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DeKalb का विद्यालयहरूमा अश्वतेहरूको जीिनल ेअर्थ राख्छ अवियान सप्ताह 

अमरेरकीमा अश्वतेहरूको योगदानको प्रशसंा – प्रत्यक्ष िर्चथअल गोष्ठी 

िर्चथअल गोष्ठीका समिती सत्रहरू: 

• प्रत्यके उपकरणका लावग एक सत्र र्यन गनचथहोस् । 

• विहान 11:00 िजेको सत्रमा जोविन नीलो शीर्थकमा वललक गनचथहोस् 

हामीले तपाईंको लावग गोष्ठीमा सहिागी हुनका वनवतत तर्ा अफ्रिकी अमेररकाहरूले अमेररकामा पारेको प्रिािको िारेमा र्प 

जानकारी हावसल गनथ विविन्न िक्ता तर्ा शीर्थकहरू तयार गरेका छौं । िर्चथअल गोष्ठीका दौिान, एउटा वनर्ाथररत समयमा, 

तपाईंलाई च्याट फ्रिर्रमा िएको वलङ्कमा वललक गनथ लगाइनछे । 

सत्र 1:  स्र्ावपत जि:  अफ्रिकी-अमरेरकी इवतहास र सतपदा 

िक्ता:  Mawuli Davis 

अफ्रिकी अमेररकीहरूले DeKalb County  र विश्व िरको समृविमा योगदान पचयाथएका छन् ।   तपाईंले हाम्रो देश तर्ा 

टोललाई प्रिावित गरेका र आकार फ्रदएका अफ्रिकी अमेररकी नेतत्िकताथहरू, र  सरकार, वशक्षा, व्यापार, र सामचदावयक 

संस्र्ाहरूको क्षेत्रमा रे्रै िर्थको समयमा गररएका प्रगवतहरूको िारेमा र्प जानकारी हावसल गनचथ हुनेछ । 

 

सत्र 2:  अश्वते तर्ा STE(A)M 

िक्ता:  िा. Noreen Khan-Mayberry 

अश्वतेहरूले STE(A)M का क्षेत्रमा महत्त्िपूणथ योगदान फ्रदएका छन् जसले हाम्रो विश्वलाई आकार फ्रदएको हुन्छ , र हामीलाई 

अझै पवन त्यस्ता रै्रै व्यवक्तहरू र्ावहन्छ ।  National Science Foundation िाट उपलब्र् अवन्तम तथ्याङ्क अनचसार, 

2001 देवि 2016 सतमको समयमा, अश्वते विद्यार्ीहरूले 9% को वस्र्र अनचपातमा स्नातक विग्री प्राप्त गरेका छन्; 

इवन्जवनयररङमा यो अनचपात 5 प्रवतशत िाट 4 प्रवतशतमा घटेको छ, गवणतमा, यो 7 प्रवतशतिाट 4 प्रवतशतमा घटेको छ । यो 

सत्रमा, विद्यार्ीहरूले STE(A)M को क्षेत्रमा वनमाथता, वसजथनाकताथ, तर्ा निप्रितथक िनेका प्रेरणादायक विविन्न अश्वते 

नागररकहरूको िारेमा जान्न ेछन् । 

 

सत्र 3:  सहयोग माग्नच ठीक हो:  अश्वते समचदायहरूमा मानवसक स्िास्थ्य 

िक्ता:  िा. Nicole Prad Jennings 

अमेररकी जनसङ्ख्याको 13.4% मावनसहरू आिूलाई अश्वते िा अफ्रिकी-अमरेरकीको रूपमा पवहर्ान गछथन् र ती मध्ये, 16% 

ले उनीहरूमा मानवसक रोग छ िनरे जानकारी गराएका छन्, त्यो िनेको 70 लाि मावनसहरू हुन् ।  Mental Health of 

America को अवन्तम सिेक्षण अनचसार, यो दर समग्र अमेररकी जनसङ्ख्याको दर िन्दा कम िए पवन, विप्रसेनका गतिीर 

लक्षणहरू देविने घटना 12-17 िर्थका अश्वते तर्ा अफ्रिकी अमेररकी यचिाहरूमा 9 प्रवतशतिाट 10.3 प्रवतशत, 18-25 िर्थका 

यचिाहरू 6.1 प्रवतशतिाट 9.4 प्रवतशत, र 26-49 िर्थ उमेर समूहमा 5.7 प्रवतशतिाट 6.3 प्रवतशत पचगकेो छ । 

https://www.nsf.gov/statistics/women/
https://ncses.nsf.gov/pubs/nsf19304/digest/field-of-degree-minorities
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सत्र 4:  अश्वते िालिावलकाहरूको कर्ा 

िक्ताहरू:  Hootdini & Mr. Cobb 

अफ्रिकी अमेररकीले रे्रै पचस्तकहरू लेिेका छन् जचन िर्ौं लगाएर यहााँसतम आइपचगकेा छन् । हामीले वर्नजानका Hootdini र 

श्री Cobb ले प्रवसि अफ्रिकी अमेररकी लेिकहरूका िाल पचस्तकहरू िार्न गनचथ हुनेछ । 

 

सत्र 5:  अश्वते समचदायमा सतपवि वितरणको अन्तर 

िक्ता:  Royce Richardson 

सतपवि वितरणको अन्तर अन्त्य गनथ अश्वतेहरूलाई वनकै मावर् उठाउनच जरुरी छ र यसका प्रगवतशील सोर्ाइ आिश्यक पदथछ । 

Brookings Institute का अनचसार, मध्यम स्तरको श्वेत पररिारको कचल सतपवि मध्यम स्तरको अश्वते पररिारको िन्दा 10 

गचणा िढी छ । यफ्रद अश्वते नागररकहरूको घरपररिारसाँग अमेररकी जनसङ्ख्याको अनचपातमा राविय सतपविको वहस्सा हुने हो 

िने, घरपररिारको कचल सतपवि $2.54 रिवलयन निइ $12.68 रिवलयन हुने वर्यो । त्यसकारण, सतपविको जातीय अन्तर 

$10.14 रिवलयनको हुन्छ । यो सत्रमा, तपाईंले सतपवि वितरणको यो अन्तर कसरी अन्त्य गनथ सफ्रकन्छ िन्ने िारेमा 

विशेर्ज्ञहरूको कच रा सचन्नच हुनछे ।   

 

सत्र 6:  जनताका लावग, जनताद्वारा:  असन्तचवलत न्यावयक र विर्ायीकी प्रणालीका 

िक्ता :  Kayla Kudratt 

अमेररकी न्यावयक प्रणालीमा जातीय असमानता छ । Sentencing Project को अवन्तम प्रवतिेदन अनचसार, 2016 मा, संयचक्त 

राज्य अमेररकामा पक्राउ परेका सिै व्यवक्तहरू मध्ये 27 प्रवतशत अश्वते अमेररकीहरू वर्ए— जचन कचल जनसङ्ख्यामा 

उनीहरूको दोब्िर वहस्सा हुन्छ । अश्वते यचिाहरूको सङ्ख्या अमेररकी िालिावलकाहरूको जनसङ्ख्याको 15% वर्यो, तर पवन, 

त्यो िर्थ अश्वते फ्रकशोरफ्रकशोरीको वगरफ्तारी ले 35% वहस्सा वलयो । यो सत्रमा, तपाईंले असन्तचवलत प्रणालीहरू र हामी यो 

र्क्रलाई कसरी तोड्न सलछौं िन्न ेकच रा वसक्नच  हुनेछ । 


