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जनवरी १२,२०२१ 

िप्रय िव�ाथ�ह�, प�रवारह�, र रोचे�र िसटी �ूल िड����का �ाफ सद�ह�, 

हामी हाम्रो िज�ामा ���गत / हाइिब्रड िश�ामा फक� का छौ ंर म आशा गद�छु िक तपाईं मेरो उ�ाहमा सहभागी �नु�नेछ।गत 
ह�ा मात्र, के - १२ क�ामा िवशेष काय�क्रममा भएका करीव ३०० िव�ाथ�ह� ���गत-िश�णको लािग क�ामा फिक� ए।यो 
हष�को समय हो, िकनिक हामीले ९ मिहना भ�ा बढीमा पिहलो पटक सहपाठी(िव�ाथ�) र �ाफ सद�ह�लाई पुनिम�लन गन� 
सकेका छौ!ं 

हामीले िडसे�रमा तपाईह�सँग साझा गरेझ�, हाम्रो प्रीके-६ क�ाका िव�ाथ�ह�का लािग �ूल पुन: खोल्ने योजनाको चरण २ 
अझै सोमबार ८,फेबु्रअरी २०२१ मा �ूलमा फक� ने काय�क्रमको तािलकामा छ।फे�र, यसमा सामा� र िवशेष िश�ाका 
िव�ाथ�ह� पछ� न् जसले संकर / ���गत-िश�ण रोजेकाछन्। यी िव�ाथ�ह�ले चार िदन िसधा िनद�शन प्रा� गन�छन्: लगातार 
दुई िदन हाइिब्रड / ���गत-िश�ण �नेछ र दुई िदन पूण� �पमा �रमोट सेिटंगमा (इ�रनेटबाट) �नेछ।बुधवार पूण� �पमा 
एिसन्क्रोनस / �त� िश�ा �नेछ।धेरै जसो अवस्थाह�मा, िव�ाथ�ह�ले आफ्ना अव�स्थत िश�कह� राख्छन्। 

हाम्रो पुनः  खोल्ने योजनाको चरण ३ मा तपाईंलाई आज अपडेट िदन म तपाईंलाई यो पत्र लेख्दै छु। यसले  ७ - १२ क�ामा भएका 
सबै िव�ाथ�ह� समावेश गद�छ जुन िवशेष काय�क्रममा छैनन्।मूल �पमा, िज�ाले सबै ७ - १२ क�ामा भएका िव�ाथ�ह� यस 
�ूल वष�को बाँकीको लािग पूण� भचु�अल रहनेछ भनी प्र�ाव गरेको िथयो।य�िप, होिसयारीपूव�क िवचार गरेपिछ, हामीले 
सोमबार, फेबु्रअरी २२, २०२१ बाट ७-१२ क�ामा भएका िव�ाथ� र प�रवार जसले ���गत-िश�णमा फक� ने छनौट गरेका छन् 
उनीह�ले ह�ाको दुई िदन �ूलमा फक� ने िनण�य गरेका छौ।ंअ� तीन िदन िसन्क्रोनस / एिसन्क्रोनस िश�ण इ�रनेट प्रयोग 
गरेर डेिलभर ग�रनेछ। बुधवार सबै िव�ाथ�ह�को लािग एिसन्क्रोनस अनलाइन िश�ाको  िदन रहनेछ।  

चरण ३ को भागको �पमा ���गत िश�णमा भाग िलने मा�िमक (७ - १२ क�ा) िव�ाथ�ह�को लािग िभ�ताह� िन�ानुसार 
छन्: 

·     के-८ (k-8) भवनह�मा िव�ाथ�ह� सोमबार / मंगलबार उप�स्थत �नेछन् 
·    ७-१२ (7-12) क�ाका  के-१२ (k-12) भवनह�मा (वो�� ओफ ईन्�ायरी नं: ५८/ world of Inquiry No.58) 
भएका िब�ाथ�ह� िबहीबार / शुक्रवार उप�स्थत �नेछन् 
·    ७-१२ भवनका िव�ाथ�ह� िबिहबार / शुक्रवार  ���गत �पमा उप�स्थत �नेछन् 
·    ७-८ ए�ो भवन (फ्रा�लीन लोअर, मोनरो लोअर, �ूल 3, र ड�ासको नथ�वे� जुिनयर हाई�ूल) का 
िब�ाथ�ह� िबिहबार / शुक्रबार भाग िलनेछन्। 

