
 
 

 
जब खराब  मौसम भएर विधालय बन्द गर्न ुपर् ेहनन्छ, तपाईहरू अगाडीर्ै सनचीत हनर् जरूरी छ। 
कोलम्बस ससटी स्कूलहरू जाडोको फिताकुो लागग तयार छ र ती ददर्हरू जब अप्ठेरो मौसम तपाईंको बच्चाको विधालयको ददर्मा 
महत्तत्तिपूर् ुअसर हनर् सक्छ ... र तपाईंको व्यस्त ददर्मा पनर् असर हनर् सक्छ। अगाडी योजर्ा बर्ाउर् नर्श्चचत हनर्नहोस।् 
 

सम्पर्क  रहनुहोस: क्लासहरूको दिलाइ िा रदिकरर्को बारेमा समाचारहरू, अनतररक्त-पाठ्यिती गनतविगधहरू, फिल्ड भ्रमर्हरू, र / िा 
विधार्थी-एर्थलेदटक घटर्ाहरूले र्थनप्र ैतररकाहरू साझदेारी गरेको छ। 

 सननर्श्चचत गर्नहुोस ्फक तपाईंको बच्चाको विधालयमा िाइलमा सम्पकु जार्कारी सही छ। यदद तपाइँलाई यस जार्कारी अद्यािगधक 
गर् ुआिचयक छ भरे्, तपाइँको बच्चाको विधालयमा मनख्य कायालुयसँग सम्पकु गर्नहुोस ्िा www.ccsoh.us मा आमाबाबन पोटुलमा लग 
इर् गर्नहुोस।् 

 र्या ँकोलम्बस ससटी स्कूल मोबाइल अर्नप्रयोग डाउर्लोड गर्नहुोस।् यो पदहलो ठाउँ हो जनर् हामी "बिु ददर्" र तपाईंको िोर् िा 
ट्याबलेटमा तत्तकाल ैसन्देश सदहत अन्य रदिकरर् बारे समाचार साझा गरे्छौं। नर्: शनल्क एप डाउर्लोड गर्,ु तपाईंको मोबाइल 
उपकरर्मा एप स्टोरमा "कोलम्बस ससटी स्कूलहरू" खोज्र्नहोस।् 

 स्र्थार्ीय टेसलसभजर् र रेडडयो स्टेसर्मा खबरहरू नर्गरार्ी गर्नहुोस।् 
 Facebook र Twitter (@ColsCitySchools) कोलम्बस ससटी स्कूलहरू पछ्याउर्नहोस ्िा हाम्रो िबेसाइट जाँच गर्नहुोस।् 
 सब ैपररिार र कमचुारीहरू श्जलाको िोर् प्रर्ालीबाट स्िचासलत कल मािुत सतकु गरररे्छ। 

 

एर् जगेडा योजना: जब खराब मौसमको कारर् विहार्को समयमा  असर हनन्छ, हाम्रो सनपरन्टेंन्टर्ले नर्धाुरर् गर्न ुहनन्छ फक 6:00 
बजे भन्दा अगाडीरै् विधालय  रि हनरे् कन राको जार्कारी हनरे्छ। यदद ददउँसो विकराल मौसमको पूिाुर्नमार् भएमा कक्षाहरू अगाडीरै् 
खारीज हनरे्छ। तपाईंको बालबासलकालाई पदहल्यै एक िैकश्ल्पक योजर्ा िर्ाउर्नहोस।् 

 पयकवेक्षर्: के तपाईंको बच्चाले एक्लै घरको लागग पयाुप्त श्जम्मेिार छ िा नतर्ीहरूसँग बस्र् 
कसैलाई चादहन्छ? 

 स्वस्थ खाना: तपाईंको बच्चाको लागग र्ाचता र लंचको लागग खार्ा खार्े पोषक खार्ा उपलब्ध छ? 
 सुरक्षक्षत स्थान: यदद कक्षाहरू चाँड ैखारेज गररएका छर्,् के तपाईंको बच्चाले घर िा अको स्र्थार् 

जान्छ? यदद तपाईंको बच्चा 8 बष ुभन्दा कम छ भरे्, के उर्ीहरूलाई बस स्टपमा कोही 
आउरे्छर्? 

 उत्साहहत क्रियार्लाप: तपाईंको बच्चाको लागग के सनरक्षक्षत फियाकलािहरू छर् ्यदद नतर्ीहरू 
अर्पेक्षक्षत समयको लागग घरमा छर् ्भरे्? 

प्रायः सोगधरे् प्रचर् र िैकश्ल्पक योजर्ामा सनझािहरूको जिािहरूको लागग, ग्राहक सम्बन्ध 
614.365.8888 मा कल गर्नहुोस ्िा www.ccsoh.us भ्रमर् गर्नहुोस ्र "मौसम" खोज्र्नहोस।् 

मौसमको कारर् विधालय बन्द हनरे् सनचर्ा  

न्यानो सहहत सचेत रहनहुोस 


