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DeKalb County School District (DCSD) का परिवािहरूलाई अभिवादन, 

 

मैल ेआशा गिेकी छु कक आगामी हप्ताहरू भवगतका हप्ताहरू जभिकै, होइन िने त्यो िन्दा पभन बढी फलदायी बनोस् तथा खुसीयाली साथ भबतोस् । 

 

गत हप्ताको क्षेत्रीय/सामुदाभयक िर्ुुअल टाउन हल बैठकमा उपभथथत िएका व्यभिहरूलाई म मुिी-मुिी धन्यवाद कदन र्ाहन्छु । शैभक्षक वर्ु 2021-

2022  को तयािी गनु हाम्रा कमुर्ािीहरू लगनशीलताका साथ काम गरििहेका छन् ि हाम्रो योजना प्रकियामा हाम्रा भवद्याथी, परिवाि तथा 

भशक्षकहरूका सुझावहरू महत्त्वपूर्ु छन् । आफ्नो व्यथत समयताभलकाबाट समय भनकालेि बैठकमा सहिागी हुनु हुने ि महत्त्वपूर्ु सुझाव कदनु हुने 

सबैजनालाई धन्यवाद छ । 

 

तपाईंलाई थाहा छँदैछ, हामी भवद्याथी तथा भशक्षक दवैुका आवश्यकताहरूको बािेमा भवर्ाि गरििहेका छौं । अको शैभक्षक वर्ुको तयािी गद ैगदाु, के 

कुिा महत्त्वपूर् ुछ िने हामीले भनिन्ति रूपमा भवद्याथी नभतजामा ध्यान केभन्ित गनुु पदुछ ि अको वर्ु सबै भवद्याथीहरूका लाभग 5 कदनको पूिा 

समयको भशक्षर्को योजना बनाउनु पदुछ । यसका अभतरिि, हामी माध्याभमक तथा उच्च भवद्यालयका भवद्याथीहरूलाई िर्ुुअल रिमोट लर्नुङको 

भवकल्प प्रदान गनु FLEX Academy लाई भवथताि गने कुिामा पभन ध्यान केभन्ित गने छौं । 

 

थप जानकािी उपलब्ध िएसँगै हामी तपाईंलाई उि जानकािी प्रदान गने छौं । 

 

 

खसुीको खबि 

 

म हिेक पटक हाम्रा भवद्यालयहरू ि हाम्रो समुदायमा उत्कृष्ट काम गने हाम्रा भवद्याथी तथा कमुर्ािीहरूको सम्मान गनु पाउँदा उत्साभहत हुने गिेकी 

छु । यो हप्ता फिक िहेन । 

 

Georgia United Foundation बाट छात्रवृभि प्राप्त गिेका तीनजना भवद्याथीहरूलाई बधाई छ! हामी तपाईं प्रभत अत्यन्तै गवु गछौं । 

 

Chamblee Charter High School का गे्रड बाह्रका भवद्याथी Sam Woodsen लाई बधाई छ । उनी Gates Scholar को रूपमा छनौट 

िएका भथए । Sam देशिरिका 34,900 आवेदकहरूको समूहबाट छाभनएका 300 भवद्याथीहरू मध्येका एक भवद्याथी हुन् । यो उत्कृष्ट सम्मानका 

लाभग बधाई छ ! 

 

भशक्षा परिर्दद्वािा 2021 का Georgia का उत्कृष्ट भवद्याथीहरूको मान्यता पाएका 17 भवद्याथीहरूलाई धन्यवाद छ । यो उत्कृष्ट उपलभब्ध तथा 

सम्मान हो । भवश्वव्यापी महामािी र्भलिहेको समयको बीर्मा पभन, यी भवद्याथीहरूले अभतरिि कियाकलापहरूमा शैभक्षक तथा सामाभजक रूपमा 

अग्रर्ी िइिहेका छन् ।  यो सम्मान प्राप्त गिेकोमा हामी उनीहरू प्रभत एकदमै गौिवाभन्वत छौं ! 

