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DeKalb County School District (DCSD) का परिवािहरूलाई अभिवादन,

हामीले सामना गरििहेका वर्तमान सामाभिक चुनौर्ीहरू िस्र्ो सुकै िए पभन र्पाईंको आगामी हप्ता फलदायी होस् । हाम्रा
कमतचािी र्था परिवािहरूलाई गयााँसको अिावले असि गरििहेको छ । DCSD लाई यस कु िाको बािे मा थाहा छ;
त्यसकािण, भवद्यालयका अभिकािीहरू समयमै भनणतय भलन सककयोस् िनेि परिभस्थभर्लाई सूक्ष्म भनगिानी गरििहेका छन् ।
स्कू ल भिभस्िक्टले घिबाट काम गने भवकल्प र्था अनलाइन भिक्षणको भवकल्प प्रयोग गछत कक िनेि साविानीको उपायको
रूपमा मात्र कमतचािीहरूले दैभनक रूपमा आवश्यक श्रोर्सािन, सामाग्री, र्था सिसामान घिमा लैिानु पदतछ । िैभक्षक वर्त
चााँिै अन्तत्य हुन लाभगिहेको छ । यस क्रममा, हामी हाम्रा भवद्याथी, कमतचािी र्था परिवािहरूलाई िचुतअल रूपमा सहयोग
गनत र्याि िइिहन चाहन्तछौं । आफ्नो क्षेत्रको गयााँसको उपलब्िर्ाको बािे मा यहााँ गएि थाहा पाउनुहोस् ।

खुसीको खबि
भवद्यालय वर्त अन्तत्य गनै लागदा हाम्रा भवद्याथी र्था कमतचािीहरूले हामीलाई भनिन्तर्ि रूपमा गौिवाभन्तवर् महसुस
गिाइिहेका छन् ।
म Rowland Elementary School लाई बिाई कदन चाहन्तछु , यो भवद्यालय Georgia United Foundation को
School Crasher कायतक्रमको अनुदान प्राप्त गने 8 भवद्यालय मध्ये एक भवद्यालय बनेको छ । School Crashers
कायतक्रम फाउन्तिेिनको सबैिन्तदा ठू लो सामुदाभयक सेवा कायतक्रम हो िसले िाज्य ििीका भवद्यालयहरूलाई भवद्यालयका
स्थानहरूमा बदलाव ल्याउने सेवाका लाभग आवेदन कदने अवसि प्रदान गछत ।
School Crashers र्था Mohawk Carpet को अनुदानले Rowland मा िएको भमभिया सेन्तटिलाई सुिाि गनत सहयोग
गनेछ । सेन्तटिमा नयााँ फ्लोरिङ लगाउने, पेन्तट गने र्था आिामदायक ि सभिलो सीट िाभखनेछ । भवद्याथीहरूको अध्ययन
प्रभर्को मोह बढाउने न्तयानो, िङ्गीन ि आकर्तक ठाउाँ बने साँगै भमभिया सेन्तटि भवद्यालयको एउटा के न्तर बन्नेछ । फे रि पभन
Rowland का भवद्याथी, भिक्षक र्था कमतचािीहिलाई बिाई छ !
म हाम्रा एकिना भवद्याथीले Amazon Future Engineer को छात्रवृभि पाएका छन् िनेि घोर्णा गनत पाउाँ दा उत्साभहर्
छु । Cedar Grove High School का ग्रेि बाह्रका भवद्याथी Etimfon Bassey ले चाि वर्े कायतक्रमका लाभग,
$40,000 बिाबिको छात्रवृभि प्राप्त गिे का छन् ि साथै कलेिको पभहलो वर्त सककएपभछ उनले Amazon मा इन्तटनतभिप
गने अवसि प्राप्त गने छन् । यो उत्कृ ष्ट छात्रवृभि र्था Amazon को इन्तटनतभिप प्राप्त गिे कोमा Etimfon लाई बिाई छ !
म Arabia Mountain High School की ग्रेि बाह्रकी भवद्याथी Niana Battle लाई पभन बिाई कदन चाहन्तछु । उनले
Atlanta Bar Association को ग्रीष्मकालीन कानुन इन्तटनतभिप कायतक्रमको 25 वटा स्थान मध्ये एउटा स्थान सुिभक्षर्
गिे की भछन् । यो कायतक्रमले कानुनी पेसाको बािे मा थप कु िा िान्न इच्छु क िएका Atlanta क्षेत्रका उच्च भवद्यालयका
भवद्याथीहरूलाई ग्रीष्मकालीन अवसिहरू प्रदान गछत । बिाई छ Niana!
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हाम्रा भवद्याथी र्था कमतचािीहरूको सपना साकाि िएको देख्न पाउाँ दा हामी सिै ाँ खुसी हुन्तछौं । Hightower Elementary
School का हेि हेि कस्टोभियन श्री Tylan Bailey ले कलेिबाट भिक्षामा ग्रािुएट गने आफ्नो लक्ष्य हाभसल गिे ि
िािीरिक भिक्षाका भिक्षक िएका छन्, म यो कु िा देख्न पाउाँ दा खुसी छु । उहााँले Hightower School समुदायमा
कस्टोभियनको िूभमकामा िुन योगदान कदनु िएको छ त्यसको कदि गछौं ि हामीले आिा गिे का छौं उहााँले PE भिक्षकको
रूपमा भवद्याथीहरूमा सकािात्मक प्रिाव पारििाख्नु हुनेछ । श्री Bailey लाई बिाई छ !
सिाइसौं वार्र्तक सञ्चािक पुिस्काि (27th Annual Communicator Awards) मा थप दुई पुिस्काि भिर्ेकोमा हामी
सञ्चाि भविागलाई पभन बिाई कदन चाहन्तछौं । सुपरिन्तटेन्तिेन्तट Superintendent Cheryl को 100 कदनको रिपोटतको
कामको लाभग उत्कृ ष्ट कपोिे ट सञ्चाि पुिस्काि-वार्र्तक रिपोटत को उपाभि भित्नुका साथै टोलीले महामािीको समयमा
भवद्यालय समुदायलाई सुिभक्षर् बस्न प्रेरिर् गनत र्याि गरिएको “Wave Them Bows” नामको म्युभिक भिभियो; ि साथै
प्रिावकािी सञ्चाि सुभनभिर् गने कमतचािीको आन्तर्रिक सञ्चाि उपकिण लाभग दुईवटा भवभिष्ट पुिस्काि भिर्ेको छ ।
सञ्चाि सुिाि गने कु िा भिभस्िक्टको प्राथभमकर्ा भित्र पछत । हामी हाम्रो किा मेहनर्ले सम्मान पाएकोमा ि अन्तय सम्माभनर्
सङ्गठनहरू बीच सम्माभनर् िएकोमा आिािी छौं !

