
िप्रय समुदाय, 
 
हाम्रो समुदायको गो�ीह�मा (फोरमह�मा) भागिलनुभएर आफ्नो रायलाई साझागन�कोलािग र तपाईले 
हामीलाई आफ्नो �ि�कोणलाई प्रितिक्रया माफ� त प्रदानगनु�भएको कुराकोलािग ध�बादछ। तपाईंको 
िनवेशले (इनपुटले) यो प्रिक्रया शु�दे�ख नै िनद� िशत गरेकोछ र खोजीमा यो मह�पूण� चरणको बखत यो 
जारी रहनेछ। पाँच मिहनाको खोज प्रिक्रया अ��म चरणको निजकछ, अब के �न्छ यहाँछ: 
 
बुधवार जून २,७:००-८:३० बजे साँझ भेट्नुहोस् र अिभवादन गनु�होस्  
हामीसँग फे्रड�रक ड�ास हाई �ूलमा (२००० िव�े�र रोडमा) सामेल �नुहोस् जहाँ तपाईंले हाम्रो 
अधी�ककोलािग (सुपरइनटे�े�कोलािग) उ�े�ारह�कोसाथ अनौपचा�रक, असंरिचत समयको 
आन�िलने अवसर पाउने �नेछ। सबै उ�ेदवारह� स्थलमा, िबिभ� कोठाह�मा, र हाम्रो स�ूण� 
समुदायको सद�ह�सँग प्र���पले बोल्न उ�ािहत �नु�नेछ। हामी हाम्रा िव�ाथ�ह�को र 
अ�ाधुिनक सुिवधाह�को प्रचारगन� उ�ािहतछौ!ं   
 
उ�े�ारह�को जीवनीह�को जाँच गनु�होस्  
हामीले प्र�ेक उ�े�ारको काय� ईितहासको बारेमा केही थप िववरणह� थपेकाछौ,ं जसले 
उ�ेदवारह�को पृ�भूिम र अनुभवह�को बारेमा हामीले प्रा�गरेका केही प्र�ह�को उ�रिदन म�त 
गद�छ। वहाँह�का सीभीह� (जीवनीह�) fcps.net/search मा हेनु�होस्। 
 
ले��ंगटनबारे जा�  
उ�ेदवारह� ले��ंगटनमा भ्रमणगनु� �नेछ िकनिक प्र�ेकले फेएट काउ�ीलाई घरहो भनेर बोलाउने 
िवचारगद�  �नु�न्छ। जब स�व �न्छ, श्रीमान/श्रीमती वा साथीह� अनुसूचीको यस अंशमा प�रवारका 
आव�कताह�लाई पूरा गरीनेछ भनेर िनि�तगन� सामेल �नु�नेछ। के�कीको भ्रमणको क्रममा 
उ�ेदवारह�ले हाम्रो सं�ृित, पाक कला र अितिथ स�ारको आन�िलन स�ु�नेछ, साथै प्र�ेक 
सद�ले सिमितको सद�सँग रातको खानाखानु �नेछ। हामी िव�ासगछ� िक हाम्रो सु�र ग्रामीण ईलाका, 
स�� शहरको म�िवंदु  (downtown), र अि�तीय इितहासले उ�ेदवारह� हामीलाई 
छनौटगन�कोलािग उि�कै उ�ािहत �नु�न्छ जित हामीह� वहाँह�लाई छनौटगन�कोलािगछौ।ं 
 
अ��म चरणको उ�ेदवारको (फाइनिल�को) घोषणा  
िनण�य-प्रिक्रया सिमितका सद�ह�ले तपाईंको उ�ेदवारह�कोबारे प्रितिक्रयाको समी�ासंग शु��न्छ। 
�सपिछ, हाम्रो सिमितले प्र�ेक उ�े�ारसंग बुधवार र िबिहबार ���गत-�पले अ�वा�ता�ह� 
िलनु�नेछ। सिमितको अ�वा�ता�पिछ, हाम्रो सिमितले छलफल र िवचार गन�छिक को हाम्रो िज�ाको 
वत�मान आव�कताह�संग राम्रो मेलखान्छ। यी कुराकानीह�को मु� कु�ी हामीले प्रा�गरेका 
सामुदाियक िनवेश (इनपुट), िव�ृत स�भ� र हाम्रो खोजीका साझेदारह� र जाँच (�ीिनंग) सिमितले 
गरेको पृ�भूिमका जाँचह�, र उ�ेदवारह�सँगको हाम्रो भ�टबारे �नेछ। जब हामी िनण�यगछ�, हामी 
प्र�ेक उ�े�ारलाई स�क� गन�छौ,ं अ��म चरणको उ�ेदवारलाई (फाइनिल�लाई) बधाई िदनेछौ,ं र 
�सपिछ आिधका�रक �पमा अ��म चरणको उ�ेदवारको (फाइनिल�को) घोषणा गन�छौ।ं   
 
तपाईं सुप�रटे�े� खोजमा अक� के हो भनेर हेरेर थप जा� स�ु�न्छ। 
 

https://www.fcps.net/search


फेएट काउ�ी भा�शाली छिक य�ो संल� समुदायले हाम्रो िव�ाथ�ह�लाई प्राथिमकता िदनकोलािगसँगै 
िमलेर काम ग�ररहेकोछ। अक� अधी�कको िनयु�� हाम्रो उ�ेखनीय यात्राको अक� चरणको 
शु�वातमात्र हो। र म िव��छु िक हाम्रो समुदायले िज�ाको नेतृ�गन� र एफसीपीएसमा (FCPSमा) हाम्रा 
िव�ाथ�ह�कोतफ� बाट हामीलेगन� कामलाई अगािड बढाउन हाम्रो अक� अधी�कको (सुप�रटे�े�को) 
समथ�नगन� एकजुट �नेछ। 
 
कृत�ताकासाथ, 
 
टाईलर मफ� 
 
फेएट काउ�ी िश�ा सिमितको अ��       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


