िप्रय एफसीपीएस (FCPS) समुदाय:
तपाईंको िनवे शले (इनपु टले ) आकार िदएको अधी�कको (सु प�रटे �े�को) पदकोबारे वृ ता�, अब
रा���ापी�पमा स�ािवत उ�े दवारह�सँ ग साझे दारी ग�रएको छ। हाम्रो खोजीगन� क�नी,
ग्रीनवुड/आशे र ए� एसोिशएट् सले डाइभस� ज�, द क्रािनकल अफ हायर एजु केशन, एसोिशएशन अफ
�ािटनो आडिमिन�� े टस� ए� सु परइनटे �े�स् , र �ाक �ूल एडु केटस� ज�ा स्रोतह�मा िव�ापन
गरे कोछ। यस खोजी क�नीले दे शभरका शहरी �ूल िज�ाह�मा स�ािवत उ�े दवारह�स� पु �ै
छ। तपाईह�म� जसले तपाईह�को संजालबाट (ने टवक�बाट) कसै लाईपिन मनोनीतगनु� भएकोछ
वहाँ ह�लाई ध�बादिदन्छौ।
उ�ेदवारह�ले सिक्रयता�पमा पदकोलािग आवे दनिदं दै �नु �न्छ, अिहले चयन सिमितको काम वा�वमै
शु��न्छ। खोजी क�नीको सहयोग�ारा, चयन सिमितले यो� स�ा�ह�को समी�ागन� छ र अ�वा� ता�
चरणकोलािग उ�े दवारह�को चयनगन� छ। यो प्रिक्रया के�कीको सं घको कानू न�ारा िनद� िशतछ।
चयन सिमितको (�ीिनं ग कमेटीको) बनावटसमेत कानू न�ारा प�रभािषतछ। म तपाईंलाई फे�र सिमितका
सद�ह�सँग प�रचय गराउन चाहन्छु , जोप्रित म र हाम्रो सिमितको टोलीले हाम्रो गिहरो आभार��
गद� छौं:
•

•

•
•

•

आमा/बुबाको प्रितिनिध: थले िथया राउटको एफसीपीएसमा (FCPSमा) दु ई िव�ाथ�ह�छन् एउटा भे टरं स पाक� एिलमे �रीमा र अक� हे नरी �े हाई �ूलमा। उनी एफसीपीएस इ��टी
काउ��ल किमटीको सद��न् र के�की िव�िव�ालयमा सहयोगी सामा�
परामश� दाताको�पमा कामगनु� �न्छ। वहाँ �ायामगन� र प�रवार र साथीह�सँ ग समय िबताउन
मनपराउनु �न्छ।
प्रमािणत कम�चारी प्रितिनिधह�:
o जे िनफर बोला�रले हे नरी �े हाई �ूलमा िवशे ष िश�ा पढाउनु �न्छ।
o जे िसका िहलर फेएट काउ�ी िश�ा सं घको अ�� �नु �न्छ। जे िसका र वहाँ को
प�रवारले आफ्नो ७-बष� छोरासँ ग बलपाक�मा धेरै समय िबताउनु �न्छ र वहाँ को १८ वष�या
छोरी पतझडमा के�की िव�िव�ालयमाजान अगािड सकेस� धेरै समय िबताउनु
चाहनु�न्छ।
वग�कृत कम�चारी प्रितिनिध: िकयोन �ा�ी मानव सं साधनको सहयोगी िनद� शक �नु �न्छ।
प्रमुख (प्रधाना�ापक) प्रितिनिध: �ाट माश� �ानडस� िभल एिलमे �रीमा प्रधाना�ापक �नु �न्छ।
�ाटले प्र�ेक गम�मा ब�-रात, ग्रािमण इलाकामा पै दलयात्रागनु� �न्छ र हालसालै अला�ाको
डे नाली ने�ल पाक�मा एकह�ा िबताउनु भयो।
फेएट काउ�ी िश�ा सिमित: टम जो� सिमितको एक सद� �नु �न्छ। उहाँ समुद्री िकनारमा
रमाउनु�न्छ र आफ्नो अवकाशपिछ सबै राि��य पाक�ह�को भ्रमणगन� आशाराख्नु �न्छ।

वहाँ ह�को स�ू ण� जीवनीह�लाई पढ् न, कृपया fcps.net/search मा भ्रमण गनु� होस्।
म फे�र हाम्रो सिमित टोलीको यो प्रिक्रयामा सबै सरोकारवालाह�लाई सू िचतगन� र सं ल�गन� हाम्रो
प्रितब�ताको पु ि�गन� चाहन्छु जु न आज हाम्रो �ूल िज�ाले सामनागन� सबैभ�ा मह�पू ण� िनण� यम�
एक हो।

भवदीय,
टाईलर मफ�
फेएट काउ�ी िश�ा सिमितको अ��

