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 अप्रिल ८, २०२०  

प्रिय बफ्लो पब्ललक स्कूल समुदाय, 

मार्च २, २०२० मा, Governor Cuomo द्वारा COVID-19 महामारीको फैलावट कम गर्च ियासका लागग कायचकारी आदेश 
२०२.११ जारी गररएको गियो। यस आदेशको शुरुमा सबै स्कूलहरू अप्रिल १५ सम्म बन्द रहर् आवश्यक गियो। अप्रिल ७ मा, 
Governor Cuomo ले कायचकारी आदेश २०२.१४ जारी गरी प्रवद्यालय बन्द लब्म्बएर अप्रिल २९, २०२० को ११:५९ बजेसम्म 
जारी रहर्ेछ, जसमा नर्रन्तर बन्दको पुर्ः मूलयाांकर् हुर्ेछ।  

आदेश अरु्सार स्कूल ब्जललाहरूले वैकब्लपक अरु्देशात्मक प्रवकलपहरू (alternative instructional options), भोजर् प्रवतरण र 
बालबाललकाको हेरर्ाह आवश्यक कामदारहरूको बच्र्ाहरूलाई सेवा िदार् गर्च, र यी सेवाहरूलाई आगामी BPS ब्स्िांग बे्रकसहहत 
रहेको प्रवदा वा स्र्ो डमेा, जारी राख्न आवश्यक छ। कायचकारी आदेश २०२.१४ (Executive Order 202.14) ले अप्रिल १० देखि 
१७ सम्म ब्स्िांग बे्रक अवलम्बर् गररएको जर्ाएको छ। 

बफ्लो पब्ललक स्कूलहरू शुक्रबार, अप्रिल १० र सोमबार, अप्रिल १३, २०२० ईस्टर धालमचक हदर्हरूको पालर्ा गर्च बन्द रहन्छर्।् 
हाम्रो राज्यद्वारा अरु्मोहदत वैकब्लपक लशक्षा योजर्ा अप्रिल १४ देखि अप्रिल १७ सम्म जारी रहरु्पदचछ। बे्रकफास्ट र लन्र् सेवा 
यस हप्ता र सोमबार, अप्रिल १३ को लागग प्रवतरण गररएको छ, र बुधबार, अप्रिल १५ पुर्ःसुरु हुर्ेछ, र सामान्य M-W-F 
ताललकामा २८ वटा तोककएको स्कूलहरुमा जारी रहर्ेछ। हामी आवश्यक स्वास््यकमीहरुको बच्र्ाको हेरर्ाह सुप्रवधा पुर् याउर्को 
लागग हाम्रो राज्यद्वारा अरु्मोहदत योजर्ाको पनर् नर्रन्तरता हदर्ेछौँ। 

ब्जललाले धालमचक हदर्हरूको पालर्ा र सम्मार् गदचछ जुर् आउँदो अवगधको महत्त्वपूणच पाटो हो। हामीलाई वैकब्लपक लशक्षण 
प्रवकलपहरू जारी राख्न नर्देशर् गररएको छ भर् ेकुरै् पनर् प्रवद्यािी वा कमचर्ारीलाई उर्ीहरूको धालमचक बबदा मर्ाउर् िुला 
गररएको छ। 

कृपया यो पनर् र्ोट गरु्चहोस ्कक िडच-क्वाटर माककिं ग प्रपररयड (तसे्रो-र्ौिाई मककिं ग अवगध) को ग्रडे अप्रिल ३० सम्म नर्ब्श्र्त 
हुर्ेछैर्। अन्तररममा ब्जललाले बफ्लो लशक्षा बोडचसँग सबै प्रवद्यािीहरुको तेस्रो र र्ौिो मककिं ग अवगधको ग्रेडड ांगको महत्वपूणच 
प्रवषयमा एक िस्ताव प्रवकास गर्च कायच गर्ेछ।  

यस अभूतपूवच समयमा हाम्रा सबै बालबाललका र पररवारहरूमा तपाईको नर्रन्तर सहायता र समपचणको लागग धन्यवाद। 

कृपया राम्रोसँग रहरु्होस।् 
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