जल
ु ाइ 2020
�सन�सनाट� पिब्लक स्कूल (Cincinnati Public Schools) का �वद्याथ� तथा प�रवारहरूलाई,
हामी आशा गछ� यो पत्र पाउँ दा तपा� सकुशल नै हुनु हुनेछ र आफ्नो गम� याममा रमाइलो गद� हुनुहुन्छ। हामी पुनः

स्कूल लगाउने काममा व्यवस्त छ� र तपा�को धेरै प्रश्नहरू छन ् भन्ने हामीलाई थाहा छ। कृपया जानी राख्नुहोस ्

हाम्रो �वद्याथ�, कमर्चार� तथा समुदायको सुर�ा हाम्रो उच्चतम प्राथ�मकतामा पछर् , खास ग�र च�लरहे को COVID19 महामार�को समयमा।
�श�ा स�म�तले हाम्रो गो-फरवडर् योजनाको स्वीकृत �दएको छ, जस अनुसार �वद्याथ�हरूलाई प्र�त हप्ता दई
ु दे �ख

तीन �दन सम्म इन पसर्न �नद� शनमा र अरु �दन �रमोट ल�नर्ङमा रा�खने छ, हामी बाँक� �ववरण तयार गद� छ� जस
अन्तगर्त स्कूल सत्रको सफल सरु
ु वात स�ु निश्चत गनर् स�कने छ। तपा�ले यो पत्रमा �व�वध वस्तह
ु रूबारे थप

जानकार� पाउनु हुनेछ, जसमा हाम्रो यातायात, लन्च, �वश्राम अव�ध, खेलकूद, अ�त�रक्त �क्रयाकलाप, तथा अन्य

कुराहरू समावेश छ।

सबभन्दा बढ�, हाम्रो स्कूल तथा कायार्लयहरू पन
ु ः खोल्ने क्रममा हामी एउटा सरु ��त वातावरण �सजर्ना गनर्

प्र�तबद्ध छ�। हामी एउटा सुर��त वातावरण रचना गनर् — जस्तै अनुहारको मास्कहरू लगाउन, छ �फटको

सामािजक दरू �को पालन गनर्, तापमानहरू �लन तथा कठोर सरसफाइ �नयमहरूको पालन गनर् स्वास्थ्य मागर्�नद� �शर्काहरू तयार गनर् हामी �सन�सनाट� बाल अस्पताल �च�कत्सा केन्द्र (Cincinnati Children’s Hospital
Medical Center) सँग �मलेर काम गद� छ�।
हाम्रो समुदायमा स्वास्थ्य िस्थ�त बदल्दै गएप�छ हामी सबै सतकर् तथा ल�चलो रहनु अत्यन्त जरुर� छ।
�सन�सनाट� पिब्लक स्कूलले COVID-19 को मा�मलाहरूको अनुगमन गद� , र मूल्याङ्कन गनर् आँकडाको प्रयोग गद�

स्थानीय स्वास्थ्य �वभागहरूसँग काम गद� छ। हामी आवश्यकता अनुसार हे रफेर गनर्लाई तयार छ� – पूणर्तया �रमोट

ल�नर्ङमा जान वा यसो गनर् सुरु��त हुने भए इन पसर्न �दन को सङ्ख्या बढाउन प�न।
स्कूलव्यापी मानक COVID-19 नी�तहरू
•

सम्पूणर् स्कूल कमर्चार�ले अनुहार ढाक्ने कपडा लगाउनु पछर् , यसो गनर् कुनै �नम्निस्थत स्वास्थ्य अवस्थाले
रोक्ने अवस्थामा बाहे क।

•

सम्पूणर् �वद्याथ�हरूले अनुहार ढाक्ने कपडा लगाउनु पछर् , यसो गनर् कुनै �नम्निस्थत स्वास्थ्य अवस्था वा
अपाङ्गताले रोक्ने अवस्थामा बाहे क। सुर�ा वा स्वास्थ्य कारणहरूले गदार् मास्क लगाउन नसक्ने
�वद्याथ�हरूका ला�ग अपवाद छ।
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सरसफाइ, स्वच्छता, तथा स्वस्थ सामािजक चलनहरूको प्रवद्धर्न गनर् �चन्ह तथा सन्दे शहरू सम्पण
ू र् स्कूलमा