भसनेट भबल 293
मे 13 मा, मैले भसनेट भबल 293 पारिर् िएको उपलक्ष्यमा आयोिना िएको कायतक्रममा DeKalb County Schools का
सभमभर् अध्यक्ष Vickie B. Turner ि City of Decatur Schools ि DeKalb County का अभिकािीहरूसाँग िोभिने
अवसि प्राप्त गिे । यो भबल DeKalb County र्था City of Decatur का भवद्याथी र्था परिवािहरूका लाभग कोर्
िोगाउन िेिै वर्तको संवाद पभछ पारिर् िएको हो । भसनेट भबल 293 पारिर् िएकोले, City of Decatur बाट कु नै पभन
समयमा प्रिासभनक हस्र्क्षेप िएको समयमा, DCSD ले भवद्याथी सेवा सहयोग सभमभर् बनाएि City Schools of
Decatur साँग सहकायत गिे ि काम गनेछ । उक्त सभमभर्मा DeKalb County Board of Education ले र्ोके का र्ीनिना
सदस्यहरू हुनेछन् ि City Schools of Decatur Board of Education र्ोके का र्ीनिना सदस्यहरू हुनेछन् ।
हाम्रा भवद्याथीहरूका लाभग न्तयायसङ्गर् ढङ्गले श्रोर्सािनहरू भवर्िण गरिन्तछ िन्नका लाभग हामी मुख्य रूपमा वकालर्
गरििहेका भथयौ ाँ ि भनणतय भलइिहेका भथयौ ाँ ि प्रिासभनक हस्र्क्षेपले भनिःसन्तदेह रूपमा हाम्रा भवद्याथीहरूलाई थप श्रोर्सािन
प्रदान गने हाम्रो क्षमर्ामा अत्यन्तर्ै िेिै प्रिाव पानेछ । हाम्रा भवद्याथीहरूको िभवष्यका लाभग यो कोर् सुिभक्षर् गने कु िामा
नेर्ृत्व र्था प्रयासहरू गिे कोमा हामी DeKalb काउन्तटी, Decatur सहि, ि DeKalb काउन्तटी हाउस र्था भसनेट
प्रभर्भनभिमण्िल बीचको सहकायतर्ाको प्रिंसा गदतछौं ।

