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िप्रय फेएट काउ�ी प��क �ूलह�का प�रवारह�:  

केवल एक ह�ामा, हामी २०२०-२१ �ूल वष�कोलािग ढोकाब� गन�छौ,ं यसका सबै चुनौतीह� र जीतह�, 
पीडाह� र आन�कोसाथ। हामीले बष�लाई टाढाबाटै िस�े, र �ूलमा फक� ने प्रयासगद�  शु�आत गऱ् यौ।ं हामी 
एकदम िभ� ठाउँमा समा� गन�छौ,ं जहाँ हाम्रा धेरै जसो िव�ाथ�ह� ���गत-�पको पढाइमा फक� काछन्, हाम्रा 
िसनीयर िब�ाथ�ह� रप अरीनामा �ातक �नेछन्, र हामी अ� वृ��शील चरणह�लाई सामा�मा 
फका�इरहेकाछौ।ं 

आजको ले��ंग्टन-फेएट काउ�ी �ा� िवभागको बैठकपिछ, मलाई खबरगन� पाउँदा खुसीलागेको छिक हालको 
७-िदनको फेएट काउ�ीमा केसह� औसत २७ हो, जसले हाम्रो समुदायलाई एफसीपीएस (FCPS) ���गत-
�पको िसखाईको नमूनामा पह�लो रंगमा राखेकोछ। िव�ाथ�ह� र कम�चारीह� बीच सकारा�क कोिभड-१९का 
केसह� गत ह�ामा घटेर ३७भ�ा कम छ र स�ािवत जो�खमको कारण संगरोधमा (�ारे�ाइनमा) राखेका 
���को सं�ा उही समय अविधमा २९८ रहेको िथयो।  

पूण� �पमा खोिपएका िव�ाथ�ह�, कम�चारीह� र प�रवारका सद�ह�को बढ्दो सं�ाले प्रसारणको दर र 
�ारे�ाइनको सं�ालाई घटाउन मह�पूण� भूिमका खेलेकोछ। िहजोको खुशीको खबरको साथिक १२ र १५ वष� 
उमेरका ब�ाह� अब फाइजरको खोप प्रा�गन� यो�छन्, हामी वाइ� हे�सँग, यो हाम्रो जीवन-बचाउने खोप 
हाम्रो एफसीपीएस समुदायका अिधक सद�ह�कोलािग उपल� गराउन हाम्रो साझेदारीलाई िव�ार गद�छौ।ं  

१२ बष� र मािथका सबै िव�ाथ�ह�, ितनीह�का प�रवारह�, कम�चारीह�, र उनीह�का प�रवारह�लाई 
kyvax.wildhealth.comमा जान आम��त ग�रएको छ र िन� ��िनकह�म� कुनैमा पिहलो वा दोस्रो खोपह� 
प्रा�गन� साइन अप गनु�होस्: 

• िबहीबार, मे १३, िबहान ९ बजे दे�ख िदउँसो १ बजेस� ��म (STEAM) अ�ाडमीमा, १५५५ जज�टाउन 
रोडमा। 

• मंगलबार मे १८, िबहान ८ बजे दे�ख िबहान ११ बजेस� ब्रायन �ेशन (३०१ ई��न रोड), हेनरी �े (२१०० 
फोटेंन रोड), र लाफायेट (४०१ रीड लेन) हाई �ूलह�। 

• मंगलबार, मे १८, िदउँसो १ बजे दे�ख िदउँसो ४ बजेस� फे्रड�रक ड�ास (२००० िव�े�र रोड), पल 
लरे� डन्बार (१६०० �ान ओ ʼवार बुलभाड�।), र टेट्स िक्रक (११११ से�र पाक� वे) हाई �ूलह�।  

हामी वाइ� हे�सँग अित�र� िमितह�, समयह� र स्थानह�को प्र�ावगन� कामग�ररहेकाछौ,ं र ती 
अवसरह�को एक पटक िववरणह� उपल� भएपिछ सूिचत गन�छौ।ं 

अ�मा, म हाम्रा प�रवारह�लाई सम्झना गराउन चाहन्छुिक हामी २०२१-२२ �ूल वष�कोलािग ���गत-�पको 
िश�ामा पूण� िफता�को आशागद�छौ।ं कुनैपिन प�रवारले वहाँह�को िव�ाथ�कोलािग पूण�-समय आभाशी (भचु�अल) 
िश�ाको िवक� खो���ने कुनै एकल �यं-समािहत (स्�ा�-अलोन) भचु�अल लिन�ग अ�ाडमीकोलािग शुक्रबार, 
मे १४, २०२१ म�रात भ�ाअिघ आवेदन िदनुपन�छ। 

आवेदन िदनकोलािग, यहाँ ��कगनु� होस्, र तपाईंलाई लगइनगन� वा एक प्रयोगकता�को खाताकोलािग (युजर 
अकाउ�) साइन अपगन� पे्र�रत गन�छ। एकचोिट तपाईंले �ो चरण पूरागनु� भएपिछ, "आवेदनकोलािग 
शु�गनु�होस्," भ�े बाकसको छनौट गनु�होस्। यिद तपाईंसँग केिह प्र�ह� छन् भने, कृपया तपाईंको हालको �ूल 
वा िवशेष प्रोग्राम काया�लयमा special.programs@fayette.kyschools.usमा स�क� गन� निहचिकचाउनुहोस्। 

हाम्रो २०२०-२१ �ूल वष�को बाँकी िदनह�मा अिधकतम लाभ उठाऔ।ँ 
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