•

टाँ�सने छ।

भवन भ�र दरू � तथा �दशाहरूको प्रवद्धर्न गनर् दृिष्ट सङ्केतहरू जस्तै भुइँका िस्टकरहरू प्रयोग ग�रन्छ।

•

पानीको धाराको प्रयोग गनर् प्रोत्साहन ग�रँ दैन; आमा-बाबुहरूलाई उनीहरूको बच्चालाई सध� आ-आफ्नो

•

पानीको बोतल (पानी भरे र बच्चाको नाम प�न उिल्ल�खत) �दने सुझाव ग�रन्छ।

भवनको सबै�तर क�ाकोठा तथा साझा �ेत्रका सतहहरू स्कूलको �दन भ�र COVID-19 को �वरुद्ध प्रयोग गनर्

•

स्वीकृत उत्पादनहरूले पटक पटक सफा ग�रने छ।

बसहरू प�न दै �नक रूपमा COVID-19 को �वरुद्ध प्रयोग गनर् स्वीकृत उत्पादनहरूले सङ्क्रमण र�हत ग�रने

•

छ।

ताजा हावाको प्रवेश तथा हावाको आदानप्रदान दरमा व�ृ द्ध गनर् भवनको वायु प्रवाह प्रणाल�हरूको प�रमाजर्न

•

ग�रने छ।

आपातकाल�न प�रिस्थ�तमा वा भनार्को काम बाहे क स्कूलमा जानबाट बच्नु पन�छ। आमा-बाबह
ु रूलाई

•

स्कूलको कामले गदार् जान आवश्यक भएको बेला, मुख्य कायार्लयमा प्रवेश गनुर् भन्दा प�हला, तापमान जाँच
ग�रने छ। मुख्य कायार्लयमा प्रवेश गनर्लाई आमा-बाबुहरूको तापमान 100,4 �डग्री F भन्दा कम हुनु पन�छ।

ठूलो स्कूल जमघटहरू, आमा-बाबु तथा सामुदा�यक स्वयमसेवा अवसरहरू, तथा इन पसर्न शै��क भ्रमणहरू

•

यो वषर् अस्थायी रूपमा रो�कने छ।

�नम्न ल�णहरू हुने कसैले प�न घरमै बस्नु पन�छ: ज्वरो वा जाडो लाग्ने, खोक�, सास फुल्ने, थकान, जीउ

•

दख्
ु ने, टाउको दख्
ु ने, स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउने, घाँट� दख्
ु ने, नाक बन्द हुने वा �सँगान आउने, वाकवाक वा
बान्ता, पखाला।

COVID-19 को पुिष्ट भएको कुनैप�न व्यिक्तको �नकट सम्पकर् (15 �मनट वा लामो अव�ध सम्म 6’ भन्दा

•

कम सामािजक दरू �मा) मा आउने कुनैप�न व्यिक्त घरमै बसेर ल�णहरूको �वचार गनुर् पछर् ।

आमा-बाबह
ु रूले �वद्याथ�हरू �बमार भइ हालेमा वा ल�णहरू दे �खएमा स्कूलबाट घरमा लैजाने धेरैवटा, पव
ू र्

•

व्यविस्थत �व�धहरूको योजना बनाइ राख्नुपन�छ।

�वद्याथ�हरूले उक्त सुर�ात्मक उपायहरू साथै �यनीहरूको पालन गनप
ुर् न� कारणहरूबारे �नद� शनहरू प्राप्त

•

गन�छन ्।
आगमन
•

स्कूलको �दन सुरु हुनु भन्दा प�हला सम्पूणर् कमर्चार� तथा �वद्याथ�हरूको तापमान जाँच ग�रने छ।
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•

स्कूल समद
ु ायका सम्पण
ू र् सदस्यहरूले सबै व्यिक्तहरूको स्वास्थ्य तथा सकुशलताको ध्यान राख्ने अपे�ा
ग�रन्छ। आमा-बाबह
ु रूले क�हल्यैप�न �बमार�को आशङ्का भएको आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कूल पठाउनु

