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डेकाल्ब काउन्टी स्कूल डडडस्िक्ट (DeKalb County School District, DCSD) को परिवािलाई अडिवादन, 

सबैजनाले सुिडित ि िमणीय सप्ताहन्त बताउनुियो िन्ने आशा छ। हामी सेमेस्टिको अन््यतर्फ  बढ्द ैजााँदा, हाम्रा सब ैडवद्यार्थीहरू 

आफ्ना शैडिक लक्ष्यहरूमा केडन्ित छन् िन्ने आशा छ। यो छुरिको मौसम हो ि सबैजना जाडो डबदाको लाडि उ्साडहत ि अपेडित छन् 

िन्ने मलाई र्थाहा छ ति हामी पुिस्कािमा ध्यान ददऔं ि यो सेमेस्टि सबल रूपमा पूिा ििौं। हाम्रो सब ैहाइ स्कूल डवद्यार्थीहरूलाई 

जर्जफया माइलस्टोन्स इन्ड अर् कोसफ पिीिाहरूको लाडि शुिकामना! 

डवद्यार्थी स्पोटलाइट 

यो हप्ता, म एशर्ोडफ पाकफको पााँचौं ग्रेडमा अध्ययनित Ayush Roy को बािेमा ध्यानाकर्फण िनफ चाहन्छु। उहााँ मेहनती, अग्रसदिय 

हुनुहुन्छ ि उहााँलाई ददइएको हिेक असाइनमेन्टमा आफ्नो सक्दो प्रयास िनुफहुन्छ िन्ने उहााँको प्रधानाध्यापकको िनाई छ। उहााँ एक 

आदशफ डवद्यार्थी हो जो आफ्ना सब ैकायफहरूमा डवडशष्ट हुनुहुन्छ। उहााँको सबै A’s छ, उहााँ प्रडतिाशाली कायफिममा हुनुहुन्छ ि 

अडतरिक्त पाठ्यिम दियाकलापहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ। म यी उ्कृष्ट डवद्यार्थीको बािेमा ध्यानाकर्फण िनफ पाउाँदा अ्यन्तै खुसी छु । 

म पूवफ DCSD डवद्यार्थी Celina Smith को पडहचान िनफ पडन चाहन्छु। यो Wynbrooke इडलमेन्टिी स्कूलको पूवफ 12 वर्फ उमेिको 

डवद्यार्थीले हालै टेडलडिजनमा प्रकाडशत लाइि सांिीडतक कायफिम, “Annie Live” मा Annie को रूपमा अडिनय िनुफिएको हो! 

Celina ले “The Lion King” को िाडिय यात्रामा प्रदशफन ि यात्रा िनफको लाडि जााँदा उहााँ 2018 - 2019 डवद्यालय वर्फसम्म 

DCSD डवद्यार्थी हुनुहुन््यो, ्यहााँ उहााँले यङ्ि नालाको िूडमका खेल्नुियो। हाम्रा एकजना पूवफ डवद्यार्थीलाई िाडिय मञ्चमा उज्जवल 

िएको हनेफ उ्साहपूणफ डर्थयो। हामी Celina माडर्थ एकदमै िवफ छौं ि िडवष्यमा उहााँको उच्च सर्लताको लाडि कामना िदफछौं। 

टीम ट्यूज्डे 

पडछल्लो हप्ता #TeamTuesday का लाडि, मैले दईुजना उ्कृष्ट टोली सदस्यलाई डवशेर् आिाि व्यक्त ििें। Latonya Winters-

Buford ले परिवाि तर्था समुदाय सशडक्तकिण डविािमा समुदायको डवकडसत िने वर्ौंको अनुिव ल्याउनुहुन्छ! उहााँले अडििावक 

नेतृ्व ि वकालत प्रडशिण टोलीको नेतृ्व िनुफहुन्छ ि हाम्रो डनवासी “एङ्किवुमन” को रूपमा काम िनुफहुन्छ। हामी उहााँको नेतृ्वप्रडत 

आिािी छौं। 

Angelica Rosso को डवशेर्ििी ल्यारटनो परिवािहरूलाई सहायता िने मनोिाव असीडमत छ। उहााँलाई आमाबुवालाई आफ्ना 

बालबाडलकाका लाडि नेतृ्वकताफ ि अनुकिणीय व्यडक्त बन्ने सम्बन्धी डशिा प्रदान िनफ एकदमै िमाइलो लाग्छ। घि ि डवद्यालयबीच 

सकािा्मक सम्बन्ध डनमाफण िनुफिएकोमा धन्यवाद! 

