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मार्च १, २०२२  

 

प्रिय रोरे्स्टर प्रिटी सू्कल प्रिस्ट्स्टिक्टका प्रिध्यार्थीहरु, पररिारहरु र कमचर्ारीहरु, 

 

गभर्चर होरु्लले आइतिार घोषणा गररर्प्रक भोप्रल देस्ट्ि नू्ययोकच का सू्कलहरुमा मास्ट्स्कङ िैकस्ट्िक हुरे्छ। काउन्टी कायचकारी 

बेलो र िाक्टर मेन्डोजाले गभर्चरको प्रर्णचयलाई िमर्थचर् गरे र मास्क लगाउरु् पररिारको छर्ौट हुरु्पछच  भरे्र िंकेत गरे। 

 

गभर्चरको घोषणा अरु्िार, रोरे्स्टर प्रिटी सू्कल प्रिस्ट्स्टिक्ट भोली, बुधबार, मार्च २,२०२२ देिी हाम्रा सू्कल र भिर्हरुमा 

िैकस्ट्िक मास्ट्स्कङ प्रर्यममा पररितचर् हुरे्छ। मास्कको ियोग पररिार र कमचर्ारी िदस्यहरुको व्यस्ट्िगत छर्ौट हुरे्छ। कृपया 

ध्यार् प्रदरु्होिप्रक कोप्रभि-१९ को फैलािटलाई रोक्न केप्रह पररस्ट्थर्थप्रतहरुमा मास्क आिश्यक हुरे्छ। यि िमयमा, हामी अझै पप्रर् 

िम्पकच  टि ेप्रिङ, आइिोलेिोर् (अलगाि) र क्वारेर्प्रटर्, िम्बस्ट्ि नू्ययोकच  राज्य अिास्थ्य प्रिभागबाट अधिाप्रधक मगचदर्चर्को लागी 

पस्ट्िचरहेका छौ।ं 

 

मलाई र्थाहा छ, यो िमार्ार धेरैका लागी िंिेदर्र्ील प्रिषय भएकाले िते्यक व्यस्ट्िले फरक िप्रतप्रिया प्रदरे्छर्। हामीले 

एकअकाचको प्रर्णचयालाई िम्मार् गर्च महत्त्वपूणच छ र हाम्रा िबै प्रिध्यार्थी र कमचर्ारीहरुलाई िुरप्रित, स्वागतयोग्य िातािरण िदार् 

गर्च जारी राखछौ।ं म फरिरी १४ देस्ट्ि १७ िम्ममा भएको मास्ट्स्कङ ििेिणमा भाग प्रलरे् िबैलाई धन्यिाद प्रदर् र्ाहन्छु, र म 

तपाईको िप्रतप्रियाको कदर गछुच । र्प्रतजा यहााँ हेर्च िप्रकन्छ। 

 

कृपया ढुक्क हुरु्होि, मास्क जर्ादेर्को अन्त्यले हाम्रा प्रिध्यार्थीहरु र कमचर्ारीहरुका लागी िुरप्रित र स्वास्थ्य िातािरण कायम 

राख्न िम्बस्ट्ित हाम्रो दैप्रर्क अभ्यािहरु पररितचर् गदैर्। र्थप रुपमा, हामी तलका कुराहरु गरे्छौ:ं  

• र्ाहरे्हरुलाई उच्च गुणस्तरको मास्कहरु आपूप्रतच गर्च जारी राखे्नछौ।ं 

• अरु्रोध गरे् जो कोहीलाई कोप्रभि-१९ दु्रत पररिण प्रकटहरु िदार् गरे्छौ।ं 

• प्रिध्यार्थीहरुलाई उर्ीहरुको सू्कलमा िाप्ताप्रहक कोप्रभि-१९ पररिणमा िहभागी हुर् पररिारहरुलाई प्रिकि िदार् गर्च 

जारी राखे्नछौ।ं 

• िेबिाइटमा िप्रत सू्कल कोप्रभि-१९ माप्रमलाहरुको िंख्या िाझा गर्च जारी राखे्नछौ।ं 

 

िबैलाई िुरप्रित राख्न मद्दत गर्चको लागी िोप लगाउरु् महत्त्वपूणच कदम हो। प्रिस्ट्स्टिक्टले ५ देस्ट्ि १७ िषचको बालबाप्रलकाको लागी 

तीर्िटा िोप स्ट्िप्रर्कहरु आयोजार् गर्च मोर्रो काउस्ट्न्टिंग फेरी िाझोदारी गदैछ। भेटघाटको िमय ताप्रलकाको प्रलंकहरु 

िप्रहत र्थप जार्कारीको लागी कृपया www.rcsdk12.org/clinics मा जारु्होि।   

 

म तपाईको प्रर्रन्तर धैयचता, िमझदारी र िहयोगको कदर गछुच , प्रकर्प्रक हामी यी पररितचर्हरु माफच त काम गदै जााँदा एक 

रोरे्स्टर प्रिटी सू्कल प्रिस्ट्स्टिक्ट िमुदायको रुपमा काम गछौं। 

 

भिदीय, 

 
िाक्टर लेस्ली मायेिच स्मल   

सू्कलहरुको िुपेररने्टर्िेन्ट 

 

 

https://www.rcsdk12.org/masksurvey
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