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आदरणीय अ�भभावकहरु, 

गवनर्र माइक �डवाईन द्वारा स्कूल बन्द गन� समय बढाउने प्र�त�क्रयामा,�सन�सनाट� सावर्ज�नक �वद्यालयहरूको 

भवनहरू किम्तमा मे म�हनाको १ गत े२०२० साल सम्म बन्द रहनेछ।  

तथा�प, �श�ण र �सकाई जार� रहनेछ। हामीहरुले हप्तै दे�ख यो काम गर�रहेका छ� �क जसले गदार् 

�वद्याथ�ले टाढा रहे ताप�न पढाई जार� राख्न सक्छन।् हामीहरू  घरमा टेक्नोलोजी वा इन्टरनेटको समस्या 
भएका �वद्याथ�हरूको ला�ग प�न  सेवा गनर् तयार छ�। 

हाम्रो खाना बाड्ने कायर्क्रम,साथ साथै  �वशेष �श�ा चा�हने �वद्याथ�हरूलाई प्रदान गन� सेवाहरूको ब्यबस्था 

लगातार हुने छ। हाम्रो स्कूल-आधा�रत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सी�मत समय सम्म खुला रहनेछ,र तपाइँले 

हाम्रो वेबसाइटमा �ब�भन्न ठाउँहरुको सुचना पाउन सक्नु हुनेछ।cps-k12.org.  

�वद्याथ�लाई �सकाईमा व्यस्त राख्न, हामी �प्रस्कूल दे�ख १२ क�ा सम्मका सब ै �वद्याथ�हरूको ला�ग हाम्रो टाढा 

बाट �सक्ने (�रमोट ल�न�ग) योजना सुरू गन�छ�। �डिजटल/कम्प्यूटरबाट पाठ पाउनेछ,कागज –प्र�त�ल�पबाट 

�सक्ने(ल�न�ग) प्याकेटहरू,अ�भभावकको ला�ग स्रोतहरु,स्कूल �दनको योजनाको ला�ग सुझावहरू र अरु धेरै कुराहरु। 

हामी  केबलको माध्यमबाट शै��क पाठ प्रसारण गन� अवसरहरू प�न खोज्दैछ� ता�क सामग्री सके सम्म धेरै 

�वद्याथ�हरूले प्राप्त गन�छ। हामी यस हप्ताको अिन्तम �तर हाम्रो टाढाबाट �सक्ने (�रमोट ल�न�ग )योजनाको बारेमा 

थप जानकार� जार� गन� छ�। 

यी चुनौतीपूणर् समयहरूमा अगाडी बढ्न म आशावाद� भएर रहनेछु। हाम्रो स्कूल प�रवार – �श�कहरू, कमर्चार� 
र समुदाय स्वयंसेवकहरू स�हतले  हाम्रो शहरका  जवान मा�नसहरूकोलागी सहायता गनर् पाईला  चालेको 

छ। अ�हलेसम्म हामीले ५०,००० भन्दा बढ� खाना र असंख्य सफाईका सामानहरू प्रदान गय�। हाम्रा 

�श�कहरूले उनीहरूको आफ्नो घरबाट �वद्याथ�हरूलाई �नद�शन द�इरहेका र अनलाइन  �बना नै 

�वद्याथ�हरू संग सम्पकर्  ग�ररहेका छन।् यो स्पष्ट छ �क  आउँदो पुस्तालाई सशक्त पान� हाम्रो उत्कटता  

बढेको छ। 

म तपा�, हाम्रा अ�भभावक र संर�णहरु प्र�त आभार� छु। तर म आज आशावाद� छु �कन�क मलाई थाहा छ हामी 

यससँग �मलेर समस्यालाई समाधान गनर् सक्छ�। मलाई थाहा छ यो त्य�त सिजलो भएको छैन। तर म आज 

आशावाद� छु �कन�क मलाई थाहा छ हा�म यसबाट �मलेर अ�घ जान स�छ�।  
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क�ा कोठा �बना ३७,००० भन्दा बढ� �वद्याथ�हरूलाई �श�ा �दने चुनौती यसैमा ठुलो छ। तर, म �वश्वस्त 

छु �क �सन�सनाट� पिब्लक स्कूलमा �सक्ने क्रम जार� रहनेछ। हामी #CPSUnited ह�, र हामी यसमा 

प�हले भन्दा अझ बढ� ब�लयो बनेर �नस्कनेछैाँ । 

 

महत्त्वपूणर् सुचनाहरूको ला�ग कृपया  हाम्रो वेबसाइट cps-k12.org जानु होला।हामीसँग अब आउने हप्तामा 

तपाईहरु सँग बाड्नको ला�ग धेरै सुचानाहरु हुनेछन।्

 

भवद�य, 

 

लरा �मचले, सुपे�रटेन्डेन्ट 
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