•

हुँदैन।

�नम्न ल�णहरू हुने कसैले प�न घरमै बस्नु पन�छ: ज्वरो वा जाडो लाग्ने, खोक�, सास फुल्ने, थकान, जीउ
दख्
ु ने, टाउको दख्
ु ने, स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउने, घाँट� दख्
ु ने, नाक बन्द हुने वा �सँगान आउने, वाकवाक
वा बान्ता, पखाला।

•

�वद्याथ�हरू स्कूल �भत्र पस्ने क्रममा ठूलो �भँड जम्मा हुन न�दन यो वषर् बस सवार�, कार सवार�, तथा
पैदाल यात्रुहरूका ला�ग, आगमन समयहरू फरक फरक ग�रने छ। तपा�को स्कूल आगमन �न�दर् ष्ट
समयबारे जानकार� प�छ साझा ग�रने छ।

•

बस सवार�हरूका ला�ग, बसमा मास्क आवश्यक हुन्छ, तथा �सट �नधार्�रत ग�रएको हुन्छ, एउटा �सटमा
एक जना �वद्याथ� बस्नप
ु छर् (भाइ ब�हनीहरू बाहे क, जो सँगै बस्न सक्छन ्)। पह� लो बसहरूमा बस

म�नटरहरू चडेका हुन्छन ् जसले �वद्याथ�हरूलाई नयाँ सरु �ात्मक कायर्�व�धहरूको पालन गनर् मद्दत
गछर् न ्।
•

बसहरू साना, र ठाउँ साँघुरो हुने भएकोले, सुर�ात्मक सावधानीहरू �लएर प�न �यनीहरूबाट अ�त�रक्त

जो�खमको सम्भावना हुन्छ। हामी आफ्ना बच्चाहरूलाई आफ� गाडीमा स्कूल लान लैजान सक्ने आमा-बाबु
तथा अ�भभावकहरूलाई यसो गन� प्रोत्साहन गछ�।
�सकाइ स्थलहरू
सम्पण
ू र् क�ाकोठा (PK लगायत) तथा �सकाइ स्थलहरूलाई ठाउँ बढ्ने ग�र �मलाईने छ, जसले गदार् �वद्याथ�हरूले
दरू � (रोग �नयन्त्रण केन्द्रको �सफा�रसहरू अनुसार 6 �फट), आपू�तर्, तथा व्यिक्तगत सरसफाइको �वचार ग�रएको
व्यिक्तकृत कायर्स्थलहरू पाउनेछन ्। कुनै कुनै ग्रेड लेभल क�ाहरूमा साना समूह �नद� शन तथा सुर��त दरू � लागु
गन� सु�निश्चत गनर्, भवन �भत्रका साझा �ेत्र (स्कूल क्याफटे �रया), िजम, तथा अन्य ठाउँ हरूलाई प�न क�ाकोठा
�नद� शन तथा कायर्का ला�ग उपयोग गनर् स�कनेछ।

साझा �ेत्र तथा प्रत्येक क�ाकोठामा ह्यान्ड स्या�नटाइजर रा�खने छ।
आवतजावतहरू
स्कूलको �दन भ�र आवतजावतहरू सी�मत राख्ने र क�ाको घण्ट� प�रवतर्न गदार् अलग अलग समयमा गन� हर

