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अगष्ट ३१, २०२१ 

प्रिय अभििावक तथा हेरचाहकतााहरु: 
२०२१-२०२२ स्कूल बर्ामा स्वागत छ! 
हामी न्य ुयोका  राज्यको गिर्ारको रूपमा उर्को ऐततहाभिक र्यााँ िूभमकाको लागी (Kathy Hochul) लाई स्वागत गरेर शुरू गछौँ र 
िबै स्कूलहरुको लागी एक राज्यव्यापी मास्क जर्ादेशको माध्मबाट िबैको िुरक्षामा उर्को बभलयो अडार्को लागी धन्यवाद व्यक्त 
गदाछौँ। 

प्रवश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीले भशक्षण गततमा (learning acceleration) अिर पुयााएको छ र हामी यिको आवश्यकतालाई िम्बोधर् 
गर्ा तयार र उत्िाहहत छौँ। हाम्रा िवर्हरु तयार छर्।् हाम्रो शैक्षक्षक र िाप्रवधधक िणालीहरु तयार छर्।् हाम्रो यातायात िणाली 
तयार छर्;् तैपतर्, धैया गर्ुाहोि।् िबैिन्दा महत्त्वपूणा कुरा, हाम्रा िमप्रपात भशक्षक र िधार्ाध्यापकहरु उत्िुकता र लगर्पूवाक स्कूलमा 
यो महत्वपूणा पूणा फितीको लागी तयार छर्।् बफ्लो पब्ललक स्कूलहरुमा िब ैकमाचारी िदस्यहरु तपाईको बच्चाहरुलाई स्वागत र 
िेवा गर्ाको लागी तैयार छर्।् 

ििलताको लागी हाम्रो तयारी अधरूो हुर्ेछ, तथाप्रप, जबिम्म तपाई - अभििावक र हेचााहकतााहरु - घरमा आफ्र्ो महत्वपूणा िूभमका 
पूरा गर्ुाहुन्र्। यी अत्यावश्यकहरुिाँग योग्य छर् ्िर्े कृपया तपाईको बच्चालाई िब ैििलताको अर्ुिव गर्ा मद्दत गर्ुाहोि।् 

१. यहद स्वस्थ छ िर्े, तपाईको बच्चा हरेक हदर्, िब ैहदर् स्कूलमा िएको िुतर्ब्श्चत गर्ुाहोि।् 
२. बच्चालाई स्कूल काया र अततररक्त अध्ययर्को लागी ितत हदर् दईु घण्टािम्म तपाईको तर्वािमा एक शान्त ठाउाँको 

व्यवस्था भमलाउर्ुहोि।् तपाईको बच्चालाई हरेक हदर् स्कूलमा उिको उपलब्लधहरु बारे िोध्र्ुहोि ्र उिको/उर्को क्षमताको 
लागी उच्च अपेक्षाहरु िेट गर्ुाहोि।् 

३. आफ्र्ो िाथभमक हेरचाह धचफकत्िकिाँग एक स्वास््य जााँचको लागी तपाईको बच्चाको अपोइन्टमेन्ट बर्ाउर्ुहोि ्र यहद 
तपाईलाई त्यिो गर्ा मद्दत चाहहन्छ िर् ेस्कूल कमाचारीिम्म पुग्र् स्वतन्र महिुि गर्ुाहोि।् तपाईको बच्चा िबै आवश्यक 
खोपहरुको लागी अप-टु-डटे िएको िुतर्ब्श्चत गर्ुाहोि।् 

४. पूणा रुपमा खोप लगाउर्ुहोि ्यहद तपाई पहहले र् ैत्यिो गर्ुािएको छैर्। यहद तपाईले अझ ैपतर् त्यिो गर्ुािएको छैर् िर् े
खोपको लागी तपाईको बच्चा १२ बर्ा र माधथको उमेरका लागी अपोइन्टमेन्ट बर्ाउर्ुहोि।् 

५. यहद तपाईले त्यिो गर्ुािएको छैर् िर्े, कृपया 1515 South Park Avenue, मा िोमबार-शुक्रबारिम्म (M-F) बबहार् १०:०० 
देखख ४:०० बजे िम्म तपाईको बच्चाहरुको कम््यूटर उपकरणहरु बुझाउर्ुहोि,् ताफक हामी यिलाई ररफे्रश गरी पुर्प्रवातरण 
गर्ा िक्छौँ। 

हामीिाँग िाझदेारी र तपाईको बच्चाको भशक्षामा तपाईको िूभमका पूरा गर्ुािएकोमा धन्यवाद। िुरक्षक्षत रहर्, कडा पररश्रम, भशक्षाको 
महत्व, र यि पुस्ताको उपक्रममा एकजुट रहर्मा हामीिाँग िामेल हुर्ुहोि।् तपाईको कार बबस्तारै कुदाउर्ुहोि।् बच्चाहरुको लागी 
बाहहर हेर्ुाहोि।् हामी उत्िाहका िाथ अको बधुबार, िे्टेम्बर ८, को लागी आशा गदाछौँ, जब हामी िबैले पखखारहेका तपाईको 
बच्चाहरुलाई कक्षामा खुशीका िाथ स्वागत गदाछौँ।   

 

िवदीय, 

 

 
 

Dr. Kriner Cash 

Superintendent  

 

Attachments: Second copy of District Safety Protocols 

  The Education Bargain with Students and Parents 

 Nepali 


