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अक्टोबर २९, २०२० 

प्रिय प्रिद्यार्थीहरू, पररिारहरू, र रोचेस्टर प्रिटी सू्कल प्रिस्ट्स्टि क्टका स्टाफ िदस्यहरू, 

हामी पप्रहलो माप्रकिं ग अिप्रिको अन्त्य नप्रिक हुँदा, म प्रिल्लाको पुनः खोल्ने योिना अगाप्रि बढेकोमा अपिेट प्रदन चाहन्छु. 

सू्कल िर्षको िुरू भएदेस्ट्ख नै हामी िबै भन्दा राम्रो तरीकाले उच्च गुणस्तरको गे्रि-स्तर प्रनदेशनहरू िाप्त गने िुप्रनप्रित गनषका 

लाप्रग उत्तम तररकाको बारेमा छलफल गरररहेका छ ौं। कोप्रभि-१९ को प्रनरन्तर ििारको बारेमा हामीले तपाईौंको िप्रतप्रिया र 

िरोकारहरू िुनेका छ ौं। हामीले ििेक्षणहरू िञ्चालन गरेका प्रर्थय ौं र प्रिद्यार्थी, पररिार र स्टाफका िार्थ न  फोकि गु्रपहरू 

आयोिना गरेका प्रर्थय ौं, िहाुँ प्रिल्लाले प्रिद्यालय भिनहरू पुनः खोल्नेबारे छलफल गयौ। 

यि िमय, प्रिल्लाले िनिरी ४, २०२१ देस्ट्ख गे्रि प्रकने्दगषतेन-१२ (K-12) मा प्रिशेर् कायषिममा अशक्तता भएका प्रिद्यार्थीहरूको 

लाप्रग चार प्रदनको ब्यस्ट्क्तगत प्रशक्षाको िार्थ एक हाइप्रिि मोिल िस्ताि गदषछ। अन्य िबै प्रिद्यार्थीहरू यि िमयमा दूरस्र्थ 

प्रशक्षाको िार्थ िारी राखे्नछन्। 

यो प्रनणषय तपाईौंहरू, हाम्रो सू्कलको अध्यक्षहरू, मोनरो काउन्टी स्वास्थ्य अप्रिकारीहरूको िमर्थषन, र नू्ययोकष  र अन्य देशका 

अन्य प्रिल्लाहरूका अनुभिहरूको आदानिदानको िहकायषमा गररएको प्रर्थयो। हामी कोप्रभि-१९ घटनाहरूको िौंख्या, परीक्षण 

क्षमता, र हाम्रो के्षत्रको िमुदायमा केिहरु फैप्रलएको िौंकेत पप्रन अनुगमन गरररहेका छ ौं। 

हाम्रो पुनमूषल्ाौंकन र योिनाको िममा, दुई मुख्य प्रिद्धान्तहरूले हाम्रो कामलाई मागषप्रनदेशन गनष िारी राख्दछ - हाम्रा प्रिद्यार्थी 

र कमषचारीहरूको स्वास्थ्य र िुरक्षा र हाम्रा प्रिद्यार्थीहरूलाई उच्च-गुणस्तरीय प्रशक्षा िदान गने लक्ष्य। यो हामी िबैको िार्थ 

तपाईौंको लाप्रग गररएको िप्रतज्ञा हो, र यो हाम्रो प्रनणषय प्रलने िममा अग्रणी रहन्छ। हामी बुझछ ौं प्रक तपाईौंहरु मधे्य कप्रतपयले 

सू्कल फकष ने बारे िरोकार हन िक्छ। 

प्रिशेर्ज्ञता िाप्त कायषिमहरूमा अशक्त प्रिद्यार्थीहरूको पररिारलाई नोभेम्बर ६ िा पप्रहले िम्पकष  हनेछ र तपाईौंको बच्चा चार 

प्रदनिम्म व्यस्ट्क्तगत प्रशक्षणको लाप्रग फकष नेछ िा हालको दूरस्र्थ प्रशक्षा मोिेलमा रहनेछ भने्न  तपाईौंको िार्थप्रमकता छलफल 

गररनेछ।यि िानकारीले हामीलाई िनिरी ४, २०२१ िुरू प्रमप्रत भन्दा अप्रघ रिदलाई अस्ट्न्तम रूप प्रदन मागषदशषन गनेछ। 

तपाईौंको प्रनरन्तर िमर्थषन, िैयष र लचकताको लाप्रग िन्यबाद। हामी यहाुँ तपाईलाई िहयोग पुर्याउन आएका छ ौं र हाम्रो 

प्रिद्वानहरुिुँग िफल हनको लाप्रग आिश्यक पने िामग्री र िमर्थषनहरू छन् भने्न िुप्रनप्रित गनष हामी िक्दो िबै गछौं र 

प्रिल्लालाई अगाप्रि िानष िक्छ ौं। अब।सँगै।अगाडि। 
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