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DeKalb County School District (DCSD) का परिवािलाई अभिवादन, 

मैले आशा गिेको छु कक सबैजनाले सुिभित ि खुसी साथ सप्ताहन्त भबताउनुियो । मङ्गलबाि, नोिेम्बि 2, 2021, मतदान कदवस हो 

। DeKalb काउन्टीका मतदाताहरूलाई E-SPLOST (Education Special Purpose Local Option Sales Tax) को पि ि 

भवपिमा मतदान गनन लगाइनेछ, जसले DeKalb काउन्टीमा खरिद गरिएका वस्तुहरू तथा सेवाहरूमा एक प्रभतशत खरिद तथा 

प्रयोग कि लगाउनेछ । प्रत्येक पााँच वर्नमा,  DCSD ले िाज्यद्वािा भनदेभशत प्रकियाको भहस्साको रूपमा पुाँजीगत परियोजनाहरू 

पभहचान गननका साथै त्यस्ता परियोजनाहरूको अनुमाभनत लागत पत्ता लगाउन सहयोग गनन आफ्ना आवश्यकताहरू पुनममनल्याङ्कन 

गछन । DCSD ले ती पुाँजीगत परियोजनाहरूका लाभग सम्िाभवत श्रोतहरू पभन पभहचान गनुन पदनछ । 

मतदाताहरूले E-SPLOST अनुमोदन गिेको खण्डमा,  एक प्रभतशत भबिी कि पााँच वर्नसम्म कायानन्वयनमा िहनेछ । यो 

भडभस्िक्टका लाभग E-SPLOST को छैठ ाँ भनिन्तिता हुनेछ । E-SPLOST को V (पााँचौं) कोश सङ्कलन जुलाई 2017 देभख जमन 

2022 सम्म चल्नेछ । E-SPLOST को VI (छैठ ाँ) कोश सङ्कलन जुलाई 2022 देभख जमन 2027 सम्म चल्नेछ । DCSD ले अनुमान 

गिेको छ कक यो किले $660 भमभलयन देभख $700 भमभलयन बिाबिको िाजस्व तथा कोश उठाउनेछ ि उक्त िकम भवद्यालय सुधाि 

तथा कायनिम सुधाि परियोजनाहरूमा प्रयोग गरिनेछ । 

E-SPLOST ि प्रस्ताभवत परियोजनाहरूको बािेमा थप जानकािी हाभसल गनन म मतदाताहरूलाई E-SPLOST को वेबसाइट हनेे 

सुझाव कदन्छु । DCSD पािदर्शनता प्रभत प्रभतबद्ध छ, ि हामी मतदाताहरूले मतदान स्थलमा जानु अगाभड आवश्यक सब ैजानकािी 

प्राप्त गरुन् िन्ने चाहन्छौं । 

भवद्याथी चचान 

यो हप्ता, म Redan High School की  ग्रेड 12 की भवद्याथी Paris-Angeliqua Hall को बािेमा चचान गनन गइिहेको छु । यी सानी 

केटी प्रभतिाशाली भवद्याथी हुन् । उनले 4.1 GPA प्राप्त गिेकी भछन् ! उनी Future Business Leaders of America (FBLA) 

को सदस्य हुन् ि भविागीय कोर्ाध्यिको रूपमा काम गर्छनन् । उनी DeKalb County Youth Commission तथा Morehouse 

School of Medicine High School Community Health Worker Program को पभन सदस्य हुन् । खाली समयमा, उनलाई 

नर्सनङ होममा िहकेा माभनसहरूलाई भचठ्ठी लेख्न ि य न हहिंसा तथा य न बेचभबखनबाट बााँचेका माभनसहरूका लाभग उपचाि प्याकेज 

बनाउन मन पछन ।  उनी उत्कृष्ट भवद्याथी हुन्, ि म यी उत्कृष्ट भवद्याथीको लोकभप्रयताको बािेमा जानकािी गिाउन पाउाँदा अत्यन्तै 

खुसी छु । 

टोली प्रभत समर्पनत मङ्गलबाि (Team Tuesday) 

