अ�प्रल 5, 2020
�प्रय JCPS प�रवारह�,
हामी आशा गछ� �क यद्द�प �ो “�ूल” �ाफेट��रया र लकरह� स�हतको भवन होईन, तर तपाईको घर भए प�न, तपा� र
तपा�को ब�ाह� �ूल शु� गनर्को ला�ग तयार �नु��। गैर-पर�रागत �नद�शन (NTI) सबै JCPS �वद्याथ�ह�को ला�ग मंगलबार
द��ख शु� ��। ब�ाह�ले घरमा गन� यो आव�क पाठ्यक्रम हो। �श�क र प्रशासकह�ले अनलाइन बैठकह� ग�ररह�का छन्,
पाठ योजनाह� तयार पा�ररह�का छन्, र NTI वेबसाइट साथै �ूलकायर्का भौ�तक प्र�तह�सँग प�र�चत भइरह�का छन्। हामीले यस
ह�ा NTI शु� गर�का छ�, यहाँ तपाईले जा� आव�क केही कुराह� छन् :
•

•

•

•

•

•

•

�श�कह� NTI को बेलामा उनीह�बाट के अपे�ा गछर् न् भनेर बुझाउँ द�, यो ह�ा उनीह� �वद्याथ�ह�स� पु�छ
े न्। य�द
तपाईको ब�ाले ह�ाको अ�स� �श�क वा अ� कसैबाट केही नसुनेमा, कृपया �ूल वा �श�कलाई स�कर्
गनुर्होस्। तपाईले �ूलमा फोन गदार् तपाईले �ूल-समय प�छको �ाइसमेलको र�क�ड� ग सु� स�ु�नेछ। एउटा स�ेश

छोड् नुहोस् र �ूलबाट कसैले तपाईलाई फोन गन�छ।
घरमा कम्�ुटर भएकाह�को ला�ग, यहाँ JCPS को NTI वेबसाइट छ :
https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jcps-nti/home। यो पेजमा वेबपेज ने�भगेट गन� र
तपाईको ब�ालाई मद्दत गन� बार�मा धेर� जानकारीह� छन्। यस पेजबाट, तपाईको ब�ाको �ूल र ग्रेडको ला�ग �न�द� �

�ूलको काममा जानको ला�ग आव�क NTI कोसर्वकर्मा ��क गनुर्होस्। यो काम �ूल NTI पोटर्ल �ल�मा फेला
पानर् स�क�।
यो ह�ा लुइस�भल भ�र 60 वटा भ�ा बढी आपतकालीन खा� साइटह�मा च्वाइस बोडर्ह�को भौ�तक प्र�त�ल�पह�
अझै उपल� छन्। यी शै��क अ�ासह� �न् जुन �वद्याथ�ह�ले घरमै गनर् सक्छन्। अ�प्रल 13 द��ख, ग्रेड-�रको �व�श�

पाठ्यक्रम कायर्को भौ�तक प्र�त�ल�पह� स�हतको �ाकेटह� खा� साइटह�मा उपल� �नेछन्। �श�कह�ले भौ�तक
प्र�त�ल�पह� वा अनलाइन माफर्त काम गन� बार�मा �वद्याथ�ह�सँग कुराकानी गन�छन्। खा� साइटह� सोमबार, बुधवार र
शुक्रबार �बहान 10 बजे द��ख 1 बजे स� खुला रहनेछ।
JCPS बाट एक क्रोमबुक अनुरोध गनर् �न:शु� र घटाइएको खाजा कायर्क्रम वा असाधारण बाल �श�ा (ECE)
कायर्क्रममा प�रवारह�को ला�ग समय समा� भएको छ। क्रोमबुक प्रा� गनर् �ीकृत भएका प�रवारह�लाई ईमेल
पठाइएको र कम्�ुटरबाट मेल गन� कायर् शु� भएको छ।
JCPS ले हाल इ�रनेटमा प�ँ च नभएका ECE प�रवारलाई 6,000 वटा वाइफाइ हट �टह� पुयार् उने योजना गर�को छ।
यसले �वशेष आव�कता भएका ब�ाह�लाई थेरापीका सत्रह� जारी रा� र इ�रनेट माफर्त ���गत �नद�शन प्रा�
गनर् अनुम�त �दनेछ। यी प�रवारह�ले हट �ट अनुरोध गनर्का ला�ग �नद�शनह� प्रा� गन�छन्।
हाम्रा धेरज
� सो �वद्यालयका कमर्चारीह�ले �छमेक�ह� माफर्त कार पर�डह� ग�ररह�छन् र हाम्रा �वद्याथ�ह� र
प�रवारह�लाई हामी उनीह�लाई क�त �मस गछ� भनेर द�खाउन अ� अ�द्वतीय त�रकाह� प�ा लगाइरह�का छ�। यहाँ
�ार�ट �म�डल �ूलका कमर्चारीह�को रमाईलो �भ�डयो छ जुन JCPS कमर्चारीह�ले यस क�ठन समयमा

�वद्याथ�ह�सँग संल� �न को�शस ग�ररह�का छन् : https://youtu.be/Qt-ikKea4VQ।
हामी तपा�को �वद्याथ�को �भ�डयोह� र फोटोह� प�न साझेदारी गनर् चाह��। य�द तपाई सामा�जक �म�डयामा केही
पो� गनुर्�� भने #WeAreJCPSAtHome र @JCPSKY ह्याशट्याग प्रयोग गनुहर् ोस्।

हामीलाई थाहा छ �क �श�कह�, प्रशासकह�, प�रवारह� र �वद्याथ�ह�ले केही चुनौतीह�को सामना गन� छन् �कनभने हामीले

लगभग 100,000 �वद्याथ�ह�को ला�ग NTI लागू गछ�। अ� ठ� ला, शहरी �ूल �ज�ाह�ले यो �नकै क�ठन भएको �न�षर्मा
पुगेका छन्। तर हामी �व�ास गछ� �क - केटाकेटीह�को प्रग�त र �सकाइ जारी रा�को ला�ग उ�म गनर् - हाम्रो इ�तहासको
सबैभ�ा अन�ठो समयमा यो गनर्को ला�ग सही कुरा हो।