सम्भव प्रयास ग�रने छ। लकरमा पहुँच तथा शौचालयमा जाने कामहरू प�न अलग अलग समयमा हुने छ। यद्य�प,
मख्
ु य समयहरूमा �वद्याथ�हरू एक ठाउँ बाट अक� ठाउँ जानेछन ्। �दशा सम्बन्धी सङ्केत, ठाउँ फरक गन�, तथा
अलग अलग समयको प्रयोग ग�रने छ।
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लन्च/�वश्राम अव�ध
ब्रेकफास्ट तथा लन्च क�ाकोठामा नै हुनेछ। �वश्राम अव�ध प्रत्येक �दन एक पटकमा साना समूहमा ग�रने छ।
बाथरुम उपयोग/रु�टनहरू
शौचालयहरूमा एक पटकमा �वद्याथ�हरूको सङ्ख्या सी�मत राख्न रु�टन तथा कायर्�व�धहरू लागु हुनेछ।
�वद्याथ�हरूका ला�ग �दनको हात धुने �वश्रामहरू �नधार्रण ग�रनेछ।
बखार्स्त हुने
�वद्याथ�हरू स्कूलबाट घर जाने क्रममा ठूलो �भँड जम्मा हुन न�दन यो वषर् बखार्स्त हुने कायर्लाई अलग अलग हुने
ग�र रा�खने छ। तपा�को स्कूल बखार्स्त हुने �न�दर् ष्ट समयबारे जानकार� प�छ साझा ग�रने छ।
�सकाइ �वकल्पहरू
आगामी साल सम्पूणर् िजल्लामा एउटा �सङ्गो मञ्च, स्कूलोजी द्वारा �सकाइ सुरु हुनेछ। यो मञ्चमा प्र�श�ाथ�
तथा प�रवारहरूलाई चा�हने सबैकुरा हुनेछ। �श�कहरूबाट साप्ता�हक सञ्चारमा कायर्हरू बुझाउनुपन� �म�त,
घोषणाहरू, तथा �रमोट भए �सकाइ �क्रयाकलापहरूबारे ताजा जानकार� समावेश हुनेछ।

िजल्लाले अपनाएको पाठ्यक्रमलाई ग�णत, अङ्ग्रेजी भाषा कला, सामािजक अध्ययन, तथा �व�ानको द्वीसाप्ता�हक चक्रहरूमा पढाइ गन� ग�र तयार ग�रएको छ। यो मञ्चको प्रयोग गन� बारे थप जानकार�का ला�ग, हाम्रो
वेबसाइट जानुहोस ्: https://www.cps-k12.org/families-students/technology-tools/schoology।
केह� स्कूलहरूद्वारा हे मन्त काल�न प�रवार अ�भमू�खकरणहरू सञ्चालन ग�रँ दैछ। यसमा तपा�को बच्चालाई
आगामी वषर्मा सहयोग गनर् धेरैवटा महत्त्वपूणर् जानकार� समावेश हुनेछ:
•
•
•
•
•
•

�सकाइमा व�ृ द्ध गनर् हामीले कोशर्को क्रमहरू कस्तो प्रकारले तयार गरे का छ�।
स्कूलोजीलाई हाम्रो �सकाइ व्यवस्थापन प्रणाल�का रूपमा प्रयोग गन�।

ग्रेड, हािजर�, तथा �याज्युएशन प्रग�तको अनुगमन गनर् पावरस्कूलमा पहुँच गन�।
हािजर� कायर्�व�ध तथा मागर्-�नद� �शर्काहरूबारे बुझ्ने।

टाढाबाट �सक्ने क्रममा बच्चाहरू तथा प�रवारहरूलाई कस्तो सहयोग प्रदान ग�रन्छ भन्ने बुझ्ने।
सम्भा�वत भौ�तक भवन बन्दहरू वा हप्तामा-पाँच-�दन �रमोट ल�नर्ङको तयार� गन�।
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•
•

प्रश्न तथा जवाफहरूका ला�ग समय।

�सन�सनाट� �डिजटल एकेडेमीलाई पण
र् या �रमोट ल�नर्ङ �वकल्प रोज्ने प�रवारहरूका ला�ग तयार
ू त
ग�रएको छ।
o

�वद्याथ�हरूलाई होम स्कूल तथा �सन�सनाट� �डिजटल माझ सान� एउटा �न�वर्ध्न अवसर प्रदान

o

�सन�सनाट� �डिजटलको कायर्क्रम एउटा पाँच-चरणको प्रयासमा ल��त हुन्छ: समानता,

o

क�ा भारमा लचकता (AP तथा CCP क�ाहरू �लने साथै क्रे�डटहरू �रकभर गन� �वकल्प)।

ग�रने छ।

लचकता, सङ्क्रमणको सहजता, एकरुपता, तथा सम्बन्ध।

धेरैजसो अपाङ्गता हुने �वद्याथ�हरू तथा अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�हरूले िजल्लाको रुपरे खा अनस
ु ार, �नराकरण �वशेष�

