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            Nepali 

प्रिय प्रि.पी.यस. (BPS) का अप्रििावकहरु ~ 

 

िफलो पब्लिक सू्कलहरुको प्रिक्षा िारे्गन (Bargain) ले: हाम्रा गवद्याथीहरु तथा अगििावकहरुको 

पररश्रि, प्रगतबद्धता, र सहकायनको बिलािा गजल्लाले अवसरको लागि िािनहरुको ग्यारेन्टी गिन्छ 

जसले उपलब्धि र सफलता तफन  डोयानउछ ििेर गवश्वास ििनछ। 
 

कोप्रिड-१९ को कारणले प्रिल्ला िन्द िएकोले, यस प्रिल्लाले हिार ौं उपकरणहरु हस्तान्तरण र्गरेको छ। यी 

उपकरणहरु सहयोर्गी छन्, तर प्रवद्यार्थीहरुले यी उपकरणहरु िप्रत प्रिमे्मवार हुनुपने हुन्छ। प्रवद्यार्थीहरुले 

उनीहरुको उपकरणहरुको राम्ररी ख्याल र्गनुुपने हुन्छ। िि, हाम्रो सू्कल फेबु्रअरी १, २०२१ देब्लि फेरी िुल्छ, 

त्यहााँ सचेत हुने अझ िढी अपेक्षा र्गररने छ। 

 

 

गवद्याथीहरु सू्कल जािे गििहरुिा हरेक पटक 

उपकरणहरु तथा िाजनरहरुलाई साथिा ल्यािु पिे 

हुन्छ। 

 
 

उपकरणहरु सुरगित राख्नको लागि 

उपकरणहरुलाई झोला वा सू्कलको झोलािा राखेर 

ल्यािु पिे हुन्छ।  

 
 

कोगिड सम्बब्धि सुरिाको लागि गियिहरुको 

कारण उपकरणहरुलाई अरु गवद्याथीहरुसंि सेयर 

ििन हुुँिैि। 

 
 

हरे रात उपकरणहरुलाई पूणन रुपले िाजन ििुन पिे 

हुन्छ। 
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उपकरणहरुलाई गजमे्मवार र िैगतक तरीकाले 

प्रयोि ििुन पिनछ जसले, गशिण र शैगिक 

वातावरणिा बािा उत्पन्न ििैि। 

 

यगि कम्प्युटर हरायो वा िोरी ियो ििे, प्रहरी ररपोटन  

तुरुन्त ितान ििुनपछन । ररपोटन  िायर िरेपगछ गजल्लाले 

उपकरणलाई बन्द ििनछ। 

 

त्यस ररपोटनको एउटा प्रगतगलगपलाई १५१५ साउथ 

पाकन  एिेनू्य ब्धथथत सेन्टर फर इिोिेसि, टेक्नोलोजी 

र टर े गिंिको किनिरीलाई गवद्याथीको गववरण (िाि, 

सू्कल, किा) सगहत बुझाउिु पिे हुन्छ वा इिेल - 

bpsinventory@buffaloschools.org िा पठाउिु 

पिे हुन्छ। 

  

प्रहरीको प्रगतवेिि गबिा, कुिै पगि प्रगतथथापि 

उपकरणलाई जारी िररिे छैि। 

 

यगि पुरािो पावर कोडनलाई प्रगतथथापि ििन अिुरोि 

िरेको सियिा गफतान िररएको छ ििे िातै्र पावर 

कोडनलाई गिशूल्क प्रगतथथागपत िररिे छ। 

 

िगतग्रस्त र गबगग्रएका उपकरणहरुलाई  ििनत वा 

प्रगतथथापि ििनको लागि सेन्टर फर इिोिेसिि, 

टेक्नोलोजी र टर े गिंिका किनिारीहरु सिि प्रसु्तत 

ििुनपिेछ। 

 

 
१५१५ साउथ पाकन  एिेनू्य 

बफलो, यि.वाई. १४२२० 

सोिवर - शुक्रवार 

गबहाि १० बजे िेब्धख गिउुँसो ४ बजे सम्म 

७१६-८१६-७१०० 

 

स्मरण र्गनुुहोला प्रक, प्रवद्यार्थीको िप्रवप्रिसौंर्ग सम्बब्लित हरेक प्रवषय तर्था मुद्दाहरुलाई सोमवार देब्लि िुक्रवारका 

प्रदन प्रिहान १० ििे देब्लि प्रदउाँसो ४ ििे सम्म १५१५ साउर्थ पाकु एिेनू्य, िफलो, यन.वाइ. १४२२० मा सम्बोिन 
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 र्गररने छ। अप्रििावकहरु/प्रवद्यार्थीहरुले पप्रन आइ.प्रि. हेल्प डेस्कलाई (७१६)-८१६-७१०० मा फोन र्गरी 

गबकल्प १ िा गथिी िाप्रवप्रिक सहयोर्गको लाप्रर्ग सम्पकु र्गनु सके्नछन्। 


