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DeKalb County School District (DCSD) का परिवािहरूलाई अभिवादन, 

मैले आशा गिेको छु कक सबै जनाले सुिभित ि खुसी साथ सप्ताहन्त भबताउनुियो । गएको मङ्गलबािको िात भवजयी साभबत बनेको 

छ ककनिने Atlanta Braves ले World Series भजतु्नका साथै DeKalb काउन्टीका मतदाताहरूले भिभरिक्टको Education 

Special Purpose Local Option Sales Tax (E-SPLOST) अनुमोदन गिेका छन् । 

E-SPLOST को व्यवरथा अनुसाि अको पााँच वर्षसम्मका लाभग DeKalb काउन्टीमा खरिद गरिएका वरतुहरू तथा सेवाहरूमा एक 

प्रभतशत खरिद तथा प्रयोग कि लागे्नछ । DCSD का लाभग यो E-SPLOST भनिन्तिता हो । E-SPLOST को V (पााँचौं) कोश 

सङ्कलन जुलाई 2017 देभख जून 2022 सम्म चल्नेछ । E-SPLOST को VI (छैठ ाँ) सङ्कलन जुलाई 2022 देभख जून 2027 सम्म 

चल्नेछ िनेि तय गरिएको छ । DCSD ले अनुमान गिेको छ कक यो किले $660 भमभलयन देभख $700 भमभलयन बिाबिको िाजरव 

तथा कोश उठाउनेछ ि उक्त िकम भवद्यालय सुधाि तथा कायषक्रम सुधाि परियोजनाहरूमा प्रयोग गरिनेछ । 

DeKalb काउन्टीका मतदाताहरूको सहयोगको साथमा, हामी भनिन्ति रूपमा हाम्रा भवद्याथीहरूका लाभग भसकाइको सुिभित, सफा, 

तथा परिवतषनात्मक वाताविण प्रदान गने छौं । म समुदायलाई E-SPLOST को बािेमा भशभित बनाउन मेहनत गिेकोमा E-

SPLOST सल्लाहकाि सभमभतका हाम्रा कमषचािीहरू तथा रवयंसेवकहरूलाई धन्यवाद कदन चाहन्छु । म बृहत् गुरुयोजनाको िेत्रीय 

टाउन हल बैठकमा उपभरथत िएका सब ैव्यभक्तहरूलाई पभन धन्यवाद कदन चाहन्छु । कृपया, अभिल्ला बैठकहरूको िेकर्िषङ हनेष यहााँ 

भक्लक गनुषहोस् । साथै, CMP का सिोकािवालाहरूको प्रभतकक्रया प्राप्त गने सवेिण पूिा गनष कृपया यहााँ भक्लक गनुषहोस् । 

E-SPLOST कायषक्रमको आगामी कदम िनेको सभमभतले E-SPLOST VI को परियोजना सूची तथा बजेट अनुमोदन गनुष पदषछ । 

भिसेम्बिमा, वृहत् गुरुयोजना (Comprehensive Master Plan वा CMP) को मरय दाको भहरसाको रूपमा E-SPLOST VI को 

परियोजना सूचीको भसफारिस गरिएको मरय दा सवषसाधािण समि प्ररतुत गरिनेछ । सभमभतले 2022 को भरप्रङमा E-SPLOST VI 

को परियोजना सूची तथा बजेटमा मतदान गनेछ । परियोजना सूची अनुमोदन िएपभछ, 2022 को फलबाट E-SPLOST VI को 

परियोजना सूचीको काम सुरु हुनसक्छ । कृपया E-SPLOST ि प्ररताभवत परियोजनाहरूको बािेमा थप जानकािी हाभसल गनष E-

SPLOST को वेबसाइट हनेुषहोला । 

भवद्याथी चचाष 

यो हप्ता, म Peachtree Middle School का ग्रेि छ का भवद्याथी Gianncarlos Briones-Carmona को बािेमा चचाष गनष 

