प्रिय कोलम्बस प्रसटी स्कूलका २०२० को कक्षा र पररवारहरू!
म तँपाईलाई जानकारी प्रिन पाउँ िा खुसी छु प्रकन प्रक हामी हाम्रो उच्च स्नातकको शैप्रक्षक उपलब्धिहरू
भर्ुुअल स्नातक समारोहका साथ मनाउँ िछ ।ौं उनीहरूले उनीहरूको हाई स्कूल प्रिप्लोमा िाप्त
गनुकालाप्रग किा पररश्रम गरे का छन् र कोलम्बस प्रसटी स्कूल उनीहरूको उपलब्धिहरूको सम्मान गनु
तयार छ।
यस प्रवश्वव्यापी महामारीका क्रममा भर्ुुअल स्नातक समारोहहरू गने हाम्रो प्रनर्ुयलाई अघाप्रि बढाउन
हामीले हाम्रा प्रवद्याथीहरू, उनीहरूका पररवारहरू, कमुर्ारीहरू र हाम्रो समुिायलाई कोप्रभि -१९
(COVID-19)बाट सुरप्रक्षत राख्न सम्भव भएसम्म सबै ियासहरू गरररहेका प्रथय ।ौं यो अभू तपूवु समयमा
सप्रह स्नातक योजनाको प्रवकास गनुु तपाईको स्नातक उप्रर्त तररकाले मनाउने हाम्रो र्ाहना सौंग सुरक्षालाई
सँधै सन्तुलन गने बारे मा हो। २०२० को कक्षाकालाप्रग भर्ुु अल स्नातक समारोहले त्यसो गछु ।
तँपाईको भर्ुुअल स्नातकले केवल एक अप्रधक रर्नात्मक तररका बाट धेरै परम्पराको प्रवशेषताहरुलाई
िे खाउँ िछ। यो रमाईलो र गप्रतशील हुनेछ। हामी हाम्रा उच्च स्नातक र उनीहरूका पररवारकालाप्रग यो
अप्रवस्मरर्ीय र रमाईलो समय बनाउन समप्रपुत छ ।ौं
सो योजना तल परसतुत गिरएको छ:
टोपी ि पिगी ललने: उ स्नातकहरूले आफ् ना भवनका ित्येक िशासकले पर्नधाुरर् गरेको एक ब्धथथर
कायुकर्ममा ताररक पपर्छ उनीहरूका सम्बब्धित उच्च पर्व यालयहरूबाट टोपी र पगरीहरू
पर्लनेछन्। सामापर्जक िू रीका पर्निे शनहरू किाईकासाथ लागू गररनेछ। उच्च स्नातकहरूले
तोपर्कएको समयमा उनीहरूका गापर्िमा रहनु पिछु । सवारी साधन पर्बना आएका पररवारहरूलाई
उक्त टोपी र पगरी पर्लनकालापर्ग सुरपर्क्षत थथानमा पखुन पर्निे पर्शत गररनेछ। पर्व याथीहरूले
पर्वि् युतीय उपकरर्, अन्य उपकरर् वा पोषकहरू पर्िताु गनेछन्।
उच्च स्नातक शुल्क: प्रशक्षा बोिु ले २०२० को कक्षाका प्रवद्याथीहरूकालाप्रग $ ७० उच्च स्नातक शुल्क
प्रमनाह गरे को छ। यो प्रनर्ुय कोप्रभि-१९ (COVID-19) महामारीका कारर् शैप्रक्षक वषुको पप्रहले नै
तनावग्रस्तमा रहेका उच्च स्नातकहरूलाई अन्त्यमा थप बोझबाट जोगाउने प्रनर्ुय हो। पप्रहले नै शुल्क
प्रतरे का पररवारहरूले शुल्क कसरी प्रिताु िाप्त गने भन्ने बारे मा जानकारी िाप्त गनेछन्।
उच्च स्नातकले आफ्नो तस्विि बुझाउने: भर्ुुअल समारोहहरूमा िे खाउनकालाप्रग उच्च स्नातकहरूलाई