तथा दोस्रो भाषाका रूपमा अङ्ग्रेजी �वशेष�हरूको सहयोगमा आफ्ना साथीहरू सँगै सामान्य �श�ा क�ाहरूमा भाग
�लन जार� राख्नेछन ्। �वशेषकृत क�ाकोठाका �वद्याथ�हरू (जस्तै धेरैवटा अपाङ्गता तथा अ�टजम क�ाकोठा) ले

उपयुक्त अनुसार उनीहरूको �नधार्�रत �श�कबाट �वशेष �श�ा सेवाहरू प्राप्त गनर् जार� राख्नेछन ्।
स्कूल आए�छ सामािजक भावनात्मक (SEL) �वद्याथ� सहयोग

स्कूल आएप�छ सम्पण
ू र् �वद्याथ�हरूले सामािजक भावनात्मक सहयोगमा पहुँच गन�छन ्। सकारात्मक व्यवहार

�नराकरण सहयोग (PBIS) योजनाहरू स्वास्थ्य तथा सुर�ालाई बढावा �दने �न�दर् ष्ट �श�ण कायर्�व�धहरूसँग

�मलाएर लागु ग�रने छ। �वद्याथ� आचरण माफर्त स्पष्ट अनुशासनीय कायर्�व�धहरू लागु हुनेछ, जसमा स्वास्थ्य

तथा सुर�ा मागर्-�नद� �शर्काहरूको पालन गनर् वैका�सक उपयुक्त अपे�ाहरू तथा पुनः-�श�ण अवसरहरू समावेश

छ। सम्पूणर् कमर्चार� तथा �वद्याथ�हरूको स्वास्थ्य तथा सुर�ा सु�निश्चत गनर्, �वद्याथ�ले लगातार स्वास्थ्य तथा
सरु �ात्मक कायर्�व�धहरूको पालन नगरे मा यसको प�रणामहरू तय ग�रने छ।
आवश्यक पन� �वद्याथ�हरूलाई स्कूल मनो�व�, स्कूल सामािजक कायर्कतार्, स्कूल काउन्सेलर, तथा समुदायका
मान�सक स्वास्थ्य साझेदारहरू लगायतका िजल्ला मान�सक स्वास्थ्य व्यावसायीहरूद्वारा साना समूह तथा

व्यिक्तगत काउन्से�लङ उपलब्ध गराइने छ। सम्पण
ू र् मान�सक स्वास्थ्य व्यावसायीहरू भवन �भत्र सङ्कट
मल्
ू याङ्कनहरू गनर् र सङ्कटहरूको सामना गनर् ताल�म प्राप्त छन ्। यस अ�त�रक्त, स्कूल सामािजक कायर्कतार्हरूले

आवश्यक पन� प�रवारहरूसँग �नय�मत सम्पकर् गन�छ, र �सकाइमा बाधा �नवारण गनर् सहायता गनर् तथा

प�रवारहरूलाई सामुदा�यक सेवाहरूमा �सफा�रस गन�छ। ग्रेड 7-12 का सबै �वद्याथ�हरूको एउटा स्कूल काउन्सेलर
हुनेछ जसले बौ�द्धक, सामािजक/भावनात्मक, तथा कलेज/क�रयर सहयोग प्रदान गन�छन ्।
हे मन्तकाल�न खेलकूद
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हामी ओहायो हाइ स्कूल एथ्ले�टक एसो�सएशन (OHSAA) सँग �मलेर काम गद� छ�। हामी ओहायो हाइ स्कूल
एथ्ले�टक एसो�सएशन तथा गभनर्रको कायार्लयबाट मौसमको सुरुवातबारे थप �ववरण प्रदान गन� मागर्-

�नद� �शकाको अपे�ा ग�रएको छ। हे मन्तकाल�न खेलकूदहरू अगस्ट 1 मा सुरु हुने तय ग�रएको छ। स्कूलहरूलाई

हाल हाम्रो स्वास्थ्य तथा सुर�ा मागर्-�नद� �शर्काहरूको पालन गद� सीप ताल�म सत्रहरू प्रदान गन� अनुम�त �दइएको
छ। सम्पूणर् जु�नयर हाइ तथा हाइ स्कूल �वद्याथ�हरूलाई यस हे मन्त खेलकुदमा भाग �लनका ला�ग �वगतमा
बौ�द्धक रूपमा योग्य ठहर ग�रएको छ।
खेलाडी पाठ्यक्रम �वभागसँग �मलेर मा�चर्ङ ब्यान्ड, कला, तथा अन्य कुराहरूको व्यवस्था गद� छ।

