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DeKalb County School District का आदिणीय परिवािहरू, 
 

ि आशा गददछु मक िपाईंले मडसेम्बि 14, 2020 को टाउन हल बैठक हेने अवसि पाउनु भयो । मडस्ट्रि क्टले उक्त बैठकिा मवद्यालय 

पुन: सुचारू गने योजनाका सम्बन्धिा अद्यावमिक जानकािी प्रदान गिेको मियो ।  प्रश्नहरू, सिोकािका मवषयहरू, सुझावहरू ि 

मटप्पणीहरू भएको प्रमिमिया प्रदान गनुद भएको िन्यवाद । मडस्ट्रिक्टले मनणदय मचत्र अद्यावमिक गनदका मनस्ट्ि ि सुिमक्षि साि मवद्यालय 

फमकद ने ियािी गनदका मनस्ट्ि प्रिानाध्यापक, किदचािी ि अमभभावकको प्रमिमियाका सािै Medical Advisory Group का सदस्यहरू 

ि स्वास्थ्य संस्िाहरूको मनदेमशकालाई मवचाि गिेको छ । सू्कल मडस्ट्रिक्टले Centers for Disease Control and Prevention ले जािी 

गिेको संििण नू्यमनकिणका पााँच िणनीमिहरू कायादन्वयन गने कुिािा ध्यान केस्ट्िि गनेछ जसिा मनम्न कुिाहरूलाई सिेट्छ; सही 

िरिकाले िास्क लगाउने, सािामजक दूिी काय गने, हाि िुने, सिसफाइ ि मनसंििण गने ि DeKalb Board of Health साँगको 

सहकायदिािा कन्ट्याक्ट टि ेमसङ गने । Centers for Disease Control and Prevention ले जािी गिेको संििण नू्यमनकिणका पााँच 

िणनीमिहरू ि अन्य िणनीमिहरूले मवद्यालयिा कोमभड-19 फैलने जोस्ट्ििलाई कि गछद  । कृपया के कुिा िाहा पाउनुहोस् भने हाम्रा 

मवद्यािीहरूको स्वास्थ्य ििा सुिक्षा प्रािमिकिा मभत्र पछद  । 

 

स्िानीय मवद्यालयहरूको कायदमवमि ििा मनयिहरू सुिाि गनद, सिोकािका मवषयहरू सम्बोिन गनद, ि मवद्यालयहरू पुन: सुचारू गने 

कुिािा नमवनिि िणनीमि ििा मवचािहरू प्रदान गनद ि काि ििा पढाइको सुिमक्षि वािाविण कायि गनदका मनस्ट्ि मडस्ट्रिक्टको नेिृत्व 

टोलीले प्रिानाध्यापकहरूसाँग मनयमिि रूपिा भेटघाट गदै आइिहेको छ । मनयमिि बैठकका अमिरिक्त, जनविी 2021 िा किदचािी 

ििा मवद्यािीहरूलाई स्वागि गनद हािी ियाि छ  ंभनेि सुमनमिि गनदका मनस्ट्ि हािीले प्रिानाध्यापकहरूसाँग सहकायद गिेका छ ,ं 

पूवादभ्यास सञ्चालन गिेका छ ,ं मवद्यालयहरू पुन: सुचारू गदाद मवचाि गनुद पने सूची मवकास गिेका छ  ंि सिोकािवालाहरूसाँगको 

बैठकका लामग सिन्वय गिेका छ  ं। सािै, िानव संसािन मवभागले प्रश्नहरूको जबाफ मदएि, जानकािी प्रदान गिेि, ि उपलब्ध िहेका 

स्रोिहरू प्रदान गिेि मशक्षक ििा किदचािीलाई सहयोग गिी नै िहनेछ । मवद्यालय मफिाद हुने मिमि प्रदान गिी समकएको छ; ि अब, 

यत्रो िमहना लगाएि बनाएको योजनालाई काििा परिणि गने बेला भएको छ । 

 

कोमभड-19 का घटनाहरू बमढिहेको भए पमन, कोमभड-19 को कायदबल, CDC, ि DeKalb County Board of Health बाट प्राप्त 

मनदेशनहरू अनुसाि DCSD को नेिृत्व हािीले सिकद  िहनु पददछ ि नू्यमनकिणका िणनीमिहरूिा ध्यान केस्ट्िि गनुद पददछ ि जनविी 

2012 िा मवद्यालयहरू पुन: सुचारू गने ियािी गनुद पददछ भने्न कुिािा सहिि छ । मडस्ट्रिक्टले सिविी मसकाइ वािाविणिा उच्च-

गुणस्तिीय मशक्षा प्रदान गनेछ । सिविी मसकाइ वािाविणले मवद्यालय आएि पढ्ने मक दूि मशक्षा/रििोट लमनदङबाट पढाइलाई 

मनिन्तििा मदने भने्न परिवािको िोजाइका आिाििा मवद्यािीहरूलाई सहायिा प्रदान गनेछ । हािीलाई िाहा छ मक अनलाइन मसकाइ 

केही मवद्यािीहरूको लामग सफल भएको छ भनेको केही मवद्यािीको लामग चुन िीपूणद बनेको छ; त्यसकािण, हािी परिवािलाई मवकल्प 

प्रदान गने कुिािा जोड मदन चाहन्ट्छ  ं। यसले परिवािको लामग उपयुक्त हुने कल्प चयन गने अवसि प्रदान गछद  । 
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िपाईंलाई िाहा छाँ दैछ, DCSD ले मवद्यालयहरू पुन: सुचारू गने सम्बन्धिा चिणबद्ध योजना बनाएको छ । कृपया िल प्रदान गरिएको 