 बेल टाइ� (�ूल को समय): 
फेबु्रअरी ८, २०२१ दे�ख, चरण३ का र हाम्रा सबै िव�ाथ�ह� २०२०-२१ �ुल बष� अिघ प्रकािशत ग�रएको घ�ी काय�क्रममा 
फिक� नेछ। थप जानकारीको लािग कृपया हाम्रो वेबसाइट हेनु�होस्: please visit our website। 

हाइिब्रड / ���गत िश�ण को लागी �ा� र सुर�ा 

िब�ाथ�ह�लाई हाइिब्रड/���गत िनद�शनका लािग �ूलमा उप�स्थत गराउन, �ूलह�ले हरेक मिहना केही प्रितशत िव�ाथ� 
र �ाफको कोिभड -१९ परी�ण गनु� पछ�  ("ओरेन्ज जोन" �ेत्रको �स्थितमा २०% र "रेड जोन" मा ३०%)।यिद हामी यो �ूयोक�  रा� 

 

mailto:lesli.myers-small@rcsdk12.org
http://www.rcsdk12.org/
https://www.rcsdk12.org/domain/11468
https://www.rcsdk12.org/cms/lib/NY01001156/Centricity/Domain/11468/School_address_list_2020-21%20Feb.8.pdf


  

आव�कता पूरा गन� असमथ� भयौ ंभने, �ूल ब� गनु�पन�छ र िव�ाथ�ह� पूण� �पमा दुग�म (�रमोट) िनद�शनह�मा 
फक� नेछन्।िज�ाले हाम्रो समुदायको कोिभड -१९ र �ूयोक�  रा�को पिछ�ो माग�दश�नको निजक नजर रा�खरहेको छ, र 
हामीलाई थाहा छ प�र�स्थित एक �णमा प�रवत�न �न स�छ। 

कृपया थाहा पाउनुहोस्, िव�ाथ�ह� हाम्रो पिहलो प्राथिमकता �न् र उनीह�ले मैले गरेको प्र�ेक िनण�यलाई अिघ गछ� न्। म 
�ूलमा िव�ाथ�ह� िफता� गन� मेरो इ�ामा �ढ रहेको छु। हामी आफ्ना ब�ाह�सँग काम गन� वय�ह�को लािग प्र�ेक 
स�ा� सावधानी अपनाइरहेका छौ।ं�ूलमा वय�ह� जनसं�ाको लािग असमान दरमा संक्रिमत भइरहेका छन् भनेर 
देखाउन हामीसँग कुनै डेटा छैन। िन�य गनु�होस् िक हामी यसको िनगरानी गद�छौ ंर यसमा संल� सबैको सुर�ा र �ा�को 
लािग उ�रदायी रहनेछौ।ं 

िचिक�ा िव�ह�ले अनुस�ान र त�ाड़कह� प्रदान गरेका छन् िक �ूलह� िव�ाथ�ह�को लािग सबैभ�ा सुरि�त स्थान 
हो। सबै िव�ाथ�ह�ले �ूलमा आफ्नो िश�ा प्रा� गन� िवक� �नुपद�छ, र हाम्रो पुन: खोल्ने योजनाको चरण ३ ले थप 
िव�ाथ�ह�लाई �सो गन� अनुमित िदनेछ। यिद हामी १०० प्रितशत दूर िश�ामा फक� नु पन� �स्थितमा यो योजनाले िज�ालाई 
सुचा� �पमा संक्रमण गन� म�त गद�छ। 

हाम्रो हाइिब्रड / ���गत-िश�णमा िफता�को भख�रको जानकारीको लािग कृपया यस वेबसाइट भ्रमण गनु�होस्; 
www.rcsdk12.org/reopens। हाम्रो यस वेबसाइटमा एक �ूल फक� ने प�रवार माग�िनद�शन पिन उपल� छ; 
www.rcsdk12.org/familyguide। 

�ाफ सद�ह� कृपया थाहा पाउँनुहोस् िज�ाको वेबसाइटमा एक काममा िफता� गाइड पिन उपल� छ; 
www.rcsdk12.org/staffhandbook। 

 

फे�र, म तपाईंको धैय�ता, लिचलोपन, र समझदारीको कदर गद�छु जब हामी नयाँ �ाले�र वष� शु� गद�छौ ंर म �ूलमा हाम्रा 
िव�ाथ�ह� भेट्नको लािग उ�ुक छु। 

तपाइको आदरणीय, 

  

Dr. Lesli C. Myers-Small 
Superintendent of Schools 
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