परिवािको टाउन हल बैठक
म हाम्रा सबै परिवािहरूलाई मे 20, भबहीबाि, बेलुका 6 बिे देभख 7 बिेसम्म हाम्रो िचुतअल टाउन हल बैठकमा
िोभिनुहोस् िनी अनुिोि गनत चाहन्तछु । म हामीले भिभस्िक्टमा गिे को प्रगभर्को बािे मा सुनाउन ि र्पाईंका सुझावहरू सुन्न
अत्यन्तर्ै उत्साभहर् छु । थप िानकािीका लाभग, यहााँ भक्लक गनुतहोस् ।
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स्थलगर् कदन
गर् हप्ता, Stoneview Elementary School को पुस्र्कालय उद्घाटन कायतक्रममा उत्कृ ष्टर्ाका साथ कदन भबत्यो । म
State Farm का हाम्रा साझेदािहरूलाई अनुदानका लाभग िन्तयवाद कदन चाहन्तछु , िसका कािण, सानो पुस्र्कालय (Little
Libraries) को खरिद सम्िव िएको छ । मैले आिा गिे की छु कक यो परियोिनाले हाम्रो समुदायमा सकािात्मक सुिाि
ल्याउनेछ ि भवद्याथीहरूलाई पढ्न प्रेरिर् गनेछ ।

ग्रािुएसन सेन्तिल
Graduation को समय आएको छ ! यो सप्ताह ि अको सप्ताह ग्रािुएट गनत लागेका भसभनयि भवद्याथीहरूको ग्रािुएसन
समािोह हुनेछ । म यस कु िाको बािे मा अत्यन्तर्ै उत्साभहर् छु । कृ पया ग्रािुएसन सम्बन्तिी समाचाि र्था अद्यावभिकहरूको
बािे मा थप िानकािी हेनत ि समािोहको भिभियो हेनत ग्रािुएसन सेन्तिल को हाम्रो वेबसाइटमा िानुहोस् । साथै, “We Are
DCSD” पभत्रकाको प्रथम भवद्याथी र्था दोस्रो भवद्याथीसम्बन्तिी भविेर् संस्किण हेनत यहााँ भक्लक गनुतहोस् ।

नसतहरूको सम्मान
मे 12 का कदन, हामीले भिभस्िक्टमा भवद्यालय नसत कदवस मनायौं । हामी हाम्रा भवद्याथीहरूलाई स्वास््य सेवा प्रदान गने
DCSD ििका भवद्यालयका नसतहरूलाई सम्मान ि सिाहना गछौं । हाम्रा भवद्याथीहरू सुिभक्षर् र्था अध्ययनका लाभग
र्याि हुन्तछन् िनेि सुभनभिर् गिे कोमा र्पाईंहरूलाई िन्तयवाद कदन चाहन्तछु ।

सुपरिवेक्षकको सामुदाभयक सुझाव परिर्द्
गर् वर्तको िैभक्षक वर्तमा, मैले Superintendent’s Community Advisory Council (SCAC) मा काम गिे का
सामुदाभयक नेर्ृत्वकर्ातहरूको समूहसाँग काम गने अवसि प्राप्त गिे को भथए । यो समूहले भिभस्िक्टकको िैभक्षक,
कायतसञ्चालन, र्था आर्थतक अनुकूलर्ा सम्बन्तिमा सहायर्ा, मागतदितन, र्था नेर्ृत्व प्रदान गने प्रभर्बद्धर्ा पूिा गनत अथक
रूपमा काम गिे को छ । भवद्यालय वर्तको हाम्रो अभन्तर्म बैठक मे 11 मा आयोिना गरिएको भथयो । यसले वास्र्वमै
सकािात्मक अनुिव प्रदान गिे को भथयो । हामी यो समिमा सानो समूहको छलफलका लाभग यो समूहका सदस्यहरूलाई एक
ठाउाँ मा ल्याउन प्रयास गने छौं । भवद्यालय वर्त 2021-2022 का लाभग SCAC लाई पुन: एकभत्रर् गरिनेछ ।

