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प्रिय प्रि प्रि एि िमुदाय, 

तपााँईलाई पप्रिले नै थािा िोला, कलम्बि एजुकेशन एिोप्रिएिन (Columbus Education Association- 

CEA कलम्बि प्रशक्षा िंघ-प्रि इ ए) िाम्रा प्रशक्षक र िमाणपत्र िाप्त कममचारीिरूको िप्रतप्रनप्रित्व गने 

युप्रनयन (िंघ) ले २२ अगस्त, २०२२ देखि िुरु हुने िडतालको आशयको िूचना (Notice of Intent to 

Strike ) जारी गर् यो। यो यिको मत्लब, त्यिााँ िडताल हुनेछ भने्न िोइन। त्यि िोमबारदेखि त्यिो गनम 

कलम्बि एजुकेशन एिोप्रिएिन-प्रि इ एको प्रिद्यालय िर्मको प्रनिामररत िुरुिातको बारेमा िश्न िडा गने 

अप्रिकार िुरप्रक्षत गदमछ। 

यो बढ्दो अप्रनप्रितता रिे िंगै मलाई थािा छ प्रक िाम्रा पररिारिरूले जिाफ िोप्रजरिेका छन्। िामीले 

उनीिरूलाई जिाफ प्रदन िामी जे गनम िकछछ ंगनम िप्रतबद्ध छछ।ं िाम्रो िाथप्रमकता िाम्रा प्रिद्याथी र 

पररिारको िेिा गनुम िो र सू्कल िर्मकालाप्रग िुरप्रक्षत र िफल िुरुिातको िुप्रनप्रितता गनुम िो। 

िामी प्रयनको िमयमै िमािान हुनेमा आशािादी छछ ंर िामी िाम्रा प्रशक्षक र प्रिद्याथीिरूलाई अगस्त २४ मा 

सू्कलमा प्रफताम स्वागत गनम िकछछ ंर अकामप्रतर िामी अिरोिको िम्भािनाकालाप्रग तयारी गदैछछ।ं 

गत िप्ता मैले भनें प्रक िामी कुनै पप्रन पररखथथप्रतकालाप्रग तयार हुनुपछम  र तपााँईिाँग िाम्रो Back-to-School 

Hub (ब्याक-टू-सू्कल िब) र िाम्रो Back-to-School Family Resource Fair (ब्याक-टू-सू्कल पररिार 

स्रोत मेला)  का बारेमा जानकारी िाझा गनुमपदमछ, जुन िामी अझै अगस्त २० मा आयोजना गनेछछ।ं 

यि िप्ता, म कलम्बि प्रशक्षा िंघ-(प्रि इ ए) को िड्तालमा हुने घटना र काररक्रमको जानकारी र स्रोतिरू 

िाझा गदैछु। फेरर, म आशा गदमछु प्रक िाम्रा ढोकािरु योजना अनुिार िुल्छन् र म यो पप्रन िुप्रनप्रित गनम 

चािन्छु प्रक िबैजना िबै िम्भाप्रित पररखथथप्रतिरूकालाप्रग तयार रिनुहुन्छ। 

िामीले ब्याक-टू-सू्कल िबमा अिखथथत एउटा िैकखिक िुला िूचना पृष्ठ (Alternative Opening 

Information page) प्रिजमना गरेका छछ,ं जिााँ तपााँईले FAQs (बारम्बार िोप्रिने िश्निरु), िमाचार प्रफड र 

तपााँईलाई जान्न आिश्यक िबै कुरािरू िेनम िकु्नहुन्छ। जानकारीलाई आिश्यकता अनुिार अद्यािप्रिक 

गरररिनेछ र तपााँईलाई तपााँईको प्रिद्याथी र पररिारकालाप्रग मित्त्वपूणम तयारी गनम मद्दत गदमछ। 

भिदीय, 

ताप्रलिा प्रडक्सन 

िुपररटेने्डन्ट/िी ईओ, कलम्बि प्रिटी सू्कल्स 
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