गभनर्रको कायार्लयबाट अद्याव�धक जानकार� तथा �नद� श आएप�छ प्राथ�मक स्कूलहरूले िजल्ला खेलाडी

कायार्लयबाट अद्याव�धक जानकार� तथा �नद� श प्राप्त गन�छ। हामी प्रत्य� स्कूल स्रोत समन्वयकतार्हरू, खेलकूद
बूस्टर संस्थानहरू, स्कूल प्रशासन, तथा प�रवारहरूसँग सोझै सञ्चार गन�छ�।
कृपया कुनैप�न प्रश्नहरू खेलाडी सचीव म्यार� ह�कन्सलाई सोध्नुहोस ् hawkima@cps-k12.org।
प्र�व�ध
�सन�सनाट� पिब्लक स्कूलले ग्रेड 2–12 का हाम्रो सबै �वद्याथ�हरूलाई हालैको स�म�त-द्वारा लागु ग�रएको 2020–
2021 स्कूल सत्रको �म�श्रत �सकाइ नमन
ु ा अनस
ु ार उनीहरूले क�ाकोठा तथा घरमा कायर्हरू परू ा गनर् सकुन ् भनेर
�डभाइसहरू �दइ रहे छ। ग्रेड 2 तथा 3 का �वद्याथ�हरूले iPads प्राप्त गद� छन ्। ग्रेड 4–12 का �वद्याथ�हरूले

ल्यापटप प्राप्त गद� छन ्। हामीलाई ग्रेड 2 भन्दा मस�नका �वद्याथ�हरूका ला�ग �डभाइसहरूबारे प्रश्नहरू आएको छ।
हाम्रो सबभन्दा साना प्र�श�ाथ�हरूले क�ाकोठामा iPads प्रयोग गछर् न ्, तर हाल �रमोट ल�नर्ङका ला�ग घर लैजान
आवश्यक छै न। प�रवारहरूले यो गम� याम उनीहरूको �डभाइस बु�झ�लन प्रत्येक स्कूलको एउटा �नधार्�रत
समयता�लका हुन्छ। प्रत्येक स्कूलको �पक अप �म�तहरू िजल्ला वेबसाइटमा �दइएको छ: cps-k12.org.

सहायक प्र�व�ध तथा/वा अगमेन्टे �टभ तथा वैकिल्पक सञ्चार �व�धहरूको खाँचो पन� �वद्याथ�हरूका ला�ग �व�वध
�सकाइ वातावरणहरूमा उनीहरूको आवश्यकताको पू�तर् गन� ग�र योजनाहरू तयार भइ रहे छ।

यस अ�त�रक्त, ग्रेटर �सन�सनाट� फाउन्डेशन तथा अन्य साझेदारहरूको सहयोगमा, �सन�सनाट� बेल "कनेक्ट आर
स्ट्युडन्
े ट्स" कायर्क्रमको �हस्सा बन्न पाएकोमा िजल्ला अत्यन्त आभार� छ। यो पाइलट कायर्क्रमद्वारा रकडेल
एकेडेमी, साउथ एभन्डेल स्कूल, हे ज-पोटर् र प्राथ�मक स्कूल, रोबट्र्स एकेडेमी, तथा फेयरभ्यु-िक्लफ्टन जमर्न भाषा
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स्कूलका प�रवारहरूलाई �नःशुल्क Wi-Fi प्रदान गछर् । हामी “कनेक्ट आर स्ट्यड
े ट्स” कायर्क्रमलाई �वस्तार गद�
ु न्
अगस्टमा अन्य �सन�सनाट� पिब्लक स्कूल प�रवारहरूका ला�ग उपलब्ध गराउने आशा गछ� ।

सतकर्ता तथा पिु ष्ठ भएको मा�मला प्र�क्रया गभनर्र डेवाइनको योजना �नद� श अनस
ु ार, सम्पण
ू र् �वद्याथ� तथा

