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DeKalb County School District (DCSD) का परिवािहरूलाई अभिवादन,
हामी शैभिक वर्षको समाभिमा आइपुगेका छौं । मलाई थाहा छ हाम्रा भवद्याथी, भशिक, कमषचािी तथा अभििावकहरूका लाभग यहााँ सम्म
आइ पुग्नु िनेको सभिलो काम भथएन; यद्यभप, भवश्वव्यापी महामािीका दौडान पभन यो सेमेस्टिलाई सफल बनाउन तपाईंहरू सबैले कडा
मेहनत गनुष िएको छ । हामी सबैले भमलीिुली यो अवस्थामा पभन हाम्रा भवद्याथीहरूका लाभग परिभस्थभत सामान्य बनाउन प्रयास गिे का छौं
। यस क्रममा, हामीले भवद्यालयका िवन तथा सेन्टिहरू पुन: सुचारू गिे का छौं ि भवद्याथीहरूलाई खेलकु द तथा क्लबका अन्य
गभतभवभिहरूमा सहिागी गिाएका छौं ।
दुिाषग्यवस, महामािीका कािण हाम्रा भवद्याथीहरूले प्रोम तथा भवद्यालय नृत्य, होमकभमङ क्रक्रयाकलापहरू, भवद्यालय भ्रमण िस्ता के ही
क्रक्रयाकलापहरूको मिा भलन पाएनन् । कोभिड-19 को महामािीका कािण हामीले िेिै कु िा गुमायौं । ति हामीले एकले अकाषको सहािा
भलयौं, हामीले अरूको खोिीभनती गयौ ि हामी सुिभित ियौं ।
मैले आशा गिे को छु क्रक चााँडै नै अवस्था सामान्य बन्नेछ ि हाम्रा भवद्याथीहरू आफ्ना शैभिक तथा सामाभिक लक्ष्यहरूमा अगाभड बढ्न सक्ने
छन् । मैले के पभन आशा गिे को छु क्रक भवद्याथीहरू Mosaic ग्रीष्मकालीन कायषक्रममा उपभस्थत हुने छन् ।

ग्रािुएसन
उच्च भवद्यालयबाट ग्रािुएट गिे का ग्रेड बाह्रका हाम्रा सबै भवद्याथीहरूलाई बिाई छ ! तपाईंहरूले उच्च भवद्यालयको भडप्लोमा प्राि गदै गदाष
हामी िौभतक उपभस्थभतमा यो उपलभधिको खुसीयाली मनाउन सक्छौं िन्ने कु िामा एकदमै खुसी छु । तपाईंहरू सबैले यो िणको लाभग कडा
मेहनत गनुषिएको छ ि तपाईंहरूका कािण हामीले भित्रबाटै गौिवाभन्वत िएको महसुस गिे का छौं । ग्रािुएसन समािोहमा उपभस्थत हुन
नसक्ने परिवािका सदस्यहरूले ग्रािुएसन सेन्रल को हाम्रो साइट वा DCSD को फे सबुक पृष्ठ मा गएि समािोहको भिभडयो हेनष सक्नुहुन्छ ।

फ््यास मोब नृत्य
“Before I Let Go” भिभडयो च्यालेन्िमा सहिागभता िनाएका DCSD का सबै भवद्यालयहरूलाई िन्यवाद छ । मैले िन्नु पछष, तपाईंले
आफ्नो िमता देखाउनु ियो ! हामीले Administrative and Instructional Complex (AIC) को समि कायषक्रममा उत्कृ ष्ट समय पभन
भबतायौं । कृ पया #ilovedcsd #dcsdflashmob #endofschooldance ह्यासट्याग प्रयोग गिे ि तथा सामाभिक सञ्जालमा
@dekalbschools लाई ट्याग गिे ि आफ्नो भिभडयो आफ्नो वेबसाइटमा सेयि गनुषहोस् । साथै, DCSD को फिक-फिक समूहको सहकायष
िएको नृत्यको भिभडयो आउाँ छ क्रक िनेि भवचाि गदै गनुषहोला ।

