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मार्च १७, २०२० 

कार्चकारी आदेश २०२.४ मुताविक न्रु् र्ोकच को गभर्चरले COVID -19 को प्रसारलाई कम गर्च मद्दत गर्च राज्र्भभत्र सबै स्कूलहरू बन्द 
गरे् आदेश जारी गरेका छर्।् तसर्च, कृपर्ा सबैमा जार्कारी रहोस ्कक स्कूलहरू आधिकाररक रूपमा मार्च १८, २०२० देखि बन्द छर्।् 
सबै भशक्षक, भशक्षक सहार्क, भशक्षक सहर्ोगीहरू र स्कूल आिाररत क्लककच ल स्टाफलाई अवप्रल २०, २०२० सम्म स्कूलमा उपस्स्र्त 
र्हुर् नर्देशर् ददइन्छ। 

र्सबाहेक, कार्चकारी आदेश २०२.४ ले स्पष्ट रूपमा उल्लेि गछच कक स्कूल डिस्रीक्टहरूले िैकस्ल्पक अरु्देशात्मक विकल्पहरू, िार्ा 
वितरण र उपलब्िता, र बच्र्ा हेरर्ाहको लाधग र्ोजर्ा विकास गदचछ। तसर्च, र्ो महत्िपूणच छ कक भशक्षकहरूले विद्र्ार्ीहरूलाई 
िैकस्ल्पक नर्देशात्मक विकल्पहरू प्रदार् गर्च जारी राखु्नपछच जुर् तपाई सक्षम हुरु्हुन्छ। 

आिश्र्कता र संकटको समर्मा भशक्षकहरू सँिै हाम्रो डिस्रीक्टको मूल िम्बा हुन्छर्;् र, भशक्षकहरूले सिैँ आफूलाई बच्र्ाहरूको 
उल्लेिर्ीर् संरक्षक र उर्ीहरूको भशक्षाको लाधग िकालतकताचको रूपमा प्रनतस्ष्ित बर्ाएका छर्।् बफ्लोले र्स ऐनतहाभसक विश्िव्र्ापी 
कोरोर्ाभाइरस रु्र्ौतीको सामर्ा गरु्चपदाच, हामी हाम्रा सम्मानर्त भशक्षाविद्हरूलाई हाम्रो स्जल्लाको रूपमा मात्र होइर्, तर प्रत्रे्क 
बच्र्ामा भर परररहेको मूल बलको रूपमा रहर्को लाधग हामी आग्रह गदचछौँ। हामीलाई हाम्रा भशक्षकहरू पदहले भन्दा बदि आिश्र्क छ 
र र्स समर्मा तपाईको विद्र्ार्ीहरूको भशक्षामा नर्रन्तरता ददर् मद्दतको लाधग तपाईको उत्तम प्रर्ासको लाधग आग्रह गदचछौँ। 
तदरु्सार, कृपर्ा र्ी महत्िपूणच ददशानर्देशहरू र्स बन्द अिधिको लाधग पालर्ा गरु्चहोस।् 

   कृपर्ा तपाईको इलेक्रोनर्क उपकरणहरू घरमा ल्र्ाउरु्होस।् 
   नर्र्भमत रूपमा नर्िाचररत स्कूल ददर्हरूमा स्कूल बन्द हुरे् र्स अिधिभरर डिस्रीक्ट र संघले विद्र्ार्ीहरूको लाधग िकैस्ल्पक 

नर्देशर् विकल्पहरू प्रदार् गर्च साझदेारी गरे्छ। 
 भशक्षकहरूले आिश्र्कताको आिारमा उर्ीहरूको कक्षामा िा कुरै् पनर् सम्बस्न्ित सुवििाहरूमा भर्ाच भएका विद्र्ार्ीहरूसँग 

इलेक्रोनर्क माध्र्मबाट सम्पकच हरू कार्म राख्न सक्रे्छर्।् विद्र्ार्ीहरूको सार् हामीलाई राज्र्ले त्र्सो गर्च आिश्र्क िारे्मा 
डिस्रीक्टले सम्पकच हरू ट्र्र्ाक गर्च सहर्ोग पुर् र्ाउरे्छ। 

 स्कूल बन्दको र्स अिधिमा स्कूल ददर्मा भशक्षकहरूले स्कुलस्ज एकाउन्टहरू र्के गरे्छर् ्र नर्र्भमत रूपमा र आिश्र्क 
समर्मा ईमेलको जिाफ ददर् सक्छर्।्     

 जहाँ सम्भि र आिश्र्क भएको िाउँमा, भशक्षक र SST स्टाफ जसले विद्र्ार्ीहरूलाई भसकाउछर् ्िा कार्च गदचछर् ्IEPs, 
504s, सुरक्षा र्ोजर्ाहरू, िा गहर् मार्भसक स्िास््र् सेिाहरूको आिश्र्कता भएका अन्र् विद्र्ार्ीहरूले पर्चिेक्षकहरू र 
टोलीका सदस्र्हरूसँग विद्र्ार्ी र पररिारहरूलाई िैकस्ल्पक नर्देशर् विकल्पहरू प्रदार् गर्च सम्पकच  गर्च समन्िर् गरे्छर्।् 

 विद्र्ालर् बन्द हुरे् अिधिमा, उच्र् माध्र्भमक विद्र्ालर्का भसनर्र्सचका भशक्षकहरूले आिश्र्क िैकस्ल्पक नर्देशर् विकल्पहरू 
प्रदार् गरे्छर् ्ताकक विद्र्ार्ीहरू ग्र्र्ाजुएट गर्चको लाधग ट्र्र्ाकमा रहर् सक्छर्।् 

 भशक्षकहरूले स्कूल बन्द अिधिमा इलेक्रोनर्क माध्र्मबाट स्िेच्छाले व्र्ािसानर्क विकासमा भाग भलर् सक्दछर्।् 
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