 

साथै, हामी Tucker High School की पाक कला भशभक्षका Allysa McCarthy लाई पभन बधाई कदन र्ाहन्छु । उहाँ Rotary Club of Tucker 

को 2020-2021 को उत्कृष्ट भशक्षकको रूपमा छनौट हुनु िएको भथयो । उत्कृष्ट शेफ भनमाुर् गने तपाईंको प्रयासका लाभग तपाईंलाई धन्यवाद छ ।  

 

 

वर् ुकमरु्ािी 

 

2020-2021 का  हाम्रा उत्कृष्ट कमुर्ािीहरूलाई बधाई छ ! हिेक कदन, हाम्रा भडभथिक्टका कमुर्ािीहरूले हिेक भवद्याथीले कक्षा भित्र ि बाभहि 

उत्कृष्ट बने्न अवसि पाउँछन् िनेि सुभनभित गनु आफ्नो प्रभतिा, समपुर् तथा उत्साह देखाउनु हुन्छ । हाम्रा भवद्याथी तथा भडभथिक्टका लाभग तपाईंले 

गिेका सबै कामहरूका लाभग तपाईंलाई धन्यवाद कदन र्ाहन्छु । 

https://www.dekalbschoolsga.org/news/three-dcsd-students-win-georgia-united-foundation-scholarships/
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/communications/Documents/Georgia%20Scholar%20List.pdf
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भशक्षक मलू्याङ्कन सप्ताह 

 

यो सप्ताह, DCSD भशक्षक मूल्याङ्कन सप्ताह मनाइिहेको छ । म भवद्याथी तथा भडभथिक्टका लाभग गिेको सबै कामका लाभग हाम्रा सबै 

भशक्षकहरूलाई धन्यवाद कदन र्ाहन्छु ।   तपाईंको कडा मेहनत, समपुर् तथा सजुनशीलतालाई याद नगने कुिै हुँदैन ।  भडभथिक्ट भशक्षकहरू भबना 

सफल बन्न सक्दैन ! तपाईंको धेिै सिाहना गरिन्छ ! 

 

कृपया हामीलाई हाम्रो सामाभजक सञ्जालमा फलो गनुुहोस् ि भशक्षकहरूको प्रशंसा गने कुिा पोथट गनुुहोस् । 

 

 

ग्रीष्मकालीन MOSAIC अध्ययन कायिुम 

 

हामीले अको शैभक्षक वर्ुको तयािी गदै गदाु म हाम्रा भवद्याथीहरूलाई DCSD को ग्रीष्मकालीन MOSAIC अध्ययन कायुिमबाट फाइदा भलन 

प्रोत्साभहत गदुछु । यो कायुिमले शैभक्षक सुधाि, शैभक्षक बढोििी, शैभक्षक भवकास तथा सामाभजक िावनात्मक भशक्षा माफुत — थकूल भडभथिक्टको 

शैभक्षक ममुलाई आत्मसात् गछु । थकूल भडभथिक्टको शैभक्षक ममु हाम्रा भवद्याथी, हाम्रा भशक्षकहरू, ि अध्ययन ि अध्यापन गिाइने सामाग्रीमा केभन्ित 

हुन्छ । 

 

हाम्रो लक्ष्य िनेको अङ्गे्रजी िार्ा भसककिहेका भवद्याथीहरू, अशिता िएका भवद्याथीहरू, तथा प्रभतिावान् भवद्याथी लगायतका सबै 

भवद्याथीहरूलाई संलग्न गिाउनु हो । िौभतक, भमभित तथा िर्ुुअल भसकाइ माफुत, भवद्याथीहरूले भशक्षकल ेनेतृत्व गिेको भशक्षर्बाट ि भवद्याथीद्वािा 

सञ्चाभलत कक्षाहरूबाट लाि उठाउँदै वाथतभवक, आकर्ुक, तथा अथुपूर् ुअनिुवहरूमा सहिागी हुन्छन् जुन जानेबझेुिै गरिन्छ । 

 

कायुिमको बािेमा थप जानकािी हाभसल गनु ि दताु गनु यहाँ भक्लक गनुुहोस् । 

 

 

ग्राजएुसन 

 

ग्राजुएसन गने समय आइसेकको छ, तपाईं पत्याउनुहुन्छ ?  गे्रड बाह्रका भवद्याथीहरूले ग्राजुएट गने तयािी गद ैगदाु ि िभवष्यको योजना बनाउँदै 

गदाु म उनीहरू सबैलाई बधाई कदन र्ाहन्छु I हामी तपाईं माभथ गवु गछौं ि तपाईंसँग मे 22-28 सम्म र्ल्ने ग्राजुएसन समािोह मनाउन उत्सुक छौं  

! कृपया ग्राजुसनसम्बन्धी समार्ाि तथा अद्यावभधकहरू तथा समािोह हेनु ग्राजुएसन केन्ि को हाम्रो वेबसाइटमा जानुहोस् । 

 

म भवद्याथीहरूलाई PowerSchool को बािेमा थाहा छ िनेि पभन भनभिन्त हुन र्ाहन्छु । यसले हालसालै Naviance लाई प्राभप्त गिेको हो । यो 

