न्यार्ो रहर्नहोस्

र सनवित रहर्नहोस्

मौसमको कारण
विधालय बन्द हुने सनचना
जब खराब मौसमका कारण विधालय बन्द गर्नु पर्े हुन्छ, त्यस अिस्थामा तपााँईले तनरुन्तै थहा पाउर् आिश्यक पछु
कलम्बस ससटी स्कूल्स फसकि आउने जाडो मौसमकालासि सँधै तयार हुन्छ र ती सिनहरूमा जब खराब मौसमले तपाँ ईका बच्चाको
स्कूलका सिनहरूमा र तपाँ ईको व्यस्त सिनमा पसन ठूलो असर पानि सक्छ। अिासड नै योजना बनाउन सनसित िननिहोस्।

सम्पकुमा रहर्नहोस स्कूल रद्द भएको बारे मा समाचार, टाढै बाट िररने सिकाइमा पररणत, असतररक्त-पाठ्यवती
िसतसवसधहरू, सफल्ड्रमणहरू वा सवधार्थीहरूको खेलकनि कायिक्रमहरू बारे र्थनप्रै तररकाहरूद्वारा साझेिारी िररएको छ।
● सनसनसित िननिहोस् सक तपाँ ईको बच्चाको सवधालयको फाइलमा तपाँ ईको सम्पकि जानकारी सही छ। यसि तपाँ ईलाई यो जानकारी
अद्यावसध िनि आवश्यक भए तपाँ ईको बच्चाको सवधालयको मन ख्य कायाि लयसमा सम्पकि िननि होस् वा प्यारे न्ट पोर्ु लमा लि-इन िरर
सम्पूण जानकारीहरूको अद्यावसध िननिहोस्। (यसमा आपतकालीन सम्पकिहरू, फोन नम्बरहरू र इमेल ठे िानाहरू समावेि छन्)।
● आफ्नो सवद्यार्थीलाई प्रत्येक रात आफ्नो तोसकएको क्रोमबनक (Chromebook) र चाजिर घरमा ल्याउन सम्झाउननहोस्; टाढै बाटको सिकाइ
(ररमोट ससकाइ) मा पररणत िने सनणिय िननिपने हुन्छ।
● कलम्बस ससटी स्कूल्सलाई फेसबनक (Facebook), विर्र (Twitter) वा हाम्रो वेबसाइटमा हेननिहोस्, हामी "सहउँ परे का सिनहरू" र अन्य
कारणले िररने स्कूल रद्दहरूबारे समाचार तपाँ ईको फोन वा ट्याब्लेटमा तत्काल सनचना पठाउनेछौौं।
● सबै पररवार र कमिचारीहरूलाई सजल्लाको फोन प्रणालीबाट स्वचासलत कल माफित सजि िराइनेछ।
● सबै पररवार र कमिचारीहरू सजल्लाको फोन प्रणालीबाट स्वचासलत कल माफित सचेत िररनेछ।
एउर्ा पू िु-योजर्ा बर्ाइराख्र्न होस्: जब प्रसतकू ल मौसमले सबहानको स्कू ल यात्रालाई असर िरे मा ५:३० बजे भन्दा पसछ
कक्षाहरू रद्द
िने सक निने भने र हाम्रो स्कूल ने तृत्वले सनधािरण िने योजना बनाउँ छ। यसि सिउँ सोकालासि खराब मौसमको पूवािननमान िररएको छ भने कक्षाहरू मध्यान्ह
सम्ममा रद्ध हुन सक्छन्। तपाँ ईको बच्चाको सिनको समयकालासि पसन एउटा वैकल्पिक योजना पसहले नै तय
िननि होस्।
● पयुिेक्षण: के तपाँई को बच्चा घरमा एक्लै बस्न सक्छ वा के उनीहरूसँि अरू कोही बस्ननप ने हुन्छ?
● स्वस्थ खार्ा: के तपाँई को बच्चालाई पौसिक ख ाना सबहान र सिउँ स ोकालासि उपलब्ध छ
● सनरवक्षत स्थार्: यसि कक्षाहरू चाँडै रद्द िररयो भने , के तपाँई को बच्चा ससधै आाफ्नो घरमा वा
अको स्र्थानमा जान्छ? यसि तपाँ ईको बच्चा ८ बर्ि भन्दा कम उमे रको छ भने , के उनीहरूलाई बस
स्टपमा सलन कोही आउँ छ
● संलग्न गवतविवधहरू: यसि तपाँ ई को बच्चा अप्रत्यासित समयवसधकालासि घरमा रहन्छ भने उसकालासि
तपाँ ईसँ ि के सन रसक्षत िसतसवसधहरू छन्

बारम्बार सोसधने प्रश्नहरूको जवाफकालासि

मा हे ननिहोस्।

