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DeKalb County School District (DCSD) का परिवािहरूलाई अभिवादन,
मैले आशा गिे की छु गत हप्ताको भशक्षक मूल्याङ्कन सप्ताहका दौडान भशक्षकहरूले आफू ले माया पाएको ि आफ्नो प्रशंसा िएको
महसुस गिे का छन् । म सामाभिक सञ्जालहरूमा हाम्रा भवद्यार्थी, भवद्यालय प्रशासक तर्था समुदायले भशक्षकहरूलाई उपहाि, खाना,
धन्यवाद नोट तर्था पत्र, तर्था सम्मान ददिँदै फोटो शेयि गिे को देख्न पाउिँ दा अत्यन्तै खुसी िए ।
फे रि पभन, म सबै भशक्षकहरूलाई उनीहरूको भवद्यार्थी तर्था भडभरिक्ट प्रभतको योगदानको लाभग धन्यवाद ददन चाहन्छु । मैले आशा
गिे की छु यो भवद्यालय वर्ष अन्त्य गदै गदाष हामी भशक्षकहरू तर्था कमषचािी सदरयहरू प्रभत माया देखाइिहने छौं ।

एयि प्युरिफायि
गत हप्ता, DCSD ले Healthe को हावा शुद्धीकिण गने उत्कृ ष्ट UVC उपकिण प्राप्त गनेछ िनेि घोर्णा गरिएको भर्थयो, यो मनकािी
दानका लाभग Atlanta को समुदाय तर्था व्यवसायलाई धन्यवाद छ । Healthe Inc. ि Operation HOPE ले DCSD लाई 100
वटा Healthe AIRTM भसभलङ िफसष दान गिे को छ ।
म Healthe, Inc. ि Operation HOPE लाई यो मनकािी दानका लाभग धन्यवाद ददन चाहन्छु । DCSD को सुभवधा तर्था
सञ्चालन भविागले हाम्रा भवद्यार्थी तर्था कमषचािीहरूका लाभग हाम्रा िवनहरू सफा िहन्छन् िनेि सुभनभित गनष दैभनक रूपमा
काम गरििहेको हुन्छ । यो दानले हावामा िएको िोगाणु कम गने उनीहरूको प्रयासमा सघाउिँ छ ।
भवद्यालयले भमभित भशक्षण प्रयोग गनष र्थाले को समयमा, DCSD ले सबै HVAC युभनटको सिसफाइ तर्था दफल्टि परिवतषन
सभहत ममषत सम्िाि गिे को भर्थयो । यसको अभतरिक्त, सञ्चालन भविागले CDC तर्था उद्योगको सु झाव बमोभिम वायुसञ्चाि
बढाउन उपयुक्तता अनुसाि HVAC युभनटहरूमा अनुकू लन गिे क ो भर्थयो । हावा शुद्धीकिण गने नयािँ उपकिणले कोभिड-19
बाट संक्रभमत गिाउने SARS-CoV-2 िरता िीवाणु फै भलने िोभखम कम गिे ि सं क्रमण न्यूनीकिणका िणनीभतहरूलाई सु धाि
गनेछ ।

खुसीको खबि
अभन्तम हप्ता, हामीले हाम्रा भवद्यार्थी तर्था कमषचािीहरूका लाभग र्थप खुसीको खवि प्राप्त गयौं ।
कृ पया DeKalb Early College Academy की ग्रे ड 12 की भवद्यार्थी Kalya Eades लाई बधाई ददने काममा तपाईं पभन
मसिँग िोभडनुहोस्, उनले Home Depot बाट $5,000 को छात्रवृभि प्राप्त गिे की भछन् । उनले भनमाषण उद्योग प्रभतको आफ्नो
उत्साहको बािे मा एउटा भनबन्ध लेखेि उक्त छात्रवृभि प्राप्त गिे की हुन् । Kalya DeKalb High School of Technology-North
क्याम्पसमा िहेको SkillsUSA को सदरय हुन् । उत्कृ ष्ट छात्रवृभि प्राप्त गिे कोमा Kalya लाई बधाई छ !
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Tucker Middle School $15,000 को पुिरकाि भिभतन्छ दक भिततिँदैन िनेि भवचाि गिे ि पखेि बभसिहेको छ । यस क्रममा, एउटा
समुदाय िएपभछ हामीले त्यहािँ सकािात्मक सन्देश पठाउनु पदषछ । यो भवद्यालयले Samsung प्रभवभधमा पभहल्यै $65,000 भितेको
छ ि यो भवद्यालय Samsung को एघािौं (11th) वार्र्षक Solve for Tomorrow प्रभतयोभगतामा 10 मध्ये एक फाइनभलरटको
रूपमा घोर्णा गरिएको छ । यो एउटा िाभिय रतिको प्रभतयोभगता हो िसले ग्रेड 6-12 का भवद्यार्थीहरूलाई STEM (भवज्ञान,
प्रभवभध, इभन्िभनयरिङ, ि गभणत) का सीपहरू प्रयोग गिे ि रर्थानीय समरया समाधान गनष तर्था समुदायमा परिवतषन ल्याउन चुनौती
ददन्छ । यो मभहना, Samsung ले Community Choice Award ि $15,000 को भविेता घोर्णा गनेछ ि हामीले आशा गिे का
छौं दक Tucker Middle School का भवद्यार्थीहरूले यो पुिरकाि भित्ने छन् !
अन्त्यमा, म धेिै उत्साहका सार्थ सिाइसौं (27th) वार्र्षक सञ्चािक पुिरकािमा भविेता बनेको हाम्रो सञ्चाि भविागलाई बधाई ददन
चाहन्छु । सुपरिन्टेन्डेन्ट Superintendent Cheryl को 100 ददनको रिपोटषको कामको लाभग भविागले उत्कृ ष्ट कपोिे ट सञ्चाि
पुिरकाि-वार्र्षक रिपोटष को पुिरकाि भितेको छ सञ्चािक पुिरकाि सञ्चािकमीहरूको िचनात्मक उत्कृ ष्टताको सम्मानमा प्रदान गरिने
सबैिन्दा ठू लो ि सबैिन्दा प्रभतरपधाषत्मक पुिरकाि हो । यो हाम्रो टोली तर्था भडभरिक्टका लाभग उत्कृ ष्ट भविय हो । हामी हाम्रो कडा
मेहनतले सम्मान पाएकोमा ि अन्य सम्माभनत सङ्गठनहरू बीच सम्माभनत िएकोमा आिािी छौं !