प्राभप्तले भवद्याथीहरूलाई भवद्यालय पभछको जीवनका लाभग वैयभिक तथा समान अवसिहरूमा अझ बढी पहुँर् प्रदान गनेछ । एकीकृत भवद्याथी 

जानकािी तथा शैभक्षक व्यवथथापन प्रर्ालीलाई उत्कृष्ट कलेज, पेशा तथा जीवनसँग जोडेि, तयािी प्लेटफमुले प्रत्येक बच्चालाई उनीहरूको यात्रामा 

सहयोग गनु आवश्यक पने जानकािी तथा उपकिर्हरू प्रदान गछु । 

 

थप जानकािीका लाभग, यहाँ भक्लक गनुुहोस् । 

 

 

बहृत ्गरुुयोजना 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/summer-school/register-today/
https://www.dekalbschoolsga.org/graduation/
https://www.powerschool.com/Naviance-and-Intersect
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कृपया बृहत् गुरुयोजनाको टाउन हल बैठकको लाभग मे 4 गते, बेलुका 6 बजे देभख 7 बजेसम्म हामीसँग जोभडनुहोस् । DCSD को बृहत् गुरुयोजनामा 

भवद्यालय तथा प्रशासभनक परिसिका साथै भडभथिक्टको अभियानमा सहयोग पुयाुउने पूवाुधाि जाँर् गने कुिा समावेश गरिएको छ ।  यो प्रकियामा 

िममा भवद्यालय परिसिको सम्बन्धमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ । उि तथ्याङ्क Educational Special Purpose Local Option Sales 

Tax (E-SPLOST) परियोजनाको सूर्ीका प्राथभमकताहरू भवकास गनु प्रयोग गरिनेछ । 

 

उि बैठक यहाँ बाट पहुँर् गनु सककन्छ । 

 

 

यातायात भवभिगको भ्रमर् 

 

गत हप्ता, यातायात भविागले मेिो लाभग DCSD को यातायात सञ्चालन कायाुलय तथा Gregory K. Davis Fleet Service Center को भ्रमर् 

गने अवसि जुटायो । बस सञ्चालक, मेकाभनक तथा यातायात कमुर्ािीहरू सभहत यातायात भविागलाई धन्यवाद छ । यो टोलीले 1,100 वटा िन्दा 

धेिै बसहरूको सेवा प्रदान गछु ि भवद्याथीहरूलाई सुिभक्षत तरिकाले यातायात प्रदान गरिन्छ िनेि सुभनभित गछु । उनीहरू कायाुलयमा आउने 

पभहलो व्यभि हुन् ! 

 

हाम्रा भवद्याथीहरूलाई सुिभक्षत साथ भवद्यालय ल्याएकोमा यातायात भविागका कमुर्ािीहरूलाई धन्यवाद छ ।  भडभथिक्ट तपाईंहरूले गिेको सबै 

काम प्रभत आिािी छ ! 

 

 

ELL कन्फिेन्स 

 

म अभप्रल 24 मा आयोजना गरिएको A.C.E. English Learner Leadership (ELL) को िर्ुुअल कन्फिेन्स मा सहिागी िएका सबै 

व्यभिहरूलाई धन्यवाद कदन र्ाहन्छु । यो कन्फिेन्समा प्यानभलथटहरूले पहुँर्, समता, तथा भनयम पालनको बािेमा छलफल गिेका भथए । उत्कृष्ट 

अनुिव प्रदान गिेकोमा कियाशील विाहरूलाई धन्यवाद छ ! 

 

यो उत्कृष्ट कन्फिेन्स आयोजना गिेकोमा अङ्गे्रजी िार्ा अध्ययन भविागलाई धन्यवाद छ । 

 

 

भवद्यालय पथुतकालय मभहना 

 

DCSD ल ेहाम्रा भवद्यालयका लाइबे्ररियनको सम्मानमा अभप्रल मभहनालाई “भवद्यालय पुथतकालय मभहना” को रूपमा अन्त्य गयो । भवद्यालय 

पुथतकालय मभहनाले हाम्रा भवद्यालय तथा समुदायहरूलाई भशक्षालाई रूपान्तिर् गने भवद्यालयका लाइबे्ररियनको िूभमकालाई सिाहना गने अवसि 

प्रदान गनु कदन्छ । 

 

भवद्यालयका लाइबे्ररियनहरू भवद्याथीहरूमा पठन तथा अध्ययनको मोह जगाउन महत्त्वपूर्ु हुन्छन् , ि DCSD तपाईंहरूको योगदानका लाभग 

तपाईंहरू प्रभत आिािी छ । 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/

