अ�प्रल 7, 2020

�प्रय JCPS प�रवारह�,
हामीह� �ूलमा फ�फ�य�! हामीलाई थाहा छ �क तपा�को ब�ाह� आ�ा �श�कह� र सहपाठीह�सँगको स�कर्मा फ�क�एकोमा

उ�ा�हत छन् �कनभने हामीले 2019-20 �ूल बषर्को ला�ग गैर-पारंप�रक �नद�शन (NTI) प्रयोग गर�र पुनः शु� गर�का छ�। �श�कह�

�वद्याथ� र एक अकार्सँग कुराकानी गनर् र नयाँ प्र�व�धसँग अ�� �न र घरमा �ूलको अक� केही ह�ाको ला�ग पाठ योजनाह� तयारी
गनर्मा �� छन्। तर, सबैभ�ा मह�पूणर् कुरा, �तनीह� बु�े, ल�चलो र तपा�को ब�ालाई NTI �श�ा अनुभवलाई ज�त स�ो
सकारा�क बनाउनको ला�ग सहयोग गनर् तयार छन्। यसै कुरालाई मनन् गर�र, यहाँ JCPS को तफर्बाट केही अपड�टह� छन्:
•

सफलतापूवर्क क्रोमबुकह� अनुरोध गन� प�रवारह�ले ह�ाको अ�स� वा अक� ह�ाको शु�मा �ो प्रा� गन�छन्। हामीले

लगभग 20,000 वटा कम्�ुटरह� म�े आधा जसो प्रे�षत गर�का छ� जुन हामीले �न:शु� वा घटाइएको खाना वा

असाधारण बाल �श�ा (ECE) कायर्क्रमह�मा प�रवारलाई �वतरणका ला�ग �ीकृत गर�का छ�। हामी ECE प�रवारह�सँग

स�कर् गन�छ� ता�क उनीह�सँग अनलाइन ���गत थेरापी सत्रह�को साथै �ूलको कायर्मा सहभागी �नको ला�ग घरमा

क्रोमबुक वा अ� कम्�ुटर भएको सु�न��त गनर् सक�। हामीह�ले अझै प�न ECE प�रवारह�मा उनीह�लाई आव�क पन�
ई�रनेट हट �ोटह� �वतरण गन� योजना �वक�सत ग�ररह�का छ�।

•

य�द तपा�को क्रोमबुक अ�हलेस� आइपुगेको छ� न वा तपा�को घरमा कम्�ुटर छ� न भने, �सको ला�ग �च�ा गनुर् पद�न।

तपा�को ब�ाले अझै प�न �वद्याथ�ह�को ला�ग धेर� ग्रेड-�व�श� अ�ासह� भएको छनोट बोडर्ह�को छा�पएका प्र�तह�को

मा�मबाट NTI मा भाग �लनेछन्। �तनीह�लाई हाम्रा 60 वटा भ�ा बढी कुनै प�न आपतकालीन फूड साइटह� बाट �लन

स�क�। छनौट बोडर्ह� तपाईको मोबाइल फोन माफर्त प�न प�ँ च गनर् स�क�:

https://apps.jefferson.kyschools.us/orchard/JCPS-Choice-Board-Portal। �श�कह�ले यस ह�ा सबै
�वद्याथ�ह�का ला�ग थप �नद�शनह�को साथमा �वद्याथ�ह� सम� पु�ेछन्।

•

अक� बुधवार, अ�प्रल 15 द��ख शु� गर�र, शै��क अ�ासको पूणर् मु�द्रत �ाकेटह� छनौट बोडर्ह� बाह�क खाद्य साइटह�मा

प�न उपल� �नेछन्।
•
•

य�द तपा�लाई प्रा�व�धक सहयोग चा�हएमा वा अ� IT प्र�ह� भएमा यो वेबसाइटको भ्रमण गनुर्होस्।

तपा�ले यहाँ ��क गर�र आ�ो ब�ाको �ूल, �श�क र �ूलको कायर् पाउन स�ु��। यो तपा� र तपा�को ब�ाले

खो�का ला�ग अ�� मह�पूणर् वेबसाइट हो। मु� JCPS NTI पृ� यहाँ छ:

https://sites.google.com/jefferson.kyschools.us/jcps-nti/home

•

तपा�ह� म�े धेर� ब�ाह�ले �तनीह�का �श�क (ह�) बाट प�हले नै सुनेका छन्। य�द �वद्याथ�ह�सँग NTI �ूल कायर्को

बार�मा प्र�ह� भएमा र यो ह�ाको अ� स�मा �श�कसँग कुनै प�न त�रकाले कुराकानी नभएमा भने कृपया �श�क सम�

स�कर्मा �नुहोस्। य�द तपा�ले गनर् स�ु भएन भने, तपा�को �वद्याथ�को �ूलमा फोन स�ेश छोड् नुहोस् र कसैले तपा�लाई

फोन कल गन�छ।
•

हाम्रा �श�कह�ले कडा प�रश्रम ग�ररह�का छन्, घरबाट �वद्याथ�ह�लाई घरमा �सकाउने प�हलो �दनको तयारी गदार् उनीह� नयाँ
चीजमा अ�� �ँ द� र �स�ैछन्। जे�नन होगन माउ�पन एलेमे�रीमा ग्रेड 1 का �श�क �न्:

•

https://www.youtube.com/watch?v=I5bSlIu4RSc&t=5s।
#WeAreJCPSatHome लाई सामा�जक स�ालमा एक ट्र���� ग शीषर्क बनाउनको ला�ग ध�बाद! य�द तपा�ले हामीलाई
सामा�जक स�ालमा प�ाईरहनु भएको छ� न भने, JCPS सँग फेसबुक (जेफरसन काउ�ी प��क �ूलह�), �ट्वटर
(@JCPSKY), र इ�ाग्राम (@JCPSKY) मा सबै चीजह�सँग अ�ाव�धक रहनुहोस्।

हामी आशा गछ� �क यी बार�ारका ईमेलह�ले JCPS मा के भइरह�को छ र यसले हाम्रो इ�तहासको यो अन�ठो समयमा तपा�को

ब�ालाई कसरी असर गन�छ भनेर अ�ाव�धक राखेर तपाईको धेर�जसो प्र�ह�को जवाफ �दइरह�का छन्। कृपया चलाख �नुहोस्,
�� रहनुहोस् र तपा�को ब�ालाई उनीह�को �ूलमा (घरबाट) फकर्न स�ो प्रयास गनर्को ला�ग प्रो�ा�हत गनुर्होस्।
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