Nepali version:
प्रिय All City High परिवाि ि कर्म चािी,
हार्ी तपाईंलाई नयााँ स्कूल वर्मर्ा स्वागत गनम उत्साप्रहत छ ।ं हार्ी सबै एक स्वागत ि एक वाताविण प्रसर्मना गनम कार्
गने छ । तपाईंको बच्चाको सुिक्षा एक उच्च िाथप्रर्कता हो, ि र् हाम्रो प्रवद्यालयहरूर्ा आगन्तुकहरूको लाप्रग
स्थाप्रपत िप्रियाहरूको बािे र्ा केही र्ानकािी िदान गनम चाहन्छु । प्रतनीहरू प्रवद्याथी हरू ि कर्म चािीहरू, ि सबै
आगन्तुकहरूको सुिक्षाको लाप्रग ठाउाँ र्ा छन् । सबै आगन्तुकहरूले यी प्रनयर्हरू पालना गनुम पदम छ। यी िप्रियाहरू
पालन नगने र्ो कोहीलाई उनीहरूको भ्रर्णको सर्यर्ा िवेश को अनु र्प्रत प्रदइने छैन। कुनै अपवाद छै न।
•

•

•
•

प्रवद्यालयको र्ु ख्य िवेशद्वाि आगन्तुकहरूको लाप्रग िवेशको एकल प्रबन्दु को रूपर्ा सेवा गने छ। हार्ी
तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपर्ा अप्रिवादन गनम चाहन्छ ,ं त्यसैले आगन्तुकहरूले सीधै स्कूल कायाम लयर्ा रिपोर्म
गनुम पछम ि आगन्तुकको पास िाप्त गनम फोर्ो पप्रहचान िस्तु त गनुम पछम ।
आर्ाबाबु / हे िचाहकताम हरूले आफ्ना बच्चाहरूको लाप्रग िािक्तिक प्रपकअप सर्य, वा प्रशक्षकहरू /
कर्म चािीहरूसाँग कुनै अन्य अनु िोध गरिएको बैठक, ि आगर्नर्ा फोर्ो पप्रहचान िस्तु त गनम स्कूल
कायाम लयर्ा कल गनुम पदम छ।
सुिक्षा िोर्ोकलको रूपर्ा,आगन्तुकहरू उनीहरूको व्यक्ति ि सार्ानहरूको खोर्ीको अधीनर्ा छन् ।
इन्काि गने र्ो कोहीलाई पप्रन इन्काि को सर्यर्ा, प्रर्ल्ला सम्पप्रिर्ा िहन अनु र्प्रत प्रदइनेछैन।
कुनै पप्रन व्यक्तिले स्कूलको सम्पप्रि छोड् न िने को छ िने तुरुन्तै त्यसो गनुम पदम छ। यसबाहेक, यप्रद तपाईंलाई
घि छोड् न आग्रह गनुम उप्रचत प्रथएन र्स्तो लाग्छ िने , कृपया स्कूल िर्ु खलाई सम्पकम गनुम होस्। तथाप्रप, सुिक्षा
कायर् िाख्न, तपाईंको बच्चाको उत्पादक प्रसक्ने वाताविणर्ा कुनै व्यवधान नआओस् िने ि छोड् नको लाप्रग
अनु िोध पालन गनुम पदम छ।

प्रर्ल्ला आचाि संप्रहता प्रवद्याथी, कर्म चािी, परिवाि ि सर्ु दायका सदस्यहरू सप्रहत हाम्रो स्कूल सर्ु दायर्ा सबैलाई
लागू हुन्छ। यप्रद तपाईंलाई आचाि संप्रहतार्ा आधारित तपाईंको अप्रधकािहरू कुनै पप्रन तरिकाले उल्लङ्घन गरिएको
र्हसुस गनुम हुन्छ िने , कृपया तपाईंको स्कूलको अप्रििावक सम्पकम वा होर् स्कूल सहायकलाई सम्पकम गनुम होस्।
हाम्रो सबैिन्दा ठूलो इच्छा स्वागत योग्य ि पुप्रि गने वाताविण प्रसर्म ना गनुम हो। स्वागत योग्य ि पुप्रि गने वाताविणलाई
सर्थम न नगने व्यवहािलाई सकािात्मक सम्बन्ध प्रनर्ाम ण गनम ि उत्पादक प्रसक्ने वाताविण कायर् िाख्न द्रुत रूपर्ा
सम्बोधन गरिने छ।
हाम्रो प्रवद्यालय सर्ु दायको सुिक्षा ि सुिक्षार्ा सबैको िू प्रर्का छ। कृपया सतकम िहनु होस् ि ५८५-२६२-८६०० र्ा कल
गिे ि तुरुन्तै स्कूल र्ै दानर्ा वा वरिपरि कुनै पप्रन शं कास्पद गप्रतप्रवप्रधरिपोर्म गनुम होस्।
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