अ�प्रल 22, 2020

�प्रय JCPS प�रवारह�,

हामी घरमै �वद्यालयको प�हलो साढ� �ुई ह�ाको न�तजाले क�त खुसी छ� भनेर अ�भ�� गनर् स�ैन�। गत ह�ा, 100,000
JCPS �वद्याथ�ह�को 93 प्र�तशतले आ�ा �श�कह�सँग गैर–पार��रक �नद�शन (NTI) मा भाग �लए। केही �वद्यालयह�मा
100 प्र�तशत सहभा�गता प�न �थयो। ती प्रभावशाली सं�ा �न्। यो हाम्रो बुवा-आमा, अ�भभावक, प�रवार, �वद्याथ� र
�श�कह�को ला�ग एक प्रमाण हो �क हामी क�ठन प�र���तमा �वद्यालय संग यस प्रकारको संल�ता द��खरह�का छ�।
तपाइँ ह� सबैलाई ध�वाद।
हामीसँग तपा�ह�सँग साझेदारी गनर् अ� अपड�टह� छन्:
•

JCPS �वद्याथ�ह�को ला�ग �वद्यालयको अ��म �दन अब मे 27 का ला�ग �नधार्�रत ग�रएको छ। जेफरसन
काउ�ी �श�ा बोडर्ले जून 3 द��ख मे 27 को �मती प�रवतर्नलाई गत रातीको बैठकमा अनुमोदन गय�। �वद्याथ�ह�ले
NTI माफर्त �ूल वषर्को बाँक� समय पूरा गन�छन्। हामी स�ा�वत �पमा धेर� साना �ूल �ज�ाह� र �नजी र
ग्रामीण �ूलह�ले JCPS भ�ा अ�घ �ूल समा� गर�को द��छ
े �। अ�धकांश माचर् 16 द��ख घर बाट पढ़ाई शु�
गर� जब�क JCPS लाई यसको NTI प्रणाली �नमार्ण गनर् र प्र�ेक �वद्याथ�ले कम्�ुटरको प�ँ च प्रा� गर�को छ भ�े
कुरा सु�न��त गनर् �ुई ह�ाको समय आव�क पय� जुन अवरोध अ�धकांश अ� �ज�ाह�ले पार गनुर्पद�न।
हामी �व�ास गदर्छ� �क हाम्रा सबै �वद्याथ�ह�को ला�ग एक उ�चत �श�ा अनुभव प्रदान गनर्का �न�� यो ��तत
समय उ�चत �थयो।

•

शै��क सामग्रीको �ाकेट: शै��क सामग्रीको कडा प्र�त�ल�प भएका �ाकेटह� अब प्र�ेक आपतकालीन खाना
�वतरण साइटमा उपल� �नेछ�न। अ�प्रल 24, शुक्रवारबाट �ाकेटह� �न� 14 साइटह�मा उपल� �नेछन्: �ू
�लक, ब्रा��स, चा�ी, क्र� लेन, एन्गेलहाडर्, फनर् �क्रक, फ्रेजर, इ��यन ट्र�ल, �ाकफेरन, से� �ा�ूज र ह्वीटली
इ�लमे�री �ूलह�; �ा�रथसर् �मडल �ूल; र �ाली हाई �ूल र अमे�रकाना क�ु�नटी से�र। हामीले �पक-अप
साइटह�को आव�कतालाई कम गद� धेर� जसो �ाकेटह� �सधै �वद्याथ�ह�लाई पठाउन सु� ग�रसकेका छ�।

•

तपा�को ब�ा द� खाउनुहोस्: कृपया हामीलाई द�खाउनुहोस् �क तपाइँ को ब�ाले घरमा NTI कसरी गद�छ। तपा�
छोटो �भ�डयोह� वा फोटोह� सामा�जक स�ाल मा ह्यासट्याग #ThisIsHowINTI र #WeAreJCPSAtHome
सामेल गर�र पो� गनर् स�ु�नेछ वा तपा� हामीलाई तलको ठ� गानामा इमेल पठाउन स�ु��:
jcps.communications@jefferson.kyschools.us.

हामीलाई थाहा छ तपा�ह�म�े धेरज
� ना सामा�जक �ू री कायम गद� �नु��, घरबाट काम गद��� र साथ साथै आ�ो
ब�ालाई उनीह�को �वद्यालयको काममा सहयोग गद� �नु��। हामी बुझ्छ�। बस्, आ�ो उ�म कायर् गनुहर् ोस्। JCPS मा
�श�कह�, प्रशासकह� र कमर्चारीह� �ही नै ग�ररह�का छन्। अमे�रक� इ�तहासको यो अभूतपूवर् समयमा तपाई र तपाईको
ब�ालाई सहयोग गनर् हामी यहां त�र छ�।

भवदीय,

JCPS संचार

