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अगस्त ६,२०२१
प्रिय रोचेस्टर प्रिटी स्कूल प्रिल्लाका प्रिद्यार्थीहरु र पररिारहरु,
मलाई आशा छ प्रक तपाइँ पररिार र िार्थीहरुिंग गमी मौिममा रमाईलो गर्नुहुदै छ। हाम्रा िबै प्रबद्यार्थीहरु, पररिारहरु, र
कमुचारीहरुलाई िेप्टेम्बरमा स्कूलहरुको एक िफल उद् घाटर्को लागी तैयार बर्ाउर् र प्रबद्यार्थी कायुक्रमको प्रर्माु ण िप्रहत,
स्कूल भिर्हरु को तयारी, कमुचारी िंगठर्, यातायात मागुको िमन्वय, र अप्रिक कनराहरु िनप्रर्प्रित गर्ुको लागी काममा व्यस्त
छौं।
स्कूलको पप्रहलो प्रदर् बनििार, िेप्टेम्बर ८ हो, िहाँ हामी व्यक्तिगत प्रर्दे शमा हप्ताको पाँ च प्रदर् प्रफताु हुर्ेछौं। केिल आिेदर् र एक
प्रचप्रकत्सा छूटको लागी अर्नमोप्रदत गरीएको प्रिद्यार्थीहरुलाई घरबाट टाढाको प्रर्दे शर् िाप्त हुर्ेछ। कृपया हामीिंग िनम माफुत
अप्रभभािक फोरमको लागी शप्रर्िार, अगस्ट २१, प्रबहार् १० बिे दे क्ति १०:३० बिे िम्म भेट्र्नहोि्, िहाँ हामी २०२१-२०२२ शैप्रिक
बर्ुको शनरुिातमा अप्रिक िार्कारी िदार् गर्ेछौं। दताु गर्ुको लागी प्रलंक www.rcsdk12.org/forum हो।
यि हप्ता, हामीले र्थाहा पायौं प्रक न्यूयोकु राज्यले अको मप्रहर्ा स्कूलहरु िोल्र्को लागी मागुदशुर् िारी गर्े छै र्। रोचेस्टर प्रिटी
स्कूल प्रिल्ला (र्च्स्ु) तयारी र योिर्ाको आिारको रूप मा रोग प्रर्यन्त्रण केन्द्र (CDC) प्रदशाप्रर्दे शहरुको उपयोग गरीरहेको छ।
हाम्रो योिर्ा मा प्रर्म्न मापदण्ड िमािेश हुर्ेछ:
•
•
•
•

िोप लगाएको र िोप र्लगाएको िबै प्रिद्यार्थी र कमुचारीहरुको लागी स्कूल भिर् प्रभत्र मास्क चाप्रहन्छ।
किा कोठा, क्याफेटे ररया, र अन्य िाझा ररि स्र्थार्मा अप्रिकतम दू री राख्र्न पछु ।
स्क्रीप्रर्ंग परीिण, भेक्तिलेिर्, हात िनर्े, प्रबरामी हुँ दा घरमा बस्न, िंगरोि र अलगाििंग िंयोिर् टर े प्रिंग, र िफाई र
कीटाणनशोिर् िप्रहत रोकर्थामको महत्वपूणु तहहरुको उपयोग गर्नुहोि्।
पररिारले ित्येक प्रदर् प्रिद्यालय आउर्न भन्दा पप्रहले बच्चाको दै प्रर्क तापक्रम िाँ च िप्रहत कोप्रभड-१९ लिणहरुको लागी
स्क्रीप्रर्ंग गर्नु पछु , प्रकर्प्रक प्रिद्यार्थीको तापक्रम िाँ च अब प्रिद्यालयमा हुर्े छै र्।

यप्रद तपाइँ पप्रहले र्ै त्यिो गर्नुभएको छै र् भर्े, म तपाइँ लाई िकेिम्म चाँ डो पूणु िोप लगाउर् िोत्साप्रहत गदु छन। कोप्रभड-१९ िोप
प्रर्यनक्तिहरु मोंरो काउिी िोप िाइटहरुको माध्यमबाट ती उमेर १२ र मार्थीको लागी ििीलै उपलब्ध छर््।
www.monroecounty.gov/health-covid19 मा िार्नहोि् िा ५८५-७५३-५५५५ मा फोर् गरी भेटघाटको िमय ताप्रलका
बर्ाउर्नहोि्।
तपाइँ को प्रर्रन्तर िमर्थुर् र िहयोगको लागी िन्यिाद। मलाई आशा छ प्रक तपाइँ एक शाक्तन्तपूणु, िनरप्रित, र िनशीको गमी
मौिमको आर्न्द प्रलर्नहुन्छ, र हामी िबै िेप्टेम्बरमा तपाइँ लाई भेट्र्को लागी तत्पर छौं!
भिदीय,

डाक्टर लेस्ली िी.मायिु-इश्मल
प्रिद्यालयहरुको िनपररटे न्डेि
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