वर्ष कमषचािी
गत हप्ता, एउटा सानो समािोहका बीचमा वर्ष कमषचािीहरूलाई सम्मान गनष पाउिँ दा सम्माभनत महसुस गिे का छौं । हाम्रो साझेदाि,
Georgia United Credit Union, लाई हाम्रा वर्ष कमषचािीहरूलाई मनकािी उपहाि प्रदान गिे कोमा धन्यवाद ददन चाहन्छौं । यो
वर्ष का भविेताहरू लाई फे रि पभन बधाई छ !

2021 का प्रर्थम भवद्यार्थी तर्था दोस्रो भवद्यार्थी
ड्राइि-थ्रु समािोहमा 2020-2021 का प्रर्थम भवद्यार्थी तर्था दोस्रो भवद्यार्थीलाई सम्मान गनष पाउिँ दा उत्साभहत िएका भर्थयौ िँ !
तपाईंहरू सबैलाई देख्नु ि तपाईंहरूले आफ्ना उपलभधध आफ्ना भप्रयिनसिँग मनाउनु एकदम िाम्रो कु िा भर्थयो । हामी तपाईं प्रभत गवष
गछौं ि तपाईंले िभवष्यमा गने उत्कृ ष्ट कु िाहरू हेनष उत्साभहत छौं !

TNTP धलग
म Southwest DeKalb High School का िूतपूवष भवद्यार्थी Shanequa Yates लाई New Teacher Project (TNTP) धलग
का लाभग मेिो अन्तवाषताष भलएकोमा धन्यवाद ददन चाहन्छु । मैले भवद्यार्थीहरूलाई प्रेरित गने, सफल बनाउने, ि सवषिेष्ठ बनाउने
भडभरिक्टका प्रयासहरूको बािे मा छलफल गने मौका पाए । म Shanequa ि उनले TNTP को सार्थमा गरििहेको काम, भडभरिक्टसिँग
उनीहरूले गिे को साझेदािीको तारिफ गनष चाहन्छु । हामी हाम्रा पूवष भवद्यार्थीहरूले प्रगभत गिे को देख्दा सधै िँ उत्साभहत हुन्छौं ।
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रर्थलगत ददन
अभन्तम बुधबाि, मैले Stone Mill Elementary School, Dresden Elementary School ि Cross Keys High School का
भलडि तर्था भवद्यार्थीहरूसिँग िेट गने अवसि प्राप्त गिे । हाम्रा भवद्यार्थीहरू सफलता प्राप्त गने सही मागषमा छन् िनेि सुभनभित
गिे कोमा धन्यवाद छ ! म भलडिहरूले काम गिे को देख्न चाहन्छु ि यो मभहना अझ धेिैिनासिँग िेटघाट गनष उत्सुक छु । रर्थलगत ददन
संरर्था िि दुई तफी सञ्चाि कायम गने एउटा ठू लो अवसि हो ।

ग्रीष्मकालीन MOSAIC अध्ययन कायषक्रम
हामी शैभक्षक वर्षको अन्त्यको नभिक भति गइिहेका छौं । यस क्रममा, म हाम्रा भवद्यार्थी, आमाबाबु/अभििावक तर्था कमषचािीहरूलाई
DCSD को आगामी ग्रीष्मकालीन MOSAIC अध्ययन कायषक्रमको बािे मा रमिण गिाउन चाहन्छु । यो कायषक्रमले शैभक्षक सुधाि,
शैभक्षक बढोििी, शैभक्षक भवकास तर्था सामाभिक िावनात्मक भशक्षा माफष त — रकू ल भडभरिक्टको शैभक्षक ममषलाई आत्मसात् गछष ।
रकू ल भडभरिक्टको शैभक्षक ममष हाम्रा भवद्यार्थी, हाम्रा भशक्षकहरू, ि अध्ययन ि अध्यापन गिाइने सामाग्रीमा के भन्ित हुन्छ ।
हाम्रो लक्ष्य िनेको अङ्ग्रेिी िार्ा भसदकिहेका भवद्यार्थीहरू, अशक्तता िएका भवद्यार्थीहरू, तर्था प्रभतिावान् भवद्यार्थी लगायतका सबै
भवद्यार्थीहरूलाई संलग्न गिाउनु हो । िौभतक, भमभित तर्था िचुषअल भसकाइ माफष त, भवद्यार्थीहरूले भशक्षकले नेतृत्व गिे को भशक्षणबाट
ि भवद्यार्थीद्वािा सञ्चाभलत कक्षाहरूबाट लाि उठाउिँ दै वारतभवक, आकर्षक, तर्था अर्थषपूणष अनुिवहरूमा सहिागी हुन्छन् िुन िानेबुझेिै
गरिन्छ ।
ग्रीष्मकालीन MOSAIC अध्ययन कायषक्रमको बािे मा र्थप िानकािी हाभसल गनष, यहािँ भक्लक गनुषहोस् ।

