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DeKalb County School District (DCSD) का परिवािलाई अभिवादन, 

 

तपाईं सबैजनाको हप्तान्त सुिभित ि िमणीय िह्यो िने्न मलाई आशा छ। हाम्रा भवद्यार्थी, भशिक ि प्रशासकहरूले यी अिूतपूवव समयमा उन्नभत गनव 

जािी िाख्नुिएकोमा हामीसँग यसको उत्सव मनाउने अवसि छ। म 2021 को किाका लाभग भिभरिक्टको चाि वर्षे गे्रजुएसन दि महामािीको 

अवभिमा भरर्थि िहन्छ िनी घोर्षणा गनवमा गवव गछुव।  

 

शैभिक वर्षव 2021 सभहत भिभरिक्टले लगाताि चाि वर्षवसम्म एभसयाली/प्रशाांत द्वीपवासी, अङ्ग्गे्रजी िार्षाका भवद्यार्थीहरू, ि अशक्तता िएका 

भवद्यार्थीहरूको समूहमा वार्र्षवक रूपमा सुिाि देखाएको छ । सबैिन्दा िेिै सुिाि देखाउने भवद्यालयहरूमा Towers तर्था Clarkston िहेका छन् । 

सामान्य परिभरर्थभतहरू अन्तगवत, भवद्यालयको गे्रजुएसन दि बढाउन ेिनेको सहज दि होइन। 

 

महामािी ि जािी दिू भशिा अध्ययन वाताविणलाई मनन गद,ै हामी हाम्रा भवद्यार्थी, परिवाि, भशिक ि भवद्यालय प्रशासकहरूका प्रयासहरूको 

प्रशांसा गछौं। Towers High School ि Clarkston High School को गे्रजुएसन दिमा िएको ठूलो उपलभधि यस करठन अवरर्थाको उत्कृष्ट 

उपलभधि हुन्। हामी दवैु भवद्यालयहरूका सार्थै हाम्रा सबै हाइ रकूल ि भतनीहरूको समुदायहरूको प्रशांसा गद ैयसको उत्सव मनाउँछौं! 

 

 

शीर्षवक I प्रभतभित भवद्यालयहरू 

 

म FY21 शीर्षवक I प्रभतभित भवद्यालयहरू नाम िाभखएका हाम्रो सातवटा भवद्यालयलाई पभन पभहचान गनव चाहन्छु। Chesnut Elementary 

School, Fernbank Elementary School, Livsey Elementary School, Smoke Rise Elementary School, Wadsworth 

Magnet Elementary School, Wynbrooke Elementary School ि DeKalb Early College Academy ले जर्जवया भशिा भविाग 

(Georgia Department of Education) द्वािा गरिएको एकल कलेज तर्था करियि तयािी कायवसम्पादन सूचक (2019 College and Career 

Ready Performance Index, CCRPI) अांकमा आिारित िहेि जर्जवयाका रकूलहरू मध्ये शीर्षव पाँच प्रभतशतको प्रभतभनभित्व गछवन्। 

 

म यी भवद्याकयहरूका भवद्यार्थी, भशिक ि प्रशासकहरूप्रभत गवव महसुस गछुव ि म हाम्रा सबै भवद्यालयहरूलाई अगाभि बढ्न ि माभर्थ पुग्न जािी िाख्नका 

लाभग प्रोत्साहन गछुव! 

 

 

सांयकु्त िाज्य समाचािका दजावहरू 

 

म सांयुक्त िाज्य समाचाि द्वािा िाज्यममा उत्कृष्ट भवद्यालयहरूको रूपमा हालै दजाव ददइएका हाम्रा केही भवद्यालयहरूलाई पभन बिाई ददन चाहन्छु। 

Kittredge Magnet School ि Wadsworth Magnet School for High Achievers क्रमश: िाज्यका उत्कृष्ट इभलमेन्टिी रकूलहरूमा शीर्षव 

एक ि दईु रर्थानमा पिेका छन् िने Austin Elementary School नवौं रर्थानमा छ। DeKalb School of the Arts पभन भमिल/हाइ रकूल 

वगवमा जर्जवयामा उत्कृष्ट छैठौं रर्थानमा िहेि शीर्षव 10 भित्र पिेको छ। िाज्यको हाइ रकूल रर्थानहरूमा DeKalb Early College Academy, 

Chamblee High School ि Arabia Mountain High School क्रमश: 31औं, 39औं ि 63औं रर्थानमा पिेका छन्। म गौिवाभन्वत सुपरिवेिक 

हुँ! 

