माचर् 24, 2020
�प्रय JCPS प�रवारह�,
तपा�ह� सबै �� �नु�� र यो ऐ�तहा�सक समयमा तपा� आ�ो ब�ाह�को साथमा केही �सकाईका ग�त�व�धह�मा

�� रहनुभएको छ भनेर हामी आशा गछ�। �ूल भवन र पर�रागत क�ा कोठाह� �भत्र JCPS क�ा क�ीमा अ�प्रल 20

स� रद्द ग�रएको अव�ामा, हाम्रा कमर्चारीह� अ�प्रल 7 मा तपाईको ब�ाको �श�ा पुनः शु� गन� योजनामा कडा प�रश्रम

ग�ररह�का छन्।

हामी अ�प्रल 7 द��ख गैर-पार��रक �नद�शन (NTI) प्रयोग गन�छ�। NTI तपाईको ब�ाले टाढा बसेर �स�े एउटा त�रका

�नेछ। �वद्याथ�ह�ले घरबाट प्रयोग गनर्को ला�ग �श�कह�सँग छा�पएको प्र�त र अनलाइन �श�ण सामग्रीको �मश्रण �नेछ।

हामी �ूलह�बाट र प�रवारको हातमा �दनको ला�ग Chromebook कम्�ुटरह� प्रा� गन� योजनाको �वकास गनर्को ला�ग

अ��म चरणमा छ� जुन उनीह�को ब�ाको �ुर �श�ा सु�वधाको ला�ग आव�क पदर्छ। तपाईले कसरी Chromebook
अनुरोध गन�, कसरी प�रवार सम� �सलाई पुयार्कइनेछ र कसरी �श�कह�ले यो ह�ाको अ�स� �वद्याथ�ह�सँग

स�कर्मा आउनेछन् भ�े बार�मा �ववरणह� प्रा� गनुर्�नेछ।

NTI को बार�मा थप जानकारीह� स�हत यहाँ एउटा �भ�डयो छ : https://youtu.be/3zSvdI8n8CI
हामीसँग साझेदारी गनर्को ला�ग अ� केही अपड�टह� छन् :
•
•

K-PREP परी�ण रद्द ग�रएको छ। रा��ापी उपल�� परी�ण म�-मे को ला�ग �नधार्�रत ग�रएको �थयो।

JCPS फ्रेजर इ�तहास संग्रहालयको साथमा हाम्रा �वद्याथ�ह�को ला�ग शै��क अवसरमा सहकायर् गद�छ। हामी यो

प्रोजे�लाई "कोरोनाभाइरस �ा�ुल" भनेर बोलाउँ छ�। संग्रहालयले �वद्याथ�ह�ले के द��खरह�का र महसुस

ग�ररह�का छन् र उनीह�ले कसरी भइरह�को, ऐ�तहा�सक �ा�ा�मकको सामना ग�ररह�का छन् भ�े कुराको वृत�चत्र

बनाउँ द�छ। �वद्याथ�ह�लाई उनीह�को �वचार र अनुभवह� लेखेर, फोटो, �भ�डयो, कला वा संगीत - जुन उनीह�ले

आ�ो अ�भ���को ला�ग छनौट गछर् न् –�स माफर्त र�कडर् गनर् लगाइ�। फ्रेजीयरले उनीह�को प्र�त�ब�लाई

भचुर्अल प्रदशर्नको अंशको �पमा, र अ�तः संग्रहालयमा एक भौ�तक प्रदशर्नीको �पमा प्रयोग गनर् चाह�।

कोरोनाभाइरस �ा�ुल �वषय लाइन स�हत education@fraziermuseum.org मा सहभा�गता पठाउनुहोस्।

•

JCPS को आपतकालीन खाद्या� कायर्क्रमको ला�ग केही �ागह� चा�ह� - �ो सही हो – �ागह�। य�द तपाई

वा तपाईको �वसायसँग थुप्रै ठ� ला, मोटा ह्या�लह� स�हतका कागजका �कनमेल गन� �ागह� छन् जुन

े �ोर, जु�ा पसल वा र��ुर�
� ह�बाट बोकेर लान �म�े �ाग प्रा� गनर् स�ु�नेछ, हामीलाई
तपाईह�ले �डपाटर्म�

हाम्रो आपतकालीन खाना �वतरणका साइटह�मा प�रवारह�का ला�ग खाजा र खाना �ाक गनर्को ला�ग आव�क

छ। कृपया JCPS Nutrition Services, Building 2, C.B. Young, 3001 Crittenden Drive मा यो ह�ा
बुधवार द��ख शुक्रवार स� �बहान 7 बजे द��ख साँझ 3 बजेस� �ागह� छोड् नुहोस्।

हामी तपाईलाई सू�चत ग�ररहने छ� र तपाईलाई ह�ाको अ�स� NTI को ला�ग हाम्रो योजनाह�को बार�मा अक� अपड�ट

�दनेछ�। तपाईको ब�ालाई JCPS मा सम�प� त �श�कह�, कमर्चारी र प्रशासकह�लाई �व�ास गर�र सु��नु भएकोमा फे�र

प�न ध�बाद।
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