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प्रिय बफ्लो पब्ललक स्कूल परिवाि: 
 

हाम्रो सिुदायिा भएको अर्थहीन हहिंसाको कािण धेिै बालबामलकाहरुको जीवन गुमिसकेको छ ि यी दखुद 
घटनाहरूको प्रवरूद्ध हािी ि हाम्रो बफ्लो मिक्षा बोर्थको सबै सदस्यहरू गहहिो दखु व्यक्ि गदथछौँ। ितनवाि सााँझ, 

हािीले भिपुि सम्भावना भएको अको सुन्दि बच्चा गुिाएका छौँ,  यस्ि ैभ्रािक बन्दकु हहिंसािा, जुन हाम्रो बफ्लो 
आसपासिा िाय भइिहन्छ। हाम्रो बहुिूल्य बच्चाहरू घाइि ेछन ्वा बन्दकू हहिंसाको कािण धेिै चााँर् ैबबिकेा छन।् 
जब हािी उनीहरूको स्नािक ि उज्जज्जवल भप्रवष्यिा ध्यान केब्न्िि हुन्छौँ, यहााँ जहहले भयानक ि अित्यामिि हुन्छ 
जब एक बच्चा हािीबाट यसिी खोमसन्छ। 
 

बोर्थ अध्यक्ष नेभिगोल्र् ि ि हाम्रो प्रवश्वास-आधारिि सिंस्र्ाहरू, हाम्रो नागरिक सिूहहरू, हाम्रो अमभभावकहरु, हाम्रो 
िेयि ि तनवाथचचि अचधकािीहरू, ि हाम्रो स्कूलहरू - सबैलाई - एकसार् िाब्न्ि अमभवदृ्चध गनथ ि ित्काल हहिंसाको 
अन्ि गनथ स्पष्ट उपायहरू तनकाल्न एकसार् काि गनथ आह्वान गदथछु! 
 

हािी हाम्रो प्रवद्यार्ीहरूलाई पुनरुत्र्ातनक अभ्यासबाट िाब्न्िपूणथ प्रववाद सिाधान गनथ मसकाउछौँ। हािी ट्रिा 
इन्फोिथर् क्यि (Trauma Informed Care) िदान गदथछौँ। हािी सािंस्कृतिक ि भाषागि उत्तिदायी मिक्षण अभ्यासहरूिा 
किथचािीहरुलाई िमिक्षण िदान गदथछौँ ि हािी सहजै हाम्रो सिंकट सेवा टोली ियाि गदथछौँ। हाम्रो सिंकट सेवा टोली ि 
स्कूल-आधारिि छात्र सहयोग टोलीले इन्टिनेिनल स्कूल # 45, लाफफयेट इन्टिनेिनल स्कूल # 207, न्यु किि 
एकार्िेी एट लाफफयेट # 353,  िन्टेसोिी स्कूल # 32 ि हचचिंग्सन सेन्ट्रल टेब्क्नकल स्कूल # 304 लाई सल्लाह ि 
अन्य सहायक सेवाहरू िदान गनथका लाचग रु्िै सिुदाय साझदेािहरूसाँग सािेल हुनेछ। हािी सधैँ हाम्रो बालबामलका 
ि परिवािहरुलाई आवश्यक सियिा सहयोग गनथ ियाि छौँ। यद्यप्रप, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो िार्थना यो हो फक चााँर् ै
एक हदन आउनेछ जब सिावटको उपचाि हाम्रो युवा जनको जीवनिा आवश्यक हुनेछैन। 
 

कृपया िपाईको आब्त्िक प्रवचािहरू ि भावपूणथ कायथहरु हालसालै तनधन भएका Badraldeen Elwaseem िति सिपथण 
गनुथहोस।् वहााँको िोकाकुल परिवाि लगायि सम्पूणथ िहि वहााँको असिातयक हृदयप्रवदािक ितृ्युिति िौनधािण 
िकट गदथछ। 
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