 

 

Cedar Grove Football 

AAA स्टेट च्याडम्पयनशीप िेमतर्फ  अिाडड बढेकोमा Cedar Grove हाइ स्कूल रु्टबल टोलीलाई बधाई छ! Cedar Grove 

Saints ले पडछल्लो शुिवाि एपडलङ काउन्टीलाई 27-6 ले हिायो ि स्टेट च्याडम्पयनशीप िेममा आफ्नो रटकट पक्का िर् यो। 

शडनवाि, डडसेम्बि 11 को ददउाँसो मध्यान्हमा एटलान्टाको सेन्टि पाकफ  स्टेडडयममा सेन््स ि कािफि-एटलान्टा आमुन्ने-सामुन्ने हुने छन्। 
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मलाई Cedar Grove का हाम्रा खेलाडी डवद्यार्थी, कोडचङ कमफचािी ि आमाबुवामाडर्थ िवफ छ। उहााँहरूले आफ्ना लक्ष्यहरू पूिा िनफ 

कडा परिश्रम िनुफिएको छ ि म शडनवाि उहााँहरूको डवजयको लाडि बढावा ददन प्रतीिा िनफ सडक्दनाँ। Go, Saints! 

इडर्थयोडपयन कम्यडुनटी हड्डल 

म डहजो इडर्थयोडपयन कम्युडनटी I.M.P.A.C.T. हड्डलमा उपडस्र्थत हुनुिएका सबैजनालाई धन्यवाद व्यक्त िनफ चाहन्छु। म 

एटलान्टाको इडर्थयोडपयन कम्युडनटी एसोडसएसन (ECAA) ि आफ्ना डवद्यार्थीका उपलडधधहरूको समर्थफनमा स्कूलसाँि जोडन उ्सुक 

िएका हाम्रो परिवािहरूको तेस्रो ठूलो समूह (इडर्थयोडपयन/इरिरियन) साँि जोडडन पाउने अवसिको कदि िदफछु। आफ्ना डवद्यार्थी ि 

परिवािहरूलाई साम्यफ बनाउनका लाडि पूणफतया लािीपिेका ि हामीसाँि काम िने आफ्नो प्रडतबद्धता पूिा ििेका ECAA 

नेतृ्वकताफहरूसाँि जोडडने अनुिव अद्िुत डर्थयो। इडर्थयोडपयन कम्युडनटीसाँिको हाम्रो साझेदािी साम्यफ बनाउने अपेिा िाख्दछु। 

2022-2024 पात्रो डवकास 

पात्रो सडमडतलाई DCSD को सिोकािवालाहरूको समुदायलाई पात्रोका डवकल्पहरू प्रस्तुत िने डजम्मा ददइएको छ। 

सिोकािवालाहरूले डडडस्िक्टको वेबसाइटमा पोस्ट िरिने ि डेकाल्बको एप, सामाडजक सञ्चाल, इमेल नेटवकफ , स्र्थानीय डवद्यालयका 

वेबसाइटहरू ि अन्य व्यवडस्र्थत सञ्चाि प्रयासहरूमार्फ त डवतिण िरिने सवेिण/प्रश्नावली डलएि पृष्ठपोर्ण प्रदान िने छन्। सवेिण 

डवन्डो आज, डडसेम्बि 6 मा बन्द हुन्छ। 2022-2024 डवद्यालय पात्रोहरू डवचाि ि कायफका लाडि डडसेम्बि 13 मा डशिा बोडफको 