गइिहकेो छु । Gianncarlos लाई 2021-2022 को लाभग Georgia Teachers of English to Speakers of Other 

Languages (GATESOL) को उत्कृष्ट भवद्याथीको रूपमा चयन गरिएको भथयो ! उनलाई प्रधानाध्यापक सुश्री Perez ले मनोनयन 

गनुषिएको भथयो, जसले िन्नुियो कक Gianncarlos दयालु, साहसी, तथा, सहानुिूभतशील पुरुर् हुन् ।   म यी उत्कृष्ट भवद्याथीको 

लोकभप्रयताको बािेमा जानकािी गिाउन पाउाँदा अत्यन्तै खुसी छु ।

https://www.dekalbschoolsga.org/news/dekalb-county-voters-support-e-splost/
https://www.dekalbschoolsga.org/comprehensive-master-plan/public-input/
https://survey.sogosurvey.com/survey1.aspx?k=SsRPUXRPsQYYsPsPsP&lang=0
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
https://www.dekalbschoolsga.org/e-splost/
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कोभििको पिीिण तथा खोप 

DCSD ले कमषचािीहरू, भवद्याथीहरू ि समुदायका लाभग माभसक रूपमा कोभिि-19 पिीिण तथा खोप भक्लभनक सञ्चालन गनेछ । 

हिेक उमेिका लाभग भनिःशुल्क खोपहरू ि पिीिण उपलब्ध हुने छन् । अको भनधाषरित कायषक्रम Administrative & Instructional 

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

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

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

गनुषहोला । 

Doraville United Elementary भवद्यालयका आमाबाबु तथा कमषचािीहरूका लाभग भवद्यालयको भक्लभनकमा COVID-19 को 

पिीिण उपलब्ध गिाइएको छ । MedCura Health ले Emory University School of Medicine को बाल भचककत्सा 

भविागसाँगको साझेदािीमा सोमबाि ि बुधबािका कदन भबहान 8 बजे देभख कदउाँसो 2 बजेसम्म भनिःशुल्क पिीिण उपलब्ध गिाइिहकेो 

छ । हामी MedCura Health तथा बाल भचककत्सा भविागका हाम्रा साझेदािहरूलाई धन्यवाद कदन चाहन्छौं । थप जानकािीका 

लाभग, कृपया यहााँ भक्लक गनुषहोस्। 

आभधकारिक मान्यताको सामदुाभयक सविेण 

DCSD हाल आभधकारिक मान्यता नवीकिण गने प्रकक्रयामा छ। यो प्रकक्रयाको िाग िनेको सिोकािवालाहरूसाँग प्रभतकक्रया सङ्कलन 

गनुष हो। हामी तपाईंलाई परिवाि तथा समुदाय सिोकािवाला सवेिणमा सहिागी हुन भनमन्त्रणा कदन्छौं। अन्य सिोकािवालाका 

कलाकृभतहरूसाँगै यो सवेिणका नभतजाहरू भिभरिक्टको आभधकारिक मान्यता नवीकिण प्रकक्रयामा प्रयोग गरिने छ। 

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

अङ्ग्रेजी, फे्रन्च, भहन्दी, नेपाली, सोमाली, रपेभनश, रवाभहली, तेलुग,ु भतभग्रन्या ि भियतनामी। यो सवेिण गोप्य िहने छ ि पूिा गनष 

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

कृपया भिभरिक्ट समाचािबािे नवीनतम जानकािीका लाभग हाम्रो वेबसाइट ि तपाईंको भवद्यालयको वेबसाइट भिभजट गनष जािी 

िाख्नुहोस्। तपाईंको सप्ताह िाम्रोसाँग भबतोस् ! 

िवदीय, 

सुश्री Cheryl Watson-Harris 

http://www.freecovidtesting.us/dekalb
https://dekalbschoolsga.blob.core.windows.net/wpcontent/2021/11/medcura-health-free-covid-testing-2.pdf
https://survey.sogosurvey.com/r/eY7O00
https://www.dekalbschoolsga.org/

