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DCSD र्ो मिद्यालयहरू पुन: खोल्ने योजना: मिद्यालयहरू ढिलो गिी सुरु गने, दूि मिक्षा/रििोट लर्नकङ पद्धमि अपनाएि
खोल्ने
STONE MOUNTAIN, Ga. – DeKalb County School District र्ो सुपरिन्टेन्डेन्ट Cheryl Watson-Harris ले मिक्षा समिमिर्ो महजोर्ो
बैठर्िा मिद्यालयहरू पुन: खोल्ने सम्बन्धिा मडमरिक्टले बनाएर्ो योजना प्ररिुि गनुकभयो ।
ििकिान योजनाले मिक्षा समिमिलाई र्ोमभड-19 र्ो संक्रिण फै मलिहेर्ो यो अिरथालाई िध्यनजि गदै 2020-2021 र्ो िैमक्षर् सत्र अगरि
17, 2020 सम्ि पुयाकएि ढिलो गिी सुरु गनक ि दूि मिक्षा/रििोट लर्नकङ पद्धमि अपनाएि मिद्यालयहरू खोल्न सुझाि ढदएर्ो छ । समिमिले
मिद्यालयहरू ढिलो गिी खोल्ने र्ु िा रिीर्ृ ि गयो ।
नयााँ िूल्याङ्र्न ि योजना परििाजकनर्ो बािे िा िामसर् रूपिा जानर्ािी प्रदान गरिनेछ ।
सुपरिन्टेन्डेन्टहरू, ि रथानीय िथा संघीय सिर्ािर्ा अमधर्ािीहरूर्ो सहर्ायकिा Georgia Department of Public Health, DeKalb
County Board of Health, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Georgia Department of Education (GaDOE),
Metropolitan Regional Educational Service Agency (MRESA) र्ा मनदेमिर्ाहरूबाट मडमरिक्टर्ो योजना बनेर्ो हो ।
सिोर्ाििालाहरूर्ो सुझाि सङ्र्लन गने सिेक्षण िाफक ि परििािहरू, मिद्याथीहरू िथा र्िकचािीहरूबाट 39,574 प्रमिढक्रयाहरू प्राि गरियो
। यी प्रमिढक्रयाहरूलाई िध्यनजि गदै यो योजना बनाइएर्ो छ ।
“मिद्याथी िथा र्िकचािीहरूर्ो सुिक्षा DeKalb County School District र्ो उच्च प्राथमिर्िािा पछक, ि अमहलेर्ो सियिा हािी यो िर्क दूि
मिक्षा/रििोट लर्नकङ पद्धमिन अपनाउन सुझाि ढदइिहेर्ा छौं,” सुपरिन्टेन्डेन्ट Cheryl Watson-Harris ले भन्नुभयो । “अमहलेर्ो सियिा हाम्रो
ठाउाँ िा जुन िात्रािा संक्रिण फै मलएर्ो छ, त्यस महसाबले यो मिर्ल्प हाम्रो लामग सबैभन्दा उत्ति िोजाइ बन्छ, िि यसलाई मनयमिि रूपिा
पुनिूकल्याङ्र्न गरिनेछ । मिद्याथी, मिक्षर् िथा र्िकचािीहरूलाई दूि मिक्षा व्यिरथािा सहयोग गनकर्ा मनमित्त उनीहरूले थप सािाग्रीहरू
पमन प्राि गने छन् ।
ग्रेड Pre-K देमख 12 सम्िर्ा मिद्याथीहरूसाँग मडमजटल उपर्िणर्ो पहाँच हन्छ भनेि सुमनमिि गनक मडमरिक्टले 1:1 क्रोिबुर् खरिद गरििहेर्ो
छ । मिद्याथी िथा अमभभािर्हरूले VERGE र Microsoft TEAMS लगायिर्ा सफ्टिेयि सािाग्रीहरू सफलिापूिर्
क र्सिी प्रयोग गने भनेि
मसक्न िोड्युलहरू हेनक सक्नेछन् ।
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DCSD ले िागकदिकन सत्रहरू सञ्चालन गनकर्ा साथै र्िकचािीर्ो युिा िानमसर् रिार्य प्राथमिर् सहायिा 101 र्ो प्रमिक्षणलाई मनिन्िििा
ढदनर्ा मनमम्ि मिद्यालयर्ा पिाििकदािालाई पमन VERGE ि Microsoft TEAMS र्ो पहाँच प्रदान गनेछ । मिद्यालय िथा मिक्षर्हरूले Zoom
ि Google Classroom जरिा िैर्मल्पर् उपर्िण छनौट गनक सक्छन् ि आफ्ना मिद्याथी िथा अमभभािर्हरूलाई उपयुक्त सािाग्रीहरूर्ो
बािे िा जानर्ािी गिाउने छन् ।
जुलाई 14 देमख, 12 िमहने र्िकचािीहरूले मिद्यालयहरू खुलाइर्ो ियािी गनक मिमश्रि पद्धमििा फे रि र्ाि गनक सुरु गने छन् । DCSD क्रिबद्ध