बैठकको अवडधमा प्रस्तुत िरिने छ। सवेिण पूिा िनफका लाडि, यहााँ डक्लक िनुफहोस्। 

Smoke Rise इडलमने्टिी स्कूल 

DCSD ि Smoke Rise इडलमेन्टिी स्कूल पडछल्लो शुिवाि िाज्य सुपरिवेिक, रिचाडफ वुड्सलाई स्वाित िनफ पाउाँदा खुसी डर्थए। 

Smoke Rise ले हालै जर्जफया डशिा डविािद्वािा िाडिय प्रार्थडमक तर्था माध्यडमक डशिा ऐन (ESEA) द्वािा प्रडतडष्ठत डवद्यालयको 

रूपमा मान्यता पाएको डर्थयो। Smoke Rise सर्ल िएका शैडिक कायफिमहरू ि डवद्यार्थीको शैडिक प्रिडतको परिणाम स्वरूप 

िाडिय मान्यताको लाडि दईु डवद्यालयहरूमध्ये एकमा चुडनएको डर्थयो। 

मलाई Smoke Rise का डवद्यार्थी, डशिक, प्रशासक ि डवद्यालय समुदायमाडर्थ िवफ छ दकनिने डवद्यालयहरू उ्कृष्टताको बाटोमा 

अडघ ि माडर्थ बढ्न ि DCSD को लाडि हाम्रो परिकल्पना हाडसल िनफका लाडि पूिै िाउाँको आवश्यक हुन्छ िन्ने हामी सबैलाई र्थाहा 

िएकै कुिा हो। म हाम्रा उ्कृष्ट डवद्यालयहरूमध्ये एकलाई मान्यता ददएकोमा सुपरिवेिक वुड्स ि जर्जफया डशिा डविािलाई रे्रि 

पडन धन्यवाद व्यक्त िनफ चाहन्छु। 

 

 

कडम्प्रहडेन्सि मास्टि प्लान बैठक 

कृपया अको कडम्प्रहडेन्सि मास्टि प्लान (CMP) बैठक हनेफका लाडि बुधवाि, डडसेम्बि 8 मा टू्यन इन िनुफहोस् जहााँ DCSD 

कमफचािीले डसर्ारिस िरिएको ड्राफ्ट E-SPLOST VI परियोजना सूची पेश िने छन्। यसमा DCSD लाई अिाडड ि माडर्थ बढाइ 

िाख्नका लाडि सुडवधा सुधाि, डनदेशना्मक डवस्ताि ि डसर्ारिसहरूका बािेमा छलर्लहरू पडन समावेश हुने छन्। बैठक सााँझ 6 बजे 

सुरु हुने छ ि यहााँ हनेफ सदकन्छ। 

https://www.dekalbschoolsga.org/calendar-survey-2022-2024/
https://www.dekalbschoolsga.org/communications/dstv/
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बजटे सविेण 

हिेक वर्फ, DCSD ले कायाफडन्वत िरिनुपने सेवाहरू ि परिचालन सुधािमा समुदायबाट सहायता खोज्द ैअनलाइन सवेिण आयोडजत 

िछफ। यो बजेट सवेिण आर्र्थफक वर्फ 2023 को बजेट डवकासप्रडत समुदायको प्रडतदिया सङ्कलन िनफका लाडि डडजाइन िरिएको हो। 

पूिा िरिएको बजेट कािजातलाई डडडस्िक्टका िणनीडतक योजना, परिकल्पना ि लक्ष्यहरूसाँि डमलाइने छ। आर्र्थफक वर्फ 2023 को 

बजेटले डेकाल्ब काउन्टीका डवद्यार्थी, कमफचािी ि नािरिकहरूलाई आवश्यक हुने सेवाहरू पडन प्रडतडबडम्बत िने छ। यो सवेिण डवन्डो 

डडसेम्बि 13 मा बन्द हुन्छ। सवेिण पूिा िनफका लाडि, कृपया यहााँ डक्लक िनुफहोस्। 

 