 

 

  

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-school-district-graduation-rates-remain-steady/
https://www.usnews.com/education/blogs/college-rankings-blog/articles/us-news-launches-elementary-and-middle-schools-rankings
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वहृत ्गरुुयोजनाको टाउन हल बठैक 

 

DCSD ल ेयसको अभन्तम दईुवटा िचुवअल वृहत् गुरूयोजना (Comprehensive Master Plan, CMP) िेत्रीय टाउन हल बैठकहरू अक्टोबि 26 

ि 27 मा साँझ 6 बजेदेभख 7:30 बजेसम्म आयोजना गनेछ। DCSD को गुरूयोजना प्रदक्रयामा सबै भवद्यालय ि प्रशासकीय सुभविारर्थलहरूको सार्थै 

भिभरिक्टको शैभिक लक्ष्यमा सहायता गने पूवाविािको मूल्याङ्ग्कन समावेश छ। यो प्रदक्रयामा भवद्यालयका सुभविाहरूबािे िाटा सङ्ग्कलन गने 

कुिाहरू पदवछन् जसलाई भशिासम्बन्िी भवशेर्ष प्रयोजनको रर्थानीय भवकल्पको भवक्री कि (E-SPLOST) को अको परियोजना सूचीका लाभग 

प्रार्थभमकताहरूको भवकास गनव प्रयोग गरिने छ । र्थप जानकािीका लाभग ि बैठकको समयताभलका हेनव, कृपया यहाँ भक्लक गनुवहोस् । 

 

यी बैठकहरूल ेसुझावहरू तर्था प्रभतदक्रया प्रदान गनव एउटा मात्र अवसि प्रदान गने छन् । मैल ेआशा गिेको छु की CMP प्रदक्रयाले हाम्रो वृहत् 

सिोकािवाला समूहको माझमा हामीलाई भवश्राम तर्था पािदर्शवता भनमावण गनव सहयोग गनव हामीलाई सहयोग गनेछ । हामी E-SPLOST IV ि V 

का सबै परियोजनाहरूलाई एक ठाउँमा भमलान गने प्रदक्रयामा छौं ि हाम्रा समुदायहरूलाई भनिीिण तर्था रिपोर्टवङका नयाँ उपकिणहरूको बािेमा 

जानकािी गिाउन पाउँदा उत्साभहत छौं । अको E-SLOST सल्लाहकाि सभमभत बैठक बुिबाि, अक्टोबि 27 मा साँझ 7 बजे आयोजना गरिने छ। 

हामी भिभरिक्टको रूपमा अगाभि ि माभर्थ बढ्न जािी िाख्नेछौं। 

 

 

भवद्यार्थी चचाव 

 

यो हप्ता, म अन्तिावभिय सामुदाभयक भवद्यालयको पाँचौं गे्रिमा अध्ययनित Mali Ali को बािेमा ध्यानाकर्षवण गनव चाहन्छु। Mali लाई सेप्टेम्बिको 

मभहनाका लाभग भवश्वव्यापी नागरिकको रूपमा चयन गरिएको भर्थयो। उहाँको रकूल भनदेशकले Mali ल ेउदाितालाई मूतव रूप ददने बताउनुियो। 

चाहे नयाँ भवद्यार्थीसँग कुिा गने, आफ्नो सोच्ने तरिका बदल्ने वा हाम्रा िावी किा प्रयासका लाभग सकािात्मक िहने पभहलो व्यभक्त होस्, Mali 

आफ्नो महानता देखाउने अवसिबाट कभहल्यै पछाभि हट्नुहुन्न। उहाँ कभहल्यै पभन ििको अवरर्थामा काम गनुवहुन्न ि यो उहाँको काममा देभखन्छ। म यी 

उत्कृष्ट भवद्यार्थीको लोकभप्रयताको बािेमा जानकािी गिाउन पाउँदा अत्यन्तै खुसी छु । 

 

 

प्रगभतशील भवद्यालयहरूको भलग 

 

Digital Promise को 10 वर्षे वार्र्षवकोत्सव मनाउन पभछल्लो हप्ता वाभसङ्ग्गटन भि.सी. मा आयोजना गरिएको प्रगभतशील भवद्यालयहरूको फल 

2021 भलग हाइभिि कन्िभेनङमा उपभरर्थत हुन पाउन ुगववको भवर्षय भर्थयो। DCSD लाई भिभजटल प्रोभमसद्वािा व्यवभरर्थत अगाभिको सोच्ने K-12 

रकूल भिभरिक्टहरूको िाभिय सांघ, भशिामा नवप्रवतवनको गभत बढाउने ि सबै प्रभवभि तर्था अनुसन्िानमापवत अध्ययन गने अवसिलाई सुिाने लक्ष्य 

िएको एक गैि-नाफामूलक सांरर्था, भलग अफ इनोिेरटि रकूल्समा हाल ैरवीकृत गरिएको भर्थयो। देशिरिका अन्य शैभिक नेतृत्वहरू ि कां गे्रसम्यान 