हत हप्ताको #TeamTuesday का लाभग, मैले जनस्वास््य सुििा भविागका कायनकािी भनदेशक Chief Bradley Gober लाई 

भवशेर् धन्यवाद कदए । DCSD मा 20 वर्न िन्दा बढी समयको सुििा सेवासम्बन्धी अनुिव ल्याएि , Chief Gober हाम्रा 

भवद्याथीहरूको सुििा सुभनभित गने कुिामा चाभहएको िन्दा धेिै िाम्रो गनुनिएको छ । हाम्रो समुदायमा तपाईंको समपनण ि सेवाको 

लाभग तपाईंलाई धन्यवाद ! 

https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
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कोभिडको पिीिण तथा खोप 

DCSD ले कमनचािी, भवद्याथीहरू ि समुदायका लाभग माभसक रूपमा कोभिड-19 पिीिण ि खोप भक्लभनक आयोजना गनेछ । हिेक 

उमेिका लाभग भनिःशुल्क खोपहरू ि पिीिण उपलब्ध हुने छन् । अको भनधानरित कायनिम Administrative & Instructional 

Complex, 1701 Mountain Industrial Blvd, Stone Mountain, GA मा नोिेम्बि 19 शुिवािको कदन भबहान 8:30  

बजेदेभख कदउाँसो 1:30 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । कोभिड-19 पिीिण Doraville यातायात केन्र, DCSD यातायात भविाग ि 

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

गनुनहोला । 

आभधकारिक मान्यताको सामदुाभयक सविेण 

DCSD हाल आभधकारिक मान्यता नवीकिण गने प्रकियामा छ। यो प्रकियाको िाग िनेको सिोकािवालाहरूसाँग प्रभतकिया सङ्कलन 

गनुन हो। हामी तपाईंलाई परिवाि तथा समुदाय सिोकािवाला सवेिणमा सहिागी हुन भनमन्रणा कदन्छौं। अन्य सिोकािवालाका 

कलाकृभतहरूसाँगै यो सवेिणका नभतजाहरू भडभस्िक्टको आभधकारिक मान्यता नवीकिण प्रकियामा प्रयोग गरिने छ। 

परिवाि तथा समुदाय सिोकािवाला सवेिण भनम्न िार्ाहरूमा उपलब्ध छ:  अमहारिक, अिबी, बेङ्गाली, बमेली, भचभनयााँ, 

अङ्ग्रेजी, फे्रन्च, भहन्दी, नेपाली, सोमाली, स्पेभनश, स्वाभहली, तेलुग,ु भतभग्रन्या ि भियतनामी। यो सवेिण गोप्य िहने छ ि पमिा गनन 

लगिग 10 भमनेट लागे्न छ। तपाईं भनम्न भलङ्कमा सवेिण पहुाँच गनन सकु्नहुन्छ:  https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00 

बृहत ्गरुुयोजना 

म बृहत् गुरुयोजना (Comprehensive Master Plan वा CMP) को िेरीय टाउन हल बैठकमा उपभस्थत िएका व्यभक्तहरूलाई 

धन्यवाद कदन चाहन्छु । मैले आशा गिेको छु की CMP प्रकियाले हाम्रो वृहत् सिोकािवाला सममहको माझमा हामीलाई भवश्राम तथा 

पािदर्शनता भनमानण गनन सहयोग गनन हामीलाई सहयोग गनेछ । कृपया, अभिल्ला बैठकहरूको िेकर्डनङ हेनन यहााँ भक्लक गनुनहोस् । साथै, 

CMP का सिोकािवालाहरूको प्रभतकिया प्राप्त गने सवेिण पमिा गनन कृपया यहााँ भक्लक गनुनहोस् । हामी भडभस्िक्टको रूपमा भनिन्ति 

रूपमा अगाभड बढ्ने छौं ! 

कृपया भडभस्िक्ट समाचािबािे नवीनतम जानकािीका लाभग हाम्रो वेबसाइट ि तपाईंको भवद्यालयको वेबसाइट भिभजट गनन जािी 

िाख्नुहोस्। तपाईंको सप्ताह िाम्रोसाँग भबतोस् ! 

िवदीय, 

सुश्री Cheryl Watson-Harris 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/