वयस्कहरूको स्वास्थ्य तथा सरु �ा स�ु निश्चत गनर् ओहायो स्कूलहरू तत्पर, ल�चलो, तथा जागरुक हुनु पछर् । य�द
नयाँ COVID-19 को मा�मलाहरूको कारण पारम्प�रक स्कूल प�रवेशबाट सनप
ुर् न� आवश्यकता उत्पन्न भएमा,
स्कूलले �चिन्हत ग्रेड लेभलहरूलाई वा समग्र स्कूललाई नै �रमोट ल�नर्ङमा सानर् आवश्यक पनर् सक्छ। उक्त
�नणर्यहरू स्थानीय स्वास्थ्य �वभागसँग �मलेर �लइने छ।

यो वषर् प्रत्येक स्कूलमा एकजना नसर् हुनेछ, जो COVID-19 को ला�ग �नधार्�रत सम्पकर् �बन्द ु हो। प्रत्येक स्कूलमा
एउटा �चिन्हत पथ
ृ क ठाउँ हुनेछ, जहाँ ल�णहरू हुने व्यिक्तहरूलाई अन्य कमर्चार� तथा �वद्याथ�हरूबाट अलग
राख्न स�कने छ। नसर्ले यो पथ
ृ क ठाउँ को अनुगमन गन�छन ्।

स्कूल भवनमा पुिष्ठ भएको मा�मला आएको िस्थ�तमा, क�ाकोठा, ग्रेड, वा समग्र भवनलाई जो�खम मूल्याङ्कनका
आधारमा अस्थायी रूपमा बन्द राख्ने आदे श �दन स�कने छ। पूणर्तया सरसफाइ / सङ्क्रमण र�हत गनर् र अन्य थप
को मा�मलाहरू �चिन्हत भएको छ छै न भनेर अनुगमन गनर् समय �नकाल्न यसो ग�रन्छ। हामी स्वास्थ्य
�वभागसँग �मलेर सामुदा�यक प्रसारण (उदाहरण को ला�ग, एकल क�ाकोठा, ग्रेड लेभल, स्कूल, वा सबै िजल्ला

स्कूलहरू) लाई रोक्न आवश्यक पन� बन्द अव�धबारे , साथै सरु
ु को बन्दलाई बढाउनु पन� हो वा होइन भनेर �नणर्य
�लन्छ�। आमा-बाबु तथा अ�भभावकहरूलाई आशङ्�कत तथा पुिष्ट भएको मा�मलाहरू आउने �बित्तकै यसबारे
जानकार� गराइने छ।
हामी स्वास्थ्य आँकडा तथा पिु ष्ट भएको COVID-19 को मा�मलाहरूको अनग
ु मन ग�र राख्नेछ� तथा हाम्रो
योजनामा ल�चलो रहन्छ�। हामी महत्त्वपूणर् कुराहरू, जस्तै तपा�को बच्चाको A वा B �नधार्�रत समूह, साथै नयाँ

जानकार� आएमा तपा�लाई ताजा जानकार� गराइ राख्नेछ�। हामीलाई यसो गनर् सहायता गनर्, कृपया यहाँ गएर

हामीसँग फाइलमा तपा�को सह� सम्पकर् �ववरण रहोस ् भन्ने सु�निश्चत गनह
ुर् ोस ् register.cps-k12.org/login।
�नय�मत अद्याव�धक जानकार�हरू हाम्रो वेबसाइटमा प�न उपलब्ध हुन्छ: https://www.cps-k12.org/. तपा�को
प्रश्नहरूको जवाफ �दनलाई तपा�को स्कूल कायार्लय र हाम्रो ग्राहक सेवा दल उपलब्ध छन ्। ग्राहक सेवालाई (513)
363-0123 वा CPShelp@cps-k12.org मा सम्पकर् गनर् स�कन्छ।
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ब्याकप्याक बोक्ने, ल्यापटप खोल्ने, भ�वष्य चम्काउने! हामीलाई आशा छ तपा� आफ्नो गम� याम रमाइलो
ग�रराख्नु हुँदैछ, र हामी तपा�लाई पुनः भेट्ने प्रती�ा गदर् छ�।

भवद�य,

लोरा �मशेल
अधी�क
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