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DeKalb County School District (DCSD) का परिवािलाई अभिवादन, 

 

तपाईं सबैजनाको हप्तान्त सुिभित ि िमणीय िह्यो िने्न मलाई आशा छ। म आजको बोर्ड बैठकको अवभिमा प्रकट िएका 

पभहचानहरूको प्रेिणा बन्द ैयो हप्ताको समाचािपत्र सुरु गनड चाहन्छु। यो हप्ता, DCSD ि भशिा बोर्ड भमलेि िाभिय स्कूल बस सुििा 

सप्ताह ि बस चालक प्रशंसा सप्ताह मनाउन गइिहकेा छन्।  हामी हाम्रा बस चालकहरूलाई हाम्रा भवद्यार्थीहरूप्रभत उहााँको 

प्रभतबद्धताका लाभग िन्यवाद ददन ि प्रशंसा गदडछौं। 

 

हामीले अक्टोबि 2 मा िाभिय संििण कायडकताडको मान्यता ददवसलाई पभन हाइलाइट गर्यौं। हाम्रा संििकहरूले हाम्रा भवद्यालय 

िवन ि केन्रहरू सफा िाखेि अद्िूत कायड गनुडहुन्छ ि महामािीको अवभिमा िवनहरू सफा ि स्वच्छ िाख्नका लाभग अभतरिक्त प्रयास 

गनुडिएको छ। हामी हाम्रा संििकहरूलाई उहााँको कर्ा भमभहनेतको लाभग प्रशंसा ि िन्यवाद व्यक्त गदडछौं। 

 

DCSD ि भशिा बोर्डल ेस्तन क्यान्सि सचेतना मभहना, बदमाशी िोकर्थाम मभहना ि िाभिय भवद्यालय मनोभवज्ञान सप्ताह (नोिेम्बि 

8-12, 2021) लाई पभन मान्यता ददएका छन्। यी पहलहरू भर्भस्िक्टको लाभग महत्त्वपूणड छन् ि हामी यस मभहनाको बोर्ड बैठकको 

अवभिमा भतनीहरूलाई मान्यता ददन पाउाँदा गवड गछौं। 

 

 

भवद्यार्थी चचाड 

 

यो हप्ता, म चाम्बली भमर्ल स्कूलको आठौं ग्रेर्मा अध्ययनित Andes Finch को बािेमा ध्यानाकर्डण गद ैछु। यो म्यागे्नट 

भवद्यार्थीलाई Jack Kent Cooke को युवा भवद्यार्थीको रूपमा चयन गरिएको भर्थयो। Andes आवदेन ददएका 1,000 िन्दा बदि 

भवद्यार्थीहरूबाट चयन गरिएको 60 जना भवद्यार्थी मध्य ेएक हुनुहुन््यो। Jack Kent Cooke संघ भवभिय आवश्यकता िएका 

अपवादात्मक रूपमा आशाजनक भवद्यार्थीहरूको भशिा अगाभर् बिाउनका लाभग समर्पडत छ। 2000 दभेख, संघले भवस्तृत शैभिक 

सल्लाह ि अन्य सहायता सेवाहरूको सार्थमा आठौं ग्रेर्दभेख गे्रजुएट भवद्यालयसम्म 2,930 जना िन्दा भवद्यार्थीहरूलाई $230 

भमभलयनिन्दा बदिका छात्रवृभिहरू पुिस्कृत गिेको छ। बिाई छ Andes! म यी उत्कृष्ट भवद्यार्थीको लोकभप्रयताको बािेमा जानकािी 

गिाउन पाउाँदा अत्यन्तै खुसी छु । 

 

 

टोली प्रभत समर्पडत मङ्गलबाि (Team Tuesday) 

 

#TeamTuesday अभन्तम हप्ताका लाभग, मैले Myisha Warren, DCSD को संघीय कायडक्रमहरूको कायडकािी भनदशेक, र्ा 

Myisha Warren का लाभग साउट आउट ददएको छु।  तपाईंको बभलयो नेतृत्वका लाभग िन्यवाद, शैभिक उपलभधि सिुाने ि हाम्रा 

भवद्यार्थीहरूसाँग कायाडन्वयन गनडका लाभग आवश्यक स्रोतहरूमा बिाबि पहुाँच छ िनी सुभनभित गने! 
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सावडजभनक सिुिा 

 

म हाल ैThe King Center साँग िचुडअल गैि-हहसंात्मक प्रभशिण सत्रमा सहिागी िएको हाम्रो 56 जना DCSD प्रहिी 

अभिकािीलाई स्वीकाि गनड चाहन्छु। प्रभशिण सत्रले हाम्रा अभिकािीहरूलाई भवद्यालयहरूमा हुने भवद्यार्थीका असहमभत, लर्ाई, 

कमडचािीको द्वन्द्व, सम्पभिको िभत, चोिी ि भवभिन्न प्रकािका दभैनक परिभस्र्थभतहरूबाट गम्िीि परिभस्र्थभतहरू सम्हाल्न उनीहरूका 

द्वन्द्व ि भर्-स्कालेसनका सीपहरू बिाउन अनुमभत ददएको छ। म हाम्रो पभधलक सुििा भविाग ि यसले हाम्रा भवद्यार्थीहरूलाई संिभित 

ि सुिभित िाख्न गने कायडको प्रशंसा गछुड। 

 

 

भहस््याभनक पिम्पिाको मभहना 

 

हाम्रा भवद्यार्थी, भशिक ि कमडचािी सदस्यहरूल ेभहस््याभनक पिम्पिाको मभहनाकोक उत्सव मनाउन ेभसजडनात्मक तरिकाहरू दखे्दा 

