ELL कन्फिे न्समा पभन सहिागी हनेछ जसले सञ्चािका िर्नीभतहरू, पारिवारिक
सहिाभगता तथा सहायता सेवाहरूको बािे मा छलर्ल गने छन् । हाम्रो अन्तिाष भरिय समुदायको साथमा माभसक
जमघट सञ्चालन गनुषका अभतरिि भिक्तरिक्टले भिक्तरिक्ट व्यापी अन्तिाष भरिय महोत्सव पभन आयोजना गनेछ ।
हामी अङ्ग्ग्रेजी िार्ाका हाम्रा भवद्याथीहरूका परिवािहरूसुँग महोत्सव मनाउन उत्सुक छ ौं !
जक्षजयया माइलस्टोन्स (Georgia Milestones)
यो मभहना प्रायजसो धेिै भवद्याथीहरूका लाभग महत्त्वपूर्ष हनेछ भकनिने उनीहरू Georgia Milestones को ग्रेिको
अक्तन्तम पिीक्षामा सहिागी हने छन् । म सबै भवद्याथीहरूलाई पिीक्षामा िाम्रो गनष प्रोत्साभहत गछुष ! पिीक्षाको बािे मा
भचन्ता नभलनुहोस् । िा. Benjamin Spock ले िनेको यो कुिा मनमा िाख्नुहोस्, “आर्ू माभथ भवश्वास िाख्नुहोस्,
तपाईौंलाई आर्ूले सोचेको िन्दा बढी कुिा थाहा हन्छ ।”
पृथ्वि क्षििस
अभप्रल 22 मा, DCSD ले भवद्याथीहरूका लाभग उत्कृर भक्रयाकलापहरू सञ्चालन गिे ि पृथ्वी भदवस मनाएको छ,
Fernbank Science Center ि हाम्रो Nutrition Services लाई धन्यवाद छ । मैले आशा गिे की छु भक सबैजनाले
पृथ्वीका लाभग केही भवशेर् कायष गनष समय भनकाल्नु ियो, जस्तो भक र्ूल वा रूख िोप्ने, रिसाइक्तिङ्ग भबन सुि गने, वा
स्थानीय कृभर् बजािबाट ल्याएि नयाुँ र्लर्ूल वा तिकािी लगाउने । हामीले हिे क भदनलाई पृथ्वी भदवसको रूपमा
मनाउनु पदष छ !
प्रशासक्षनक कमयचािी क्षििस
अभप्रल 21 मा, हामीले भिक्तरिक्ट ििीका उत्कृर प्रशासकहरूलाई सम्मान गयौं । म सबै प्रशासभनक
कमषचािीहरूलाई आफ्नो कामको लाभग धन्यवाद भदन चाहन्छु । तपाईौंको किा मेहनत तथा समपषर्मा भिक्तरिक्टको
सर्लतामा प्रभतभबक्तम्बत हन्छ । धन्यवाद ! हामी तपाईौं भबना यो काम गनष सक्दै न ौं !
तपाईौंको सप्ताह िाम्रोसुँग भबतोस् !