Hank Johnson सँग सम्पकव  गनव पाएकोमा खुसी छु। कां गे्रसम्यान Johnson DCSD को सच्चा समर्थवक हुनुहुन्छ ि हामी उहाँले यू.एस.क्याभपटलमा 

भिभरिक्टका लाभग गिेको सहायता ि सबै कायवको प्रशांसा गछौं। 

 

 

आभिकारिक मान्यताको सामदुाभयक सविेण 

 

DCSD हाल आभिकारिक मान्यता नवीकिण गने प्रदक्रयामा छ। यो प्रदक्रयाको िाग िनेको सिोकािवालाहरूसँग प्रभतदक्रया सङ्ग्कलन गनुव हो। हामी 

तपाईंलाई परिवाि तर्था समुदाय सिोकािवाला सवेिणमा सहिागी हुन भनमन्त्रणा ददन्छौं। अन्य सिोकािवालाका कलाकृभतहरूसँगै यो सवेिणका 

नभतजाहरू भिभरिक्टको आभिकारिक मान्यता नवीकिण प्रदक्रयामा प्रयोग गरिने छ। 

 

https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
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परिवाि तर्था समुदाय सिोकािवाला सवेिण भनम्न िार्षाहरूमा उपलधि छ:  अमहारिक, अिबी, बेङ्ग्गाली, बमेली, भचभनयाँ, अङ्ग्गे्रजी, फे्रन्च, भहन्दी, 

नेपाली, सोमाली, रपेभनश, रवाभहली, तेलुगु, भतभग्रन्या ि भियतनामी। यो सवेिण गोप्य िहने छ ि पूिा गनव लगिग 10 भमनेट लागे्न छ। तपाईं भनम्न 

भलङ्ग्कमा सवेिण पहुँच गनव सकु्नहुन्छ: https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

 

 

कोभिि-19 भनिीिणका पिीिण ि खोपहरू 

 

Georgia साववजभनक रवार्य भविागसँगको सहकायवमा भवद्यार्थीको रवार्य सेवा भविाग हाम्रो भिभरिक्टमा भनिीिणको पिीिण ल्याउनका लाभग 

उत्साभहत छ! भनिीिणको पिीिण सुिभित छ, कोभिि-19 फैलन सीभमत गने प्रिावकािी तरिका हो ि भवद्यालयहरूलाई व्यभक्तगत अध्ययनका 

लाभग भवद्यालयहरू खुला िाख्न जािी िाख्छ। कोभिि-19 पिीिण अभनवायव छैन ि भवद्यार्थीहरू, कमवचािी, परिवािका सदरयहरू ि हाम्रो समुदायलाई 

सुिभित िाख्नका लाभग प्ररताभवत गरिँदैछ। तपाईंले पूणव रूपमा खोप लगाएतापभन, भन: शुल्क पिीिण कायवक्रम सबैजनाका लाभग उपलधि छ। 

साप्ताभहक पिीिण कायवक्रममा रूभच गज गनवका लाभग, तपाईंको सहायता आवश्यक हुन्छ। कृपया कायवक्रममा सहिागी हुने हाम्रो रूभच सङ्ग्केत गनव 

कोभिि-19 भनिीिणको सवेिण पूिा गनवका लाभग यहाँ भक्लक गनुवहोस्। प्रिावकािी रूपमा योजना बनाउन, सवेिण अक्टोबि 27 सम्म पूिा 

गरिनुपछव। 

 

DCSD ल ेकमवचािी, भवद्यार्थीहरू ि समुदायका लाभग माभसक कोभिि-19 को पिीिण ि खोप पभन आयोजना गरििहेको छ। हिेक उमेिका लाभग 

भनिःशुल्क खोपहरू ि पिीिण उपलधि हुने छन् । अको भनिावरित कायवक्रम प्रशासभनक तर्था भनदेशनात्मक कम्प्लेक्स, 1701 Mountain Industrial 

Blvd, Stone Mountain, GA मा शुक्रबाि, अक्टोबि 29, भबहानको 8: 30 बजेदेभख ददउँसोको 1 बजेसम्म छ। कोभिि-19 पिीिण Doraville 

यातायात केन्र, DCSD यातायात भविाग ि Panthersville यातायात केन्रमा पभन उपलधि छ । र्थप जानकािीका लाभग, 

www.freecovidtesting.us/dekalb भ्रमण गनुवहोला । 

 

 

 

कृपया भिभरिक्टका अद्यावभिकहरूको बािेमा अभन्तम जानकािी प्राप्त गनव हाम्रो वेबसाइट ि आफ्नो भवद्यालयको वेबसाइट भ्रमण गदै गनुवहोला । 

तपाईंको सप्ताह िाम्रोसँग भबतोस् ! 

 

 

िवदीय, 

 

सुश्री Cheryl Watson-Harris 

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRPSsPsPsP&lang=0
http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://www.dekalbschoolsga.org/

