मे 1, 2020
�प्रय JCPS प�रवारह�,
हामी गैर पर�रागत �नद�शन (NTI) अव�धको आधाबाटो भ�ा बढी छ� ! हाम्रो �ूल वषर्मा 18 �ूल �दनह� बाँक�
छन् जुन मे 27 मा अ� �ने ता�लका छ। हामी र तपा� लगायत JCPS प�रवारका सबैजनाले हाम्रा ब�ाह�लाई
घरमा �श�ा �दनको यो "नयाँ सामा�" अव�ालाई ह्या�ल गन� तरीका प्र�त हामी गवर् गछ�। NTI मा 90% भ�ा
बढी सहभा�गता छ, यसको अथर् झ�ै प्र�ेक �वद्याथ�ले प्र�ेक ह�ा आ�ा �श�क (ह�) सँग अ�र�क्रया
ग�ररह�का छन्। यहाँ केही अपड�टह� छन् :
•

•

•

•

•

खाना : माचर् 13 मा �ूलह� ब� भए द��ख हाम्रो पोषण सेवा कमर्चारीह�ले ब�ाह�लाई 700,000 भ�ा
बढी खाना �वतरण गर�को छ। केही �वतरण साइटह� हालसालै प�रवतर्न भएका छन् वा सोमबार प�रवतर्न
�नेछन् : याकूब ए�लमेन्ट्री �ूल र शावनी हाई �ूल ब� छन्। �ूल �नमार्ण र मर�तको कारण शावनी
साइट युवा ए�लमेन्ट्रीमा सर�को छ, माउ�पन ए�लमेन्ट्री जे.एफ. केनेडी ए�लमेन्ट्री र ह�जलवुड ए�लमेन्ट्री
इरो�ाइस हाई �ूलमा सर�का छन्। यहाँ खा� साइटह�को सूची छ।
कागजका �ाकेटह� : �ुई ह�ा बराबरको �श�ण सामग्रीका कागजी प्र�तह�को �ाकेट अब यी 15 वटा
खाद्य साइटह�मा उपल� छन् : अमे�रकाना क�ु�नटी से�र, �ु �लक, ब्रा��स, चा�े, क्र� लेन,
ए�लहाडर्, फनर् �क्रक, फ्रेजर, इ��यन ट्र�ल, �ाकफेरन, से� �ा�ूज, �ीटली र य�ग ए�लमेन्ट्री
�ूलह�; �ा�रथसर् �म�डल �ूल; र �ाली हाई �ूल। तपा�ले यो वेब पृ�मा सोही सामग्री फेला पानर्
स�ु�� वा तपा�को ब�ाको �ूलमा फोन ग�र स�े श छोड�र तपा�लाई पठाउनको ला�ग एउटा
�ाकेटको अनुरोध गनुर्होस्।
AP परी�ाह� : यो वषर् AP परी�ा �दने �वद्याथ�ह�को ला�ग के�ह ठ� ला प�रवतर्नह� भएका छन्।
�वद्याथ�ह�ले घरबाट मे 11 द��ख 22 स� परी�ा �दन स�ेछन्। ता�लका र �ववरण कलेज बोडर्को
वेबसाइटमा पाउन स�क�।
केयर हटलाइन : सोमबार द��ख सु� �ने ग�र, प�रवारह�ले �ा� सेवाह�, लागूऔषध र म�दराको लतमा
मद्दत गनर्, घरबार�व�हन र आधारभूत आव�कताह� ज�ै खाना, आवास र उपयो�गताह� स��ी सहयोग
र �सफा�रसह�का ला�ग 313-CARE (2273) मा फोन गनर् सक्छन्। CARE लाइन शै��क सहयोग
कायर्क्रम �वभागका पेशेवरह�द्वारा संचा�लत �नेछ र �ूलका परामशर्दाताह�, मान�सक �ा�
�च�क�कह�, प�रवार संसाधन युवा सेवा संयोजकह�, र प्रार��क बा�काल, �ा� सेवाह� र
सामुदा�यक सहयोग �वभागह�को संयोजकह� समावेश छन्।
2020 क�ाको मा�ता : JCPS ले हाम्रा व�र�ह�लाई मनाउन धेर� योजनाह� �वकास गद�छ। हामी प�हले
नै हाम्रा 28 वटा व�र� क�ाह�को ला�ग �भ�डयोह�मा काम ग�ररह�का छ�। हामीसँग आउँ दा �दनह�मा थप
�ववरणह� �नेछन्।

हामीलाई Facebook, Twitter र Instagram (@JCPSKY) मा हालको JCPS समाचारह� र अपड�टह�को ला�ग
पच्�ाउना न�बसर्नुहोस्। कृपया हामी घरमै �� रहन हाम्रा �वद्याथ�ह�लाई प्रो�ा�हत गनर् मद्दत ग�ररहनको ला�ग
हामीसँग तपा�को NTI �चत्रह� साझा गनुर्होस् र #WeAreJCPSAtHome र #ThisIsHowINTI ह्यासट्याग
प्रयोग गनुर्होस्।
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