
          

 

 
 

१२:३०बजे दिउँसो                                   मार्च २०, २०२० 

 

दिय फेएट काउन्टी सार्चजदिक दबद्यालयहरूका परिर्ािहरू: 

 

हामीले यस हप्ता दबद्यालयमा तपाईंको बच्चाहरूको अभार् महसुस गयौं! हाम्रो कामहरूलाई सार्चक बिाउिे हाँसो 

ि दिक्षा दबिा हाम्रो मैिािहरू एकिम िान्तछि्। हामी आिा गिचछ  ंदक यस हप्ता तपाईं ि तपाईंको परिर्ाि स्वस्र् 

हुिुहुन्छ ि दित्यर्यचहरू स्र्ापिागिच सक्षम हुिुहुन्छ जसमा कोदभड-१९को (COVID-19) समार्ाि समारे्िमा 

(कभिेजबाट) ि सामादजक संजालबाट टाढाहुिेकुिा सामेल छि। 

 

अदिदितताको बेलामा, श्री िोजसचले एक पटक आफ्िी आमाले दििुभएको सल्लाह "सहयोगीहरू खोज।दतमीले 

जदहलेपदि सहयोगी मादिसहरूलाई भेट्टाउिेछ ” भने्नकुिा साजेिािीगिुच भएको दर्यो जसद्वािा मलाई सान्विा दमल्छ।  

हाम्रो िदतबद्ध बालपोषण ि यातायात कमचर्ािीहरू दिदित रूपमा एक र्मकिाि उिाहिण हो। उिीहरूको ियासले 

हामी यस हप्ताको पदहलो र्ाि दििमा हाम्रो समुिायमा बच्चाहरूलाई १६,५००र्टा भोजिहरू ििािगिच सक्षम 

भएकाछ ।ं ि अको हप्ता हाम्रो पहँुर् दर्स्तािगिच- हामीले र्प बसबाटल्याइिे खािा दबस िीहरू (स्टपहरू) कुल १२७ 

स्टपहरू- र्प्िैछ ।ं 

 

हामीले १८ बषच भन्दा कम उमेिकालाई दििको िुई दि:िुल्क भोजिहरू उपलब्धगिाउि जािीिाखे्नछ ,ं ति हाम्रो 

परिर्ािहरूलाई र्प सुदर्धाकोलादग हामीले दबहाि ११बजे बजेिेखख दिउँसोको १:३०बजेको दर्तिण समयदभत्र 

(दर्न्डो)  हामीले िुबै खािाको एकल दर्तिण गिेछ ।ं खािादलिे (दपकअपगिे) स्र्ािको (साइट) रूपमा मेडोर्ोपच 

िार्दमकलाईपदि र्पेका छ ,ं जसले यो सेर्ा ििािगिे दबद्यालयहरूको कुल संख्या १९मा ल्याइएको छ। यो दहंडेि-

आउिे (र्ाक-अप) सेर्ा हो, त्यसैले बच्चाहरू दबहािको ११बजे िेखख दिउँसोको १२:३०बजे दभत्र दबद्यालयको अगादड 

एकै समयमा बाकसमा िाखखएको दबहािको खाजा ि दिउँसोको खािादलि आउिुपछच । 

 

खािा सेर्ा मार्च ३० िेखख अदिल ३ बीर्मा गरििे छैि दकिदक दबद्यालयहरू र्सन्त ऋतुको छुदट्टकोलादग बन्दहुिेछ 

भिेि दिधाचरित भइसकेको दर्यो। 

 

यस समयमा, हामी दिष्ठाकासार् आिा गिचछ  ंदक हामी अदिल ६मा दबद्यालय र्ा महादबध्यालयमा फकच ि सक्षम 

हुिेछ ।ं तर्ादप, हामी िाज्य ि िादरि य िेताहरूको रे्तार्िी सुन्नजािी िाखछ  ंदक कोदभड-१९ (COVID-19)को 

िसािलाई दढलोगिचकालादग र्तचमाि बन्द पयाचप्त िहुिसक्छ। यदि दबद्यालयहरू र्सन्त ऋतुको छुदट्टपदछ पुिः खोल्ि 

सक्षम हँुिैिि् भिे, खािा दर्तिण ि दलिे सेर्ा अदिल ६ िेखख फेरि सुरूहुिेछ। 
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हाम्रा दिक्षकहरूले आकखिक योजिाहरूपदि बिाएका छि् दक दर्स्तारित दबद्यालय बन्दलाई जािी िाखिुपयो भिे 

तपाईंको बच्चाहरूसँग उिीहरूलाई दसक्नर्ादहिे र्ीजहरू उिीहरूसँग छि् दक छैि भिेि दिदित गिेकाछि्। 

कोहीले कागज ि दििाकलमका पोकाहरू (प्याकेटहरू) बिाएकाछि्, जबदक अरूले दििेििका दभदडयोहरू 

बिाएकाछि् र्ा अिलाइि इकाईहरू (मापांकहरू) (मोडु्यलहरू) दसजचिा गिेकाछि्। तपाईले आफ्िो बच्चाको 

