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आदिणीय DeKalb काउण्टी ववद्यालय परिवाि, 

 

म एक बर्ड टाढा िहपेपवि हाम्रा ववद्यार्थीहरूलाई हाम्रो ववद्यालय घिहरूमा भोवल वबहान प्रत्यक्ष अध्ययनको लावि पुन: स्वाित िनड उत्सावहत िु। 

म यस ववद्यलय वर्डको बािे, दवुै हाम्रा ववदद्यार्थीहरू ववद्यालयमा पुन: प्रवेश िनुडका सार्थसारै्थ ती भर्ुडअल सेरटङमा िहनेहरूका लावि उत्सुक िु।  

COVID-19 का र्ुनौतीहरू बावजूद, मेिो कमडर्ािी ि म हाम्रा ववद्यार्थी ि उनीहरूका परिवािहरूको लावि सफल ि उच्च िुणस्तिको शैवक्षक 

अनुभव उपलब्ध ििाउन प्रवतबद्ध िौ ौँ। 

 

वशक्षा ववकवसत भइिहकेो हौँदा ि अध्ययनलाई पुन: अिावर् ल्याइद ैिदाड, हामीले सुिक्षालाई हाम्रो पवहलो प्रार्थवमकता बनाउन जािी िाखे्निौ ौँ।  

फेरि पवन, हाम्रा ववद्यार्थीहरूले हाम्रो ववद्यालय समदुाय सुिवक्षत ि भनी सुवनवित िनडको लावि िोि वनयन्त्रण तर्था िोकर्थाम केन्त्रहरू (CDC) 

द्वािा उवल्लवित न्त्यूवनकिणका िणनीवतहरू पालना िने कुिा वववेर्नात्मक ि।  कृपया हामीले भौवतक रूपमा दिूी कायम िाखे्नदवेि हात धुनेसम्म 

DCSD लाई कसिी सुिवक्षत िािेका िौ ौँ भने्न बािे यहाौँ पढ्नुहोस्।  यो जानकािी अन्त्य स्रोतहरू ि अनुवादहरूको सार्थमा हाम्रो पुन: सुर्ारू पृष्ठ 

मा पवन फेला पानड सककन्त्ि। ववद्यालयहरूमा अवनवायड िहकेो मास्क लिाउन ेजस्ता COVID-19 सौँि सम्बवन्त्धत सुिक्षा प्रोटोकलहरू पालना िनड 

हाम्रा ववद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन िनुडभएकोमा ि आफ्नो बच्चाले ठीक महसुस निदाड उनीहरूलाई घिमै िाखु्नभएकोमा तपाईंलाई धन्त्यवाद ि। 

 

हाम्रा परिवाि ि ववद्यार्थीहरू बीर्को सम्बन्त्ध बवलयो बनाउनाले ववद्यार्थीको कायडसम्पादन ि शैवक्षक वृवद्ध सुवनवित हन्त्ि।  हाम्रा केही 

ववद्यार्थीहरूले महामािीको अववधमा अध्ययनमा क्षवत अनुभव ििेका िन् ि DCSD ले हाम्रा सबै ववद्यार्थीहरूलाई शैवक्षक ि सामावजक रूपमा 

ववकवसत हन अनमुवत कदने उपलवब्धका अन्त्तिहरूलाई सम्बोधन िनड प्रवतबद्ध ि। कृपया तपाईंको बच्चाले महामािीको अववधमा अनुभव िनुडभएको 

हनसके्न शैवक्षक वा सामावजक-भावनात्मको कुनै पवन र्ुनौतीसौँि सम्बवन्त्धत सहायताको लावि आफ्नो बच्चाको ववद्यालयसौँि जोवर्नुहोस्। 

 

म प्रत्येक कदन आफ्नो बच्चा ि हाम्रो ववद्यालय समुदायको जीवनमा परिवतडन ल्याउन ेपरिवािहरूप्रवत एकदम ैआभािी िु। एकसार्थ वमलेि, हामी 

वजल्लाको रूपमा बढ्न जािी िाखे्निौ ौँ ि हाम्रा ववद्यार्थीहरू उर्ाइमा पुगे्निन् भने्न कुिामा म ववश्वस्त िु। 

 

भवदीय, 

 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 
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