NEPALI
अङ्क 4
DeKalb County School District लाई अभििावदन,

समय भिभिरहेको छ । भवद्यालयहरू पुन: खोल्ने समय आइसके को छ । कममचारीहरू, अभििावक नेिृत्वकिाम िथा पररवारहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा िेटघाट
गरेर मैले भिभरिक्टको िारेमा थप कु रा जान्ने अवसर प्राप्त गरररहेको छु र म यो सुन्दर काउन्टी, जुन ठाउँ लाई अभहले म घर िन्छु , म यो ठाउँ सँग अभ्यरि
हँदै गइरहेको छु ।
यो हप्ता DeKalb काउन्टीको भ्रमणमा व्यरििाको साथमा भित्यो र यसको भवभवधिा देखेर म दङ्ग परेको छु । क्षेत्रीय सुपररन्टेन्िेन्ट Trenton Arnold
लाई मलाई रवागि गरेकोमा र क्षेत्र II िर मसँग भ्रमण गरेकोमा धन्यवाद ददन चाहन्छु । यो हप्ता, मैले Druid Hills High School, Fernbank
Elementary School, Smoke Rise Elementary School, Idlewood Elementary School िथा Midvale Elementary School को
भ्रमण गरे । मैले हाम्रा पररवार िथा भवद्याथीहरूलाई सेवा प्रदान गने International Welcome Center र Family Impact Hub पभन भ्रमण गने
अवसर प्राप्त गरे ।
िुधिारको रथलगि भ्रमणका क्रममा, मैले जुन कु रा पभहल्यै थाहा पाएको भथए उक्त कु रा पुभि िएको छ; DeKalb County School District वारिवमै
भवशेष छ । प्रत्येक भवद्यालयको आफ्नै भवशेषिा, संरकृ भि, शैली र उपभरथभि छ । म अझ िढी भवद्याथी, पररवार िथा कममचारीहरूलाई िेट्ने ददनको
प्रभिक्षामा छु ।
हामी महत्त्वपूणम ददन, अगरि 17, को नभजक आइरहेका छौं । यस क्रममा के कु रा याद गनुमहोस् िने जीवन फरक िए पभन भशक्षा अझै पभन एउटा वृहि्
संसारमा प्रवेश गने एउटा द्वार हो । हामीसँग अझै पभन पढ्ने, उपलभधध हाभसल गने, सपना देख्न,े िढ्ने र योजना िनाउने अवसर छ । मैले आशा गरेकी छु
दक िपाईं 2020 को Back to School ( भवद्यालय फर्कम ने कायमक्रम) िचुमअल रूपमा मनाउनु हनेछ, र उत्कृ ि वषमको ियारी गनुम हनेछ दकनिने अवरथा
सामान्य निएपभन हामी एकसाथ भवश्वरि र सफल हन सक्छौं । म िचुमअल लर्नमङको िारेमा अझै पभन उत्साभहि नै छु । मलाई थाहा छ दक हाम्रा
भशक्षकहरूले भवद्याथीहरूका लाभग आकषमक अवसरहरू भसजमना गरररहेका छन् ।
म एकजना कममचारीलाई भवशेष रूपमा धन्यवाद ददन चाहन्छु । उहाँले —दुई पटक— मानव श्रोि भविागको अन्िररम प्रमुखको रूपमा काम गनुम िएको छ
र भिभरिक्टलाई हौसला र मुरकु राहटका साथ अगाभि िढाउनु िएको छ । मैले उहाँलाई भचनेको धेरै िएको छैन िर मलाई थाहा छ उहाँको कमी महसुस
गररनेछ । सुश्री Linda Woodard, िपाईंको सेवाका लाभग िपाईंलाई धन्यवाद । हामी िभवष्यको सफलिाका लाभग िपाईंलाई शुिकामना ददन
चाहन्छौं ।
अन्त्यमा, हामीले नयाँ शैभक्षक वषमको ियारी गदै गदाम DeKalb का पररवारहरू अगरि 10-13 सम्म हामीसँग सामाभजक सञ्जाल (Facebook, Twitter,
and Instagram) मा जोभिनु हनेछ िनेर आशा गरेका छौं । के ही रमाइला फोटोहरू खोज्न र उत्कृ ि याद िथा सुझावहरू आदान-प्रदान गनम ियार
रहनुहोस् ।
भवगि िीन हप्ता देभख प्रभिदक्रया ददनु िएकोमा िपाईंलाई फे रर पभन धन्यवाद । Family Impact Hub को भवशेष रपटलाइट हेनह
ुम ोस् ।
िपाईंको #1 प्रशंसक,
Cheryl Watson-Harris, सुपररन्टेन्िेन्ट