दबद्यालयबाट पाठहरूदलिकोलादग पदहले िै सम्पकच गिेको हुिसक्दछ, र्ा क्रोम बुक्स र्ा अन्य दिक्षण सामग्रीहरू 

दर्तिण भईसकेको हुिुपछच । अदहलेसम्म तपाईंलाई  सम्पकच गिेको छैि भिे कृपया दर्न्ता िदलिुहोस्। केही 

दबद्यालयहरूले हुलाकद्वािा  सामग्रीहरू पठाउँिै छि् ि अन्य जािकािी ित्यक्ष अिलाइि (अिलाइि लाइभ) हँुिैि 

जबसम्म यो स्पर हँुिैि दक लामोसमयकोलादग बन्द हुिे दिदित हुन्छ। 

 

िते्यक दिक्षकको फिक िैली हुन्छ ि िते्यक दबद्यालय व्यखिगत दर्द्यार्ी जिसंख्याहरूको आर्श्यकताहरू पूिागिच 

कामगरििहेको छ। दर्िेष आर्श्यकताहरू भएका दर्द्यार्ीहरूकोलादग व्यखिगत लक्ष्यहरू सम्बोधिगिच दर्िेष 

गदतदर्दध ि संसाधिहरू दर्कास गरिएको छ। दर्िेष दिक्षाको दिक्षकहरूले ती र्ीजहरू परिर्ािहरूकालादग ििाि 

गिेछि्। दर्तिण दर्दध जस्तोसुकै भएपदि, हाम्रा दर्द्यार्ीहरू ि परिर्ािहरूकोलादग हाम्रो िदतबद्धता उच्च गुणस्तिको 

छ,  दिक्षा आकषचक छ जसले सबै दर्द्यार्ीहरूले उच्च स्तिहरू हादसलगिे ि स्नातक भएि दर्श्वव्यापी समाजमा 

उतृ्करहुि तयािगिे हाम्रो र्र्िबद्धतामा सहयोग पुर्याउि सुदिदित गिचछ।  

 

यो हाम्रो समुिायकोलादग रु्ि तीपूणच समय हो, हामीले यस दु्रत गदतमा परिर्तचि भइिहेको अर्स्र्ाको सामिा 

गरििहेका धेिै अज्ञातहरूको कािणले मात्र होइि, ति कोदभड-१९को (COVID-19) फैलार्लाई कमगिचकालादग 

दलईएका किमहरूले हाम्रा रु्िै दछमेकीहरूलाई आदर्चक कदठिाई उत्पन्न भएकोछ। 

 

हाम्रो परिर्ाि संसाधि ि युर्ा सेर्ा केन्द्रहरू आधािभूत आर्श्यकताकोसार् कुिैपदि परिर्ािलाई मद्दतगिच उपलब्ध 

छि्। यदि तपाइँका बच्चाहरूले पढ्िे दबद्यालयमा एफआिर्ाईएससी (FRYSC) छैि भिे, कृपया तपाइँले िदजकको 

केन्द्रमा फोिगिुचहोस्। यदि तपाईंले अरूलाई र्सु्तहरू िािगिच र्ाहिुहुन्छ भिे, तपाईंले समन्वयगिच हाम्रो परिर्ाि 

स्रोत ि युर्ा सेर्ा केन्द्रहरूमध्य कुिैमापदि फोिगिच सकु्नहुन्छ।   

 

कृपया हाम्रो दजल्लालाई िश्न, सिोकाि र्ा सुझार्हरूकोलादग ८५९-३८१-४१००मा फोिगिच िदहर्दकर्ाउिुहोस्। 

तपाईंले हाम्रो www.fcps.net/COVID19 रे्बसाइटमापदि स्रोतहरू फेलापािच सकु्नहुन्छ। ठूलो अदिदितताको यस 

समयमा, यहाँ कुिै पुखस्तका र्ा मागचििचक पुस्तक (गाइडबुक) छैि; हामी  बिदलिहिे परिदृश्य घण्टा-िदत-घण्टा ि 

दिि-िदत-दिि जर्ाब दिंिैछ ।ँ ति यस बािे म दिदिन्त छु: दक फेएट काउन्टी साबचजदिक दबद्यालयहरूकालादग 

कामगिे व्यखिहरू िारि का सर्चशे्रष्ठहरू हुि्, ि हामी तपाईंको बच्चाहरू ि तपाईंको परिर्ािको गदहिो र्ासो िाखछ ।ं 

हामीले दिमाचणगिेका सम्बन्धहरूले यो कदठि समयमा हामीलाई सँभाल्छ (र्ाम्छ) ि हामीले हाम्रा बच्चाहरूले 

उिीहरूलाई असीदमत क्षमतामा पुगे्नकुिा लाई सुदिदितगिच अझ ठूलो संकल्पकोसार् उदभिेछ ।ं 

 

तपाईंको साझेिाि, 

 

 

  

 

म्यािी कक् 

फेएट काउन्टी सार्चजदिक दबद्यालयहरूका अधीक्षक  

 