िामलर्ाहरू मिर्ास गरििहेर्ो छ । यसले िैमक्षर् सत्रर्ो सुरुिािर्ो ियािीर्ा लामग मिक्षर्, सहायिा र्िकचािी, ि मिद्याथीहरूलाई सुिमक्षि
साथ िैमक्षर् सािाग्रीहरू पहाँच गनक ि/िा उपर्िणहरू प्राि गनक ढदनेछ ।
DCSD ले मिक्षर् ि नेिृत्िर्िाकहरूलाई सहयोग गने व्यिसामयर् मिर्ास सािाग्रीहरू पमन मनिाकण गरििहेर्ो छ । यी सािाग्रीहरूिा ििा,
अचेि पूिाकग्रह, सािामजर्-भािनात्िर् मिक्षा, सिािेिीर्िण ि मडमजटल ि अनलाइन मिक्षा उपर्िण ि प्रणालीहरूर्ो उपयुक्त प्रयोग
लगायिर्ा र्ु िाहरू पछकन् । रििोट लर्नकङर्ो व्यिरथािा मिद्याथीहरूलाई प्रभािर्ािी रूपिा पिाउने ि मिद्याथीहरूर्ो प्रगमि मनगिानी गने
सबैभन्दा िाम्रा अभ्यास ि िणनीमिहरूर्ो बािे िा जानर्ािी प्रदान गनक व्यिसामयर् मिर्ासर्ा सत्रहरू प्रदान गरिनेछ ।
मिक्षर्हरूले प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष अनलाइन मसर्ाइिा सहभागी हने अिसि प्राि गने छन् जसले र्सिी Microsoft Teams ि Zoom प्रयोग गिे ि
प्रत्यक्ष मनदेिन ढदने, मिद्याथी सहभामगिा बिाउने, ि मभमडयो र्न्फिे मन्सङ िाफक ि लमक्षि हरिक्षेप ि सहायिा प्रदान गने भन्ने र्ु िािा ध्यान
र्े मन्िि गछक ।
मडमरिक्टले मिमभन्न खालर्ा रिरथ भोजनर्ो बािेिा योजना बनाइिहेर्ो छ । यी भोजनहरूले प्रत्येर् ग्रेड रििर्ो मबहानर्ो खाजा, ढदउाँ सोर्ो
खाना ि बेलर्
ु ार्ो खाजा/खानासम्बन्धी संघीय मनदेमिर्ार्ो िापदण्ड पूिा गनेछन् । पोर्ण मिभागले यािायाि मिभागसाँग सहर्ायक गिे ि
यािायाि सुमिधा नभएर्ा परििािहरूलाई बसर्ा रूटहरू पने ठाउाँ िा खाना मिििण गनेछ ।
सिुदायिा फै मलएर्ो िोगर्ो संक्रिणलाई िध्यनजि गदै यरिो खालर्ो मसर्ाइ पद्धमिर्ो योजना बनाइएर्ो हो । सक्रिण फै लन र्ि भयो िा
फै लाँदै फै मलएन भने पिम्पिागि मिक्षा पद्धमि प्रयोग गरिनेछ । संक्रिण न्यून िा िध्यि रूपिा फै मलएर्ो खण्डिा, ढर् ि पिम्पिागि पद्धमि,
ढर् ि मिमश्रि पद्धमि िा ि दूि मिक्षा/रििोट लर्नकङ प्रयोग गरिनेछ । ििकिान सियिा, यो क्षेत्रिा िोगर्ो संक्रिण धेिै हदसम्ि फै मलिहेर्ो छ ।
त्यसैले, हालर्ा लामग दूि मिक्षा/रििोट लर्नकङ पद्धमि मसफारिस गरिन्छ ।
ििकिान मसर्ाइ पद्धमि सिायोजन गनुक जरुिी छ ढर् छैन ि ििकिान मसर्ाइ पद्धमि र्मि बेला सिायोजन गने भन्ने र्ु िा मनधाकिण गनकर्ा मनमम्ि
मडमरिक्टले COVID-19 र्ो ििकिान ि्याङ्र् अध्ययन गनेछ ि संक्रिण र्ु न गमििा फै मलिहेर्ो छ भनेि आर्लन गनेछ ।

िूल्याङ्र्नहरू

सेप्टेम्बि 14, अक्टोबि 19, नोभेम्बि 9, ि मडसेम्बि 7, 2020 र्ो बैठर्िा प्ररिुि गरिनेछ ।
सिुदायर्ो सुझाि सङ्र्लन गनक गरिएर्ो सिेक्षणले र्े देखायो भने धेिैजसो र्िकचािीहरू (70 प्रमििि) ि अमभभािर्हरू (59 प्रमििि) यो
िर्क पिम्पिागि मसर्ाइ पद्धमििा मिद्यालय खोल्ने र्ु िािा असहज िहसुस गनुकहन्छ । मिमश्रि पद्धमि ि दूि मिक्षा/रििोट लर्नकङ दुिै सिूहर्ा
लामग अमल बिी सहज मिर्ल्प भएर्ो पाइयो । मिद्याथीहरूले पिम्पिागि पद्धमििा अमल बिी सहजिा सङ्र्े ि गिे ।
सिसफाइ ि ििकिसम्भािर्ो अद्यािमधर् प्रोटोर्लर्ो मिििण समहि योजनार्ो सम्पूणक प्ररिुिीर्िण हेनक यहााँ मक्लर् गनुकहोस्
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/plan-presentation.pdf ।
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