एकदम ैखुशी लागेको भर्थयो। हामीले हाम्रो दशे ि समाजलाई सकािात्मक रूपमा भशभित गिेका भहस््याभनक अमेरिकीहरूका 

पुस्ताहरूलाई आदाि गछौं। DCSD िनेको सुन्दितापूवडक भवभवि स्कूल भर्भस्िक्ट हो ि हामी हाम्रो भवभविताको उत्सव मनाउाँछौं। 

भहस्पाभनक पिम्पिाको मभहनाको उत्सव मनाउनुिएको हाम्रो भवद्यालयलाई िन्यवाद। 

 

 

आभिकारिक मान्यताको सामदुाभयक सविेण 

 

DCSD हाल आभिकारिक मान्यता नवीकिण गन ेप्रदक्रयामा छ। यो प्रदक्रयाको िाग िनेको सिोकािवालाहरूसाँग प्रभतदक्रया सङ्कलन 

गनुड हो। हामी तपाईंलाई परिवाि तर्था समुदाय सिोकािवाला सवेिणमा सहिागी हुन भनमन्त्रणा ददन्छौं। अन्य सिोकािवालाका 

कलाकृभतहरूसाँगै यो सवेिणका नभतजाहरू भर्भस्िक्टको आभिकारिक मान्यता नवीकिण प्रदक्रयामा प्रयोग गरिन ेछ। 

 

परिवाि तर्था समुदाय सिोकािवाला सवेिण भनम्न िार्ाहरूमा उपलधि छ:  अमहारिक, अिबी, बेङ्गाली, बमलेी, भचभनयााँ, 

अङ्ग्रेजी, फे्रन्च, भहन्दी, नेपाली, सोमाली, स्पेभनश, स्वाभहली, तेलुगु, भतभग्रन्या ि भियतनामी। यो सविेण गो्य िहन ेछ ि पूिा गनड 

लगिग 10 भमनटे लाग्न ेछ। तपाईं भनम्न भलङ्कमा सवेिण पहुाँच गनड सकु्नहुन्छ: https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

 

 

कोभिर्को पिीिण तर्था खोप 

 

DCSD ले कमडचािी, भवद्यार्थीहरू ि समुदायका लाभग माभसक रूपमा कोभिर्-19 पिीिण ि खोप भक्लभनक आयोजना गने छ । हिेक 

उमेिका लाभग भनिःशुल्क खोपहरू ि पिीिण उपलधि हुने छन् । अको भनिाडरित कायडक्रम Administrative & Instructional 

Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA मा अक्टोबि 22 शुक्रवािको ददन मध्याह्न 12 

बजेदभेख ददउाँसो 4:30 बजेसम्म हुन्छ । कोभिर्-19 पिीिण Doraville यातायात केन्र, DCSD यातायात भविाग ि 

Panthersville यातायात केन्रमा पभन उपलधि छ । र्थप जानकािीका लाभग, www.freecovidtesting.us/dekalb भ्रमण 

गनुडहोला । 

 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
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बहृत ्गरुुयोजनाको टाउन हल बठैक 

 

DCSD ले यो मभहना वृहत् गुरुयोजना (Comprehensive Master Plan वा CMP) को िचुडअल िेत्रीय टाउन हल बैठक 

आयोजना गनेछ । DCSD को मास्टि ्लान बनाउन ेयोजनामा सबै भवद्यालय तर्था प्रशासभनक सुभविास्र्थलहरूको मूल्याङ्कनका 

सारै्थ भर्भस्िक्टको शैभिक लक्ष्यमा सहायता गने पूवाडिाि पदडछन्। यो प्रदक्रयामा भवद्यालयका सुभविाहरूबािे र्ाटा सङ्कलन गने 

कुिाहरू पदडछन् जसलाई भशिासम्बन्िी भवशेर् प्रयोजनको स्र्थानीय भवकल्पको भवक्री कि (E-SPLOST) को अको परियोजना 

सूचीका लाभग प्रार्थभमकताहरूको भवकास गनड प्रयोग गरिन ेछ । र्थप जानकािी ि ताभलका हनेडका लाभग, कृपया यहााँ भक्लक गनुडहोस्। 

 

यी बैठकहरूले सझुावहरू तर्था प्रभतदक्रया प्रदान गनड एउटा मात्र अवसि प्रदान गने छन् । मैले आशा गिेको छु की CMP प्रदक्रयाले 

हाम्रो वृहत् सिोकािवाला समूहको माझमा हामीलाई भवश्राम तर्था पािदर्शडता भनमाडण गनड सहयोग गनड हामीलाई सहयोग गनेछ । 

हामी E-SPLOST IV ि V का सबै परियोजनाहरूलाई एक ठाउाँमा भमलान गने प्रदक्रयामा छौं ि हाम्रा समुदायहरूलाई भनिीिण 

तर्था रिपोर्टडङका नयााँ उपकिणहरूको बािेमा जानकािी गिाउन पाउाँदा उत्साभहत छौं । हामी भर्भस्िक्टको रूपमा भनिन्ति रूपमा 

अगाभर् बढ्ने छौं ! 

 

 

कृपया भर्भस्िक्टका अद्यावभिकहरूको बािेमा अभन्तम जानकािी प्राप्त गनड हाम्रो वेबसाइट ि आफ्नो भवद्यालयको वेबसाइट भ्रमण गद ै

गनुडहोला । तपाईंको सप्ताह िाम्रोसाँग भबतोस् ! 

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

