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प्रिय एसएलपीएस परिवािहरु, 

कोिोनाभाइिस (COVID 19) लाई समेट्न हामी सँगै काम गने क्रममा, स्कूलहरू मार्च 23 दपे्रि अप्रिल 3 सम्म बन्द िहनछेन।् त्यस समयमा सेन्ट 

लुइस पप्रललक स्कूलका मखु्यहरू ि हाम्रो पाटचनि जडानहरू पौप्रिक िाना िदान गनच िप्रिबद्ध छन ्(प्रबहानको िाजा ि भोजन) ि ित्येक 

बालबाप्रलकाको लाप्रग प्रनिन्िि प्रिक्षाको अनभुव सपु्रनप्रिि गने। 

एट्याच्टेड कृपया िोप्रकएको स्कूल साइटहरूको सरू्ी फेला पानुचहोस ्जहाँ परिवािहरूले िाना ि प्रसक्न ेयोजनाहरू प्रलन सक्छन।् हाम्रो वेबसाइटमा 

उपललध पाठ योजनाहरूको अप्रिरिक्त, हामी ित्येक परिवािलाई लप्रनच  प्रकटहरू उपललध गिाइिहकेा छौं अर्चपरू्च, सीिन ेअनभुवहरूमा हािहरू 

पह रँ् गनच जािी िाख्न। 

जबप्रक इन्टिनेटले हामीलाई प्रवश्वहरू आफ्ना बच्र्ाहरूको औलंामा िाख्दछ, हामी पप्रन आफ्ना प्रवद्यार्ीहरू काममा संलग्न भएको र्ाहन्छौं जनु 

उनीहरूलाई उनीहरूको विपिको संसाि, उनीहरूको घिमा भएका संसाधनहरू, ि हामीले िदान गरििहकेा संसाधनहरूमा आकप्रषचि गनच अनमुप्रि 

प्रदन्छ। 

िपाईकंो लप्रनिंग प्रकटमा समावेि ह नेछ: 

     १) िाप्रलकाको सझुाव प्रदनह  ँप्रदन े

    २) लग दपै्रनक प्रसक्नहुोस ्

    ३) लगािाि प्रसक्न ेयोजनाहरू जनु ित्येक प्रवषयमा प्रसकाई गप्रिप्रवप्रधहरू सझुाव प्रदन्छ 

 

परिवािहरूल ेयी सामग्रीहरू ि अप्रधक अनलाइनमा www.slps.org/keeponlearning मा पह रँ् गनच सक्दछन ्

यहाँ िपाई ंकसिी मद्दि गनच सक्नहु न्छ: 

➔   सझुाव गरिएको दपै्रनक िाप्रलका समीक्षा गनुचहोस ्ि िपाईकंो बच्र्ालाई प्रसकाईएको प्रकट गप्रिप्रवप्रधहरूको र्यन गनच मद्दि गनुचहोस।् 

➔   ित्येक प्रदन िपाईकंो बच्र्ाको सार् सब ैमखु्य प्रवषयहरूमा काम गनुचहोस।् 

➔   िपाइकँो बच्र्ालाई प्रदनह  ँअप्रलकप्रि पढ्न िोत्साप्रहि गनुचहोस!् 

➔   दपै्रनक गप्रिप्रवप्रध गप्रिप्रवप्रध िोत्साप्रहि गनुचहोस ्। 
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➔   सेन्ट लुइस सावचजप्रनक स्कूलहरू द्वािा िदान भोजन अवसिहरूको फाइदा प्रलनहुोस ्!  

➔   लप्रनिंग लग दपै्रनक पिूा गनुचहोस,् ि प्रय स्कूलमा प्रफिाच पठाउँदा हामी फकच न्छौं । 

➔   कोिोनाभाइिसको बािेमा उनीहरूले के हरेििहकेा छन ्ि सनु्द ैछन ्भनेि उनीहरूसँग कुिा गनुचहोस।् उप्रर्ि हाि धनु ेि िोकीलाई सदुृढ 

पानुचहोस ्वा प्रटस ुवा कुप्रहनोमा छींक्न । 

इन्टिनेटमा पह रँ् नभएको बच्र्ाको कुनै पप्रन अप्रभभावकले ६० (साठी)  प्रदनको लाप्रग 

प्रनिःिलु्क पह रँ् िाप्त गनच र्ाटचि / स्पेक्रममा 844-488-8395 मा सम्पकच  गनच सक्दछन ्। 

  

प्रिक्षाको लाप्रग प्रनिन्िि समर्चनको लाप्रग धन्यवाद! यप्रद िपाईसँंग यो प्याकेटमा केप्रह िश्नहरू छन ्भने, िपाई ंआफ्ना िश्नहरू एसएलपीएस 

वेबसाइट माफच ि "लेटसच टक" मा पोि गनच सक्नहु न्छ वा paula.knight@slps.org मा ईमले माफच ि िैप्रक्षक / र्ीफ एकेडेमी अप्रफसि डा। 

पाउला नाइटलाई (Dr.Paula Knight) सम्पकच  गनच सक्नहु न्छ। िपाईकंो बच्र्ाको प्रिक्षाको लाप्रग प्रनिन्िि समर्चनको लाप्रग धन्यवाद! 

 

िपाईकंो बालबाप्रलकाको प्रिक्षालाई प्रनिन्िि समर्चन गरििहनभुएकोमा धन्यवाद! 

 