डनिीिण पिीिण 

जर्जफया डडपाटफमेन्ट अर् पडधलक हेल्र्थसाँिको सहकायफमा, डवद्यार्थीको स्वास््य डविाि DCSD मा डनिीिणको पिीिण िनफ उ्साडहत 

छ। डनिीिण पिीिण सुिडित छ, यो कोडिड-19 रै्लन सीडमत िने प्रिावकािी तरिका हो ि व्यडक्तित अध्ययनका लाडि 

डवद्यालयहरू खुला िाख्न जािी िाख्छ। कोडिड-19 पिीिण अडनवायफ छैन ति यो डवद्यार्थी, कमफचािी, परिवाि सदस्यहरू ि हाम्रो 

समुदायलाई सुिडित िाख्नका लाडि प्रस्ताव िरिाँद ैछ। सब ैडवद्यार्थीहरूले पूणफ रूपमा खोप लिाए तापडन, उनीहरू सबैका लाडि 

डनिःशुल्क पिीिण कायफिम उपलधध छ। र्थप जानकािीका लाडि, कृपया यहााँ डक्लक िनुफहोस्। 

डोिािाइल युनाइटेड इडलमेन्टिी (Doraville United Elementary) का अडििावक तर्था कमफचािीका लाडि डवद्यालयको 

डक्लडनकमा कोडिड-19 को पिीिण पडन उपलधध ििाइएको छ। एमोिी युडनिर्सफटी स्कूल अर् मेडडडसनको बाल िोि डविािसाँिको 

साझेदािीमा MedCura स्वास््यले सोमवाि ि बुधवाि डबहान 8 बजेदेडख ददउाँसो 2 बजेसम्म डनिःशुल्क पिीिण उपलधध ििाउाँदै छ। 

हामी MedCura स्वास््य ि बाल िोि डविािमा िएका हाम्रा सामुदाडयक साझेदािहरूलाई हाम्रा कमफचािी ि अडििावकहरूलाई 

सेवा ददनुिएकोमा धन्यवाद ददन्छौं। र्थप जानकािीका लाडि, कृपया यहााँ डक्लक िनुफहोस्। 

 

आडधकारिक मान्यताको सामदुाडयक सविेण 

DCSD हाल आडधकारिक मान्यता नवीकिण िने प्रदियामा छ। यो प्रदियाको िाि िनेको सिोकािवालाहरूसाँि प्रडतदिया सङ्कलन 

िनुफ हो। हामी तपाईंलाई परिवाि तर्था समुदाय सिोकािवाला सवेिणमा सहिािी हुन डनमन्त्रणा ददन्छौं। अन्य सिोकािवालाका 

कलाकृडतहरूसाँिै यो सवेिणका नडतजाहरू डडडस्िक्टको आडधकारिक मान्यता नवीकिण प्रदियामा प्रयोि िरिने छ। 

 

परिवाि तर्था समुदाय सिोकािवाला सवेिण डनम्न िार्ाहरूमा उपलधध छ: अमहारिक, अिबी, बेङ्िाली, बमेली, डचडनयााँ, अङ्ग्रेजी, 

फे्रन्च, डहन्दी, नेपाली, सोमाली, स्पेडनश, स्वाडहली, तेलुिु, डतडग्रन्या ि डियतनामी। यो सवेिण िोपनीय िहन्छ ि पूिा हुन लििि 

10 डमनेट लागे्न छ। तपाईं तलको डलङ्कमा डक्लक ििेि सवेिणमा पहुाँच िनफ सकु्नहुन्छ:  

https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00. 

 

https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsRQUsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/covid-19-health-and-safety/surveillance-testing/
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00


NEPALI 

कृपया डडडस्िक्टको समाचािका बािेमा नवीनतम जानकािीका लाडि हाम्रो वेबसाइट ि आफ्नो डवद्यालयको वेबसाइट डिडजट िनफ 

जािी िाख्नुहोस्। तपाईंको सप्ताह िाम्रोसाँि डबतोस्! 

िवदीय, 

श्रीमती Cheryl Watson-Harris 

https://www.dekalbschoolsga.org/