GED कायषक्रम
DCSD वयस्क भवद्याथीलाई भशिा प्रदान गने संस्थाको रूपमा चयन गरिएको छ िनेि घोर्णा गनष पाउाँ दा म खुसी छ । भडभस्रक्ट अब देभख
500 िना वयस्क भवद्याथीहरूलाई सेवा प्रदान गनष सिम हुनेछ । यसबाट, उनीहरू GED प्राि गनष, अङ्ग्ग्रेिी िार्ाको ज्ञान हाभसल गनष,
पारिवारिक साििता प्राि गनष तथा उच्च भवद्यालयपभछको भशिामा सहयोग प्राि गनष सिम हुने छन् ।

NEPALI
भडभस्रक्टको वयस्क भशिा कायषक्रमले उच्च भशिा हाभसल गनष प्रेरित गने, िाम्रो काम पाउन सहयोग गने, तथा िाम्रो पेशा समात्ने भवभिन्न
अवसिहरू प्रदान गनेछ । आमाबाबु/अभििावकले GED हाभसल गने कु िाको िेिै महत्त्वपूणष फाइदाहरू हुन्छन् िस मध्ये सबैिन्दा ठू लो
फाइदा िनेको उनीहरूले वयस्क भशिाका किाहरूमा प्राि गिे का शैभिक सीपहरू प्रयोग गिे ि घिमा आफ्नो बच्चालाई असाइनमेन्ट पूिा गनष
सहयोग गनष सक्छन् ।
कायषक्रमको कमषचािी पदपूर्तष तथा िभिस्रेसन प्रक्रक्रया DCSD को सामाभिक सञ्जाल, सन्देश, तथा फ्लायिको भलङ्ग्क माफष त िूनमा सञ्चालन
गरिनेछ । हामी िुलाई 1 देभख DCSD को वयस्क भशिा कायषक्रम थालनी गनष ि वयस्क भवद्याथीहरूलाई सहयोग गनष उत्साभहत छौं ।

िभिस्रेसन
शैभिक वर्ष 2021-2022 को िभिस्रेसन खुला गरिएको छ । आवेदन पूिा गिे पभछ ि उक्त आवेदन िााँच तथा स्वीकृ त िएपभछ, तपाईंले
Infinite Campus बाट आवेदनको अवस्थाको बािे मा िानकािी क्रदने एउटा इमेल प्राि गनुष हुनेछ । कृ पया के कु िा याद गनुषहोस् िने िनाष ि
िभिस्रेसन फिक-फिक कु िाहरू हुन् । तपाईंले िभिस्रेसन स्वीकृ त िएको इमेल प्राि गिे पभछ, कृ पया िनाष प्रक्रक्रया पूिा गनषका लाभग आफ्नो
बच्चाको भवद्यालयमा सम्पकष गनुषहोस् ।
कृ पया Infinite Campus मा िएको िानकािी सही छ िनेि भनभिन्त हुनुहोस् । नयााँ भवद्याथी िभिस्रेसन प्रक्रक्रया सुरु गनष, कृ पया यहााँ
भक्लक गनुषहोस् ।

टाउन हल बैठक/सभमभतको बैठक
हाम्रो िचुषअल टाउन हल बैठक हेनुष िएको तथा बैठकमा उपभस्थभत िनाउनु िएका सबै व्यभक्तलाई िन्यवाद । हामीले भडभस्रक्टमा के
िइिहेको छ तथा के हुने वाला छ िन्ने व्यहोिा प्रदान गदै गदाष हामी तपाईंको प्रभतक्रक्रया तथा ध्यानको सिाहना गछौं । तपाईंले उक्त टाउन
हल बैठक छु टाउनु िएको छ िने, कृ पया त्यसको भिभडयो हेनष यहााँ भक्लक गनुषहोस् ।
म मे 17 को भशिा सभमभतको हाम्रो बैठक हेनुष िएका सबै व्यभक्तहरूलाई पभन िन्यवाद क्रदन चाहन्छु । तपाईंले उक्त बैठक छु टाउनुिएको छ
िने, कृ पया त्यसको भिभडयो हेनष यहााँ भक्लक गनुषहोस् ।

सिाहन्त शुि िहोस्, ि गमीयाम खुसी ि स्वास््यसाँग भबतोस्

