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DeKalb County School District (DCSD) का परिवारहरूलाई अभिवादन, 

समरको शुभकामना ! म विद्यालय वरष् सफलतापूर्वक अन्तय् गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ ु। उच्च 

विद्यालयका ग्रडे बाह्रका विद्यार्थीहरलूे डिप्लोमा प्राप्त गरेको, र अर ूविद्यार्थी तथा कर्मचारीहरूल ेसमरमा 

स्लाइड गरेको देख्न पाउँदा म खुसी भए ! “Slide into the Summer” (स्लाइड इन्ट ुथ समर) कार्यक्रममा 

सहभागिता जनाएका सबै जनालाई धन्यवाद छ । हाम्रा विदय्ार्थीहरूको भिडियोमा रचनात्मकता देख्दा खुसी भइयो 

। तपाईंल ेडिस्ट्रिक्टको फ्लास मोब भिडियो छुटाउनु भएको छ भने यहाँ क्लिक गरन्ुहोस् । तपाई ंडिस्ट्रिक्टको 

यूट्यूब पृष्ठ मा गएर विद्यारथ्ीले बुझाएका सबै भिडियोहरू पनि हेरन् सक्नुहुनछ् । 

गर्ीषम्कालीन MOSAIC कारय्कर्म 

डिस्ट्रिक्टले गत हप्ता गर्ीष्मकालीन MOSAIC कार्यक्रम थालनी गर्यो । हाम्रा विदय्ार्थी तथा कर्मचारीहरू 

आफ्नो कार्यक्रममा गहन रूपमा सहभागी भएको देख्न पाउनु भनेको एकदम खुसीको कुरा हो । हामी हाम्रा 

विद्यार्थी, कर्मचारी, तथा शिक्षकहरूबाट ग्रीष्मकालीन MOSAIC कार्यक्रमको उनीहरूको अनुभवको बारेमा 

प्रतिक्रिया पर्ाप्त गर्न उतस्ाहित छ ं । 

CARES Act बाट पर्ापत् हनु ेकोषसमब्नध्ी टाउन हल बठैक 

CARES Act बाट प्रापत् हुन ेकोषसम्बन्धी टाउन हल बैठकका लागि जून 24 का दिन बेलकुा 6:00 देखि 7:30 सम्म 

हामीसँग जोडिनुहोस् । यो टाउन हल बैठकल े चाँडै न ैCARES Act बाट प्राप्त हुन ेदस ं लाख डलर DCSD ले कसरी 

खर्च गर्न ुपरछ् भन्न ेसम्बन्धमा तपाईलंाई आफ्नो सुझाव तथा विचारहर ूप्रदान गरन्े अवसर दिन्छ । कृपया टाउन 

हल बैठक हरे्न यहाँ  क्लिक गर्नुहोस् । 

शिकष्ा समितिको टाउन हल बठैक 

डा. Joyce Morley लाई उनको साहसिक संवाद तथा सुश्री Deirdre Pierce लाई हाम्रो DCSD समदुायसँगको 

D3 संवादका लागि  धन्यवाद छ यी संवादहर ूजानकारीमूलक र हाम्रो समुदायलाई सक्रिय तथा मजबुत बनाउन 

आवश्यक थिए । 

रजिसट्र्सेन 

शैक्षिक वर्ष 2021-2022 को रजिस्ट्रेसन खुला गरिएको छ । आवेदन पूरा गरेपछि र उक्त आवेदन जाँच तथा 

स्वीकृत भएपछि, तपाईलंे Infinite Campus बाट आवेदनको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने एउटा इमले पर्ाप्त 

गर्न ुहुनछे । कृपया के कुरा याद गर्नुहोस् भन ेभर्ना र रजिस्ट्रेसन फरक-फरक कुराहरू हनु् । तपाईंल ेरजिस्ट्रेसन 

स्वीकृत भएको इमेल पर्ाप्त गरेपछि, कृपया भरन्ा पर्क्रिया पूरा गरन्का लागि आफ्नो बच्चाको विद्यालयमा 

सम्पर्क गर्नुहोस् । 

कृपया Infinite Campus मा भएको जानकारी सही छ भनेर निश्चिन्त हनुुहोस् । नयाँ विदय्ार्थी रजिस्ट्रेसन 

प्रक्रिया सुर ुगर्न, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

सुरक्षित तथा सुखप्रद समरमा रमाउँदै गर्नुहोला । विद्यालय कहिले खुल्छ भन्न ेअद्यावधिकहरूका लागि हाम्रा 

सामाजिक सञ्जालका च्यानल तथा डिस्ट्रिक्टको वेबसाइट हेर्दै गरन्ुहोस् । 

https://www.youtube.com/watch?v=AF7jIiRFZu8
https://www.youtube.com/c/DeKalbSchools/videos
http://bit.ly/CARES-act-funding-townhall
https://www.dekalbschoolsga.org/online-registration/