िुख्य मिमि ि मवस्तारिि पात्रो अध्ययन गनुदहोस्: 
 

मिमि काि 

सोिवाि, जनविी 04, 2021 चरण I सुरु गरे्न: 10, 11, ि 12 िमहने किदचािी काििा मफिाद हुन्ट्छन् 

जनविी 4 ि 5, 2021 

अर्नलाइर्न अप्रत्यक्ष मसकाइ (यी मदनहरू मवद्यािीहरूको अप्रत्यक्ष मसकाइका मदनहरू 

हुनेछन्, त्यसैले मवद्यािीहरूले यी मदनहरूिा अनलाइनिा पढ्नेछन् ि आफै असाइनिेन्ट 

पूिा गने छन् ।) 

बुिवाि, जनविी 13, 2021 पमहलो सेिेरिको सिापन 

जनविी 14, 2021 
मशक्षक/किदचािीको काि गने मदन 

(मवद्यािीहरू उपस्ट्स्िि नहुने) 

जनविी 15, 2021 व्यावसामयक मवकास संस्िान आयोजना गने (मवद्यालयहरू बन्द हुने) 

िङ्गलवाि, जनविी 19, 
2021 

चरण II सुरु गरे्न (मर्नमिि गे्रड िह):  मप्र-मकन्डिगाटदन देस्ट्ि गे्रड 2, गे्रड 6 ि गे्रड 9 का लामग मिमश्रि 

मसकाइ (Hybrid learning) वािाविण (परिवािले चयन गिेको िण्डिा) 

मिमश्रि मसकाइको मवकल्प चयन गिेका मवद्यािीले दुई मदनको लामग मवद्यालयिा उपस्ट्स्िि भएि 

पढ्न सुरु गने छन् । 

जनविी 25, 2021 

चरण III सुरु गरे्न (मर्नमिि गे्रड िह):  गे्रड 3 देस्ट्ि 5, गे्रड 7 देस्ट्ि 8, ि गे्रड 10 देस्ट्ि 12 का लामग 

मिमश्रि मसकाइ (Hybrid learning) वािाविण (परिवािले चयन गिेको िण्डिा)) 

मिमश्रि मसकाइको मवकल्प चयन गिेका मवद्यािीले दुई मदन मवद्यालयिा उपस्ट्स्िि भएि पढ्ने छन् । 

सोिवाि, फेबु्रअिी 08, 2021 
मिमश्रि मसकाइको मवकल्प चयन गिेका मवद्यािीले चाि मदनका लामग मवद्यालयिा उपस्ट्स्िि भएि 

पढ्न सुरु गने छन् । 
 

मवस्तारिि पात्रो पहुाँच गनदका मनस्ट्ि यो मलङ्क चयन गनुदहोस् । 
 

िपाईंको स्िानीय मवद्यालये कक्षाहरूलाई दुई सिूहहरूिा मवभाजन गनदका मनस्ट्ि मवद्यालय मफिाद हुने आशयसम्बन्धी िथ्याङ्क प्रयोग 

गरििहेको छ । सिूहहरू अस्ट्न्ति नािका आिाििा मवभामजि गरिन्ट्छ । सािामजक/भ मिक दूिीको मनिय ििा सुिक्षासम्बन्धी 

मनदेमशका पालना गनदका मनस्ट्ि कक्षाहरूलाई दुई सिूहहरूिा बााँमडएको हो । िपाईंले आफ्नो बच्चाको लामग मवद्यालयिा उपस्ट्स्िि 

भएि पढ्ने मवकल्प चयन गनुद भएको छ भने िपाईंको मवद्यालयले िपाईंको बच्चालाई सिूहको असाइनिेन्ट प्रदान गनेछ । िपाईंले 

अको मशक्षा पद्धमििा मफिाद हुने आशयको फािाि (Intent to Return Form) पूिा गनुद भएको छैन भने िपाईंको बच्चा मवद्यालयिा 

उपस्ट्स्िि भएि पढ्ने छन् । यद्यमप, अमभभावकहरूले आफ्नो प्रािमिकिा परिविदन गनदका लामग जनविी 8, 2021 मभत्र स्िानीय 

मवद्यालयिा सम्पकद  गनद सक्छन् । सू्कल मलडिहरूले सहोदि दाजुभाइ मददीबमहनीको िामलका मिलाउनका मनस्ट्ि परिवािहरूसाँग 

सहकायद गने छन् । मिमश्रि मसकाइ पद्धमििा (hybrid learning model) बुिबािका मदन सानो सिूहको मशक्षण, युटोरिङ, मवद्यािी 

कन्फिेन्सको अपोइनिेन्ट, अमभभावक कन्फिेन्स, सेवाहरू, व्यवसामयक मसकाइ ि मशक्षण योजनाका लामग छुयाइनेछ । 
 

हािी हाम्रो परिकल्पना ि अमभयान वास्तमवकिािा परिणि हुन्ट्छ भनेि सुमनमिि गनदका लामग मडस्ट्रिक्टभरिका हिेक कक्षाकोठािा 

मिलेि काि गने छ  ं। हािी हाम्रा मवद्यािी सिुदायलाई उच्च मशक्षा, काि, ि जीवन पयदन्त मसकाइ िफद  डोयादउने शैमक्षक उतृ्कष्टिा 

हामसल गनद उते्प्ररिि गनद प्रमिबद्ध छ  ं। िपाईंको मनिन्ति साि ि सहयोगका लामग िन्यवाद । 
 

कृपया िप जानकािीका लामग, वेबसाइट, नयााँ मवज्ञस्ट्प्त, ि सािामजक सञ्जाल हेनुदहोस् । 
 

भवदीय, 

 

सुश्री Cheryl Watson-Harris, सुपरिने्टने्डन्ट 


