मे १५, २०२०
प्रिय कोलम्बस प्रसटी स्कूल परिवािहरू,
िाज्यले प्रिएको आिे श अनुसाि प्रि-के िे खि १२ कक्षा सम्मका सबै स्कूल भवनहरू बन्द गने भएकाले मार्च १३ तारिक
भवनमा छोप्रिएका आफ्ना सामानहरू सुिप्रक्षत रूपमा वापस प्रलने अनुमप्रत प्रिन कोलम्बस प्रसटी स्कूलले परिवाि ि
प्रवद्यार्थीहरूलाई योजना बनाएको छ।
यो िप्रिया मंगलबाि, मे २६ िे खि शुिबाि, मे २९ तारिक सम्म र्ल्नेछ।
हाम्रो िार्थप्रमकता तँ पाईलाई स्वस्र्थ ि सुिप्रक्षत िाख्नु हो। विद्यार्थी र अवििािकहरूलाई ििनहरू वित्र प्रिेश
गननकालावग अनुमवि विइने छै न। हाम्रा सावचजप्रनक स्वास्थ्य अप्रिकािीहरू ि प्रसप्रसएस स्वास्थ्य सेवा
प्रनिे शकहरूका प्रनिे शनलाई मान्यता िाख्िै हामीले परिवाि ि प्रवद्यार्थीहरूलाई ििाज, िे स्क ि लाकिहरूमा
िाखिएका कुनै पप्रन सामानहरू पुनः िाप्त गनच अनुमप्रत प्रिन िेिै साविानीहरू अपनाएका छ ।ं
व्यखिहरू बीर्को अन्तिप्रिया न्यूनीकिण गनच सबै स्कूलहरूले परिवाि ि प्रवद्यार्थीहरूलाई आफ्नो व्यखिगत
सामान कबचसाइिबाट प्रलने ब्यावस्र्था गरिनेछ। सामानहरू झोलामा हाली प्रवद्यार्थीको नामको ट्याग लगाईनेछ ि
तँपाईको गािीमा कबचसाइिमा उपलब्ध गिाईनेछ। प्रवद्यार्थीहरू ि परिवािहरूलाई सामग्रीहरू उठाउँ िा मास्क
लगाउन िोत्साप्रहत गरिन्छ।
प्रवद्यार्थीहरूले कुनै पप्रन स्कूलका उपकिणहरू जस्तै पाठ्य पु स्तकहरू, उपकिणहरू, पोषकहरू ि वषचको समयमा
ियोग गरिएका अन्य स्कूलका सामग्रीहरू यस समय स्कूलमा छोि् न वा फकाचउन सक्छन्। परिवािहरूलाई ऋणमा
प्रिएका िोमबुकहरू वा हटस्पटका उपकिणहरू २०२०-२०२१ स्कूल वषचको सुरू सम्म फकाचउन आवश्यक पिै न।
तँपाईका प्रवद्यार्थीको भवन प्रिखिपलले एउटा सामान प्रलने ि बु झाउने कायचिम सप्रहत तँपाईलाई यस िप्रियामा
प्रबशेष प्रवविणका सार्थ सम्पकच गनेछन्। सुिप्रक्षत सामाप्रजक िू िीको अभ्यास गिाच कृपया स्कूलको समय ताप्रलका
अनुसाि पालना गरि सामानहरू प्रलनुहोस्। तँ पाईले आफ्नो बच्चाका सबै सामान प्रलइसके पप्रछ हामी तँ पाईलाई
भवनबाट बाप्रहि प्रनस्कन अनुिोि गिच छ ।ं त्यस हप्ता र्थप सहयोग ििान गनचकालाप्रग प्रजल्लाका सुिक्षा ि
सुिक्षाकमीहरू हुनेछन्।
तँपाईका बच्चाको प्रशक्षामा साझेिाि भएकोमा ि तँपाईको िै यचताकालाप्रग िन्यवाि प्रिन्छ ं अप्रन जब समम हामी यो
अभूतपूवच कोप्रभट-१९ (COVID-19)को महामािीमा सुर्ना िवाह जािी िाख्नेछ ।ं
भविीय,

िा. ताप्रलसा प्रिक्सन (Dr. Talisa Dixon)
सुपरिटे न्डेन्ट/प्रसईओ, कोलम्बस प्रसटी स्कूल
(Superintendent/CEO, Columbus City Schools)