उनीहरूको टोपी र पगरी लगाएको िोटो पेश गनु आग्रह गररन्छ। यप्रि प्रवद्याथीले आफ्नो तब्धिर पेश
गरे नन् भने उनीहरूको प्रवद्याथी पररर्य पत्रको िोटो ियोग गररनेछ। हामी यस िप्रक्रयाका बारे मा र िोटो
िोटो अपलोि गनु अब्धन्तम प्रमप्रत बारे थप जानकारी पठाउँ ने छ ।ौं
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भर्ुुअल स्नातक समािोह: भर्ुुअल स्नातक समारोह जून २२ िे ब्धख जून २७ ताररक सम्म हुनेछ। ित्येक
हाई स्कूलको भर्ुु अल स्नातक समारोह कोलम्बस प्रसटी स्कूलको िेसबुक पेज , कोलम्बस शैप्रक्षक एक्सेस
च्यानल र िब्लूप्रसप्रबई ९०.५० एिएम (WCBE 90.5 FM.)मािुत पप्रन िसारर् हुनेछ।
समािोहहरू: हाम्रा १९ वटा हाई स्कूलहरूका प्रवशेष राप्ररिय-िख्यात सुरुवात वक्ता हुनेछन्, मबाट छोटो
प्रटप्पर्ी हुनेछ, तँपाईको िार्ायु र ित्ये क स्कूलका भ्याप्रिक्टोररयन वा छन ट गररएका प्रवद्याथीको वक्ताका
साथ साथै ित्येक उच्च स्नातकको नामहरू पप्रढनेछ।
अब तँपाईले कायुक्रमहरू हेने योजना बनाउन सुरु गनुुहोस्! होब्धटौंग अवलोकन पाटीहरू तँपाईको
पररवार र साथीहरूलाई एक सुरप्रक्षत र सामाप्रजक िू रीमा रहेर आफ्ना घरबाट हे नुकालाप्रग यो उत्कृर
अवसर हो।
असल शुभकामनाहरू साझेदािी गनुुहोस्: हामी सबै जनालाई उनीहरूका फोटोहरू, प्रोत्साहनका
शब्दहरू ि बधाई सन्दे शहरू साझा गनुकालालग सामालजक लमलियामा "लसलसएसग्र्याि२०२०"
("CCSGrad2020") ह्याशट्यागको प्रयोग गनु प्रोत्सालहत गदु छ ।ौं
थप स्नातक लिििण अनलाइनमा: सबै स्नातकको जानकारी टोपी र पगरी प्रलने, सम्पूर्ु समारोह र बखे
स्नातक सप्रहत तँपाईका स्कूल प्रिौंप्रसपल द्वारा साझा गररन्छ र अनलाइन: ccsoh.us/classof2020 मा
पूर्ु जानकारी पाउँ न सप्रकन्छ।
तँपाईका प्रशक्षकहरू, प्रिब्धिपलहरू, पररवारहरू र कोलम्बसका समुिाय तँपाई र तँपाईको
उपलब्धिहरुको गवु गिु छन्। मलाई प्रवश्वास छ प्रक आफ्नो टोपी र पगरीमा लगाइएका सबै जेष्ठ व्यब्धक्तहरू
यी स्नातक गप्रतप्रवप्रधहरूका माध्यमबाट नेप्रभगेट गनेछन् जसरी तँपाईले यस अभू तपूवु िास्थ्य सौंकट सुरु
भए िे ब्धख नै जुन मेहनत गनुु भएको छ।
म तपाईहरूलाई पलहला नै भन्न र्ाहान्छु , २०२० को कक्षालाई: बधाई छ!
भविीय,

िा. ताप्रलसा प्रिक्सन् (Dr. Talisa Dixon)
सुपररटे न्डेन्ट / सीईओ, कोलम्बस प्रसटी स्कूल (Superintendent/CEO, Columbus City Schools)
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