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अप्रिल १४, २०२० 

 

प्रिय सेन्ट लुइस सार्वजप्रिक प्रर्द्यालय परिर्ाि, 

अप्रिल ९, २०२० मा, हामीले गभिविको साथ संयोजिमा घोषणा गि्य  ं प्रक सू्कल र्षवको बााँकी प्रजल्लामा प्रजल्ला 

प्रर्द्यालयहरू बन्द िहिेछ। यो कप्रिि प्रिणवय सेन्ट लुइस प्रसटी चाटवि सू्कलहरू, क्याथोप्रलक सू्कलहरू, स्वतन्त्र 

प्रर्द्यालयहरू ि सेन्ट लुइस काउन्टी सू्कलहरूको संयुक्त रूपमा के्षत्र भि समन्वप्रयत िप्रतप्रिया सुप्रिप्रित गिवका लाप्रग 

गरिएको प्रथयो। 

प्रिस्सने्दह, यो ऐप्रतहाप्रसक अिुभर्ले प्रिक्षा ि प्रिक्षालाई बढार्ा प्रिि हामी कसिी प्रमलेि काम गिवछ  ंत्यसको आकाि 

बिल्िेछ। यो सबैको माध्यमबाट, जानु्नहोस् प्रक सेन्ट लुइस पब्लिक सू्कलहरू अथक िप्रतबद्ध छि् ... 

 

● तपाईंको बच्चासाँगको सम्बन्ध कायम िाख्न ि यसलाई सुदृढ पािै, हामी हाम्रो सू्कल भर्िहरूमा हामीसाँग 

प्रर्गतमा जसै्त भेला भएका छैि ।ं 

● िते्यक प्रबद्याथीलाई इन्टििेट सक्षम उपकिण ििाि गिे उिीहरूलाई उिीहरूको प्रिक्षामा पहाँच गिव 

आर्श्यक छ। 

● हाम्रा प्रर्द्याथीहरूलाई गुणस्तिीय भचुवअल प्रिक्षा अिुभर्हरूमा संलग्न गिाउाँिै। 

● तपाईंको परिर्ािलाई िैप्रक्षक ि भार्िात्मक प्रहसाबले समथवि ििाि गिै, ताप्रक तपाईं एकै्ल यी परिर्तविहरू 

िेप्रभगेट गिुव पिैि। 

● हाम्रो प्रर्द्याथीहरू, परिर्ािहरू ि कमवचािीहरूको स्वास्थ्य ि सुिक्षाको सुिक्षा गिे। 

● हाम्रो संसाधिहरूको समाि रूपले लाभ उिाउिे ताप्रक सबै भन्दा बप्रढ कमजोि प्रर्द्याथीहरू समृब्लद्ध गिव 

सक्छि्। 

● उतृ्कष्टता प्रति ियास गिै, यो प्रिप्रर्वर्ाि चुि तीपूणव समयमा पप्रि, ताप्रक हामी यसको प्रिष्कषवमा अझ िाम्रिी ि 

सामन्य हि सक ।ं 

 

यो दु्रत रूपमा परिर्तवि भइिहेको अर्स्थाको अथव हो प्रक हामीले कोिोिाभाइिस सुिक्षा जिािेि द्वािा जप्रटल 

चुि प्रतहरूको सामिा गिुवपिवछ। हालसम्म हामीले आईप्याड र्ा हटस्पटहरूको लाप्रग लगभग १०,००० अिुिोधहरू 

िाप्त गिेका छ  ंि, ५,४०० भन्दा बढी उपकिणहरू तयाि ि / र्ा प्रर्तरित गिेका छ ।ं हामी प्रछटो काम गिैछ ,ं ति 

तपाईंको धैयवताको लाप्रग सोध्िुहोस्, जब हामी सबै अिुिोधहरू िप्रिया गिवछ ।ं यप्रि तपाईंको परिर्ािलाई अझै उपकिण 

र्ा हटस्पटको आर्श्यकता छ भिे, कृपया www.slps.org/tech मा िप्रर्प्रध सरे्क्षण पूिा गिुवहोस् र्ा तपाईंको बच्चाको 

प्रिब्लिपल र्ा प्रर्िेष प्रिक्षा प्रर्भागमा ३१४-६३३-५३२५ र्ा ३१४-३४५-२४९१  मा सम्पकव  गिुवहोस्। 
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हाम्रा प्रिक्षकहरूले पिाव पछाप्रड अथक ियास गरििहेका छि् भचुवअल प्रिक्षाको लाप्रग पाि योजिाहरू लेख्न, सू्कल 

रे्बसाइटहरू अपडेट गिव, ियााँ टेक्नोलोजी प्रसक्नको लाप्रग अिुकूप्रलत गिव ि प्रियप्रमत रूपमा िते्यक प्रर्द्याथीलाई सम्पकव  

गिव। तपाई कल्पिा गिव सकु्नहन्छ, यो एक िमुख समायोजि हो, ि यसले िप्रियालाई अझ परिषृ्कत गिव केही अप्रधक 

समय प्रलिेछ, ति हाम्रो टेक्नोलोजी ि सीपहरूको अपगे्रड गिे यो िप्रतबद्धताले हामीले कसिी प्रसकाउिे ि प्रर्द्याथीले 

अप्रहले ि भप्रर्ष्यमा कसिी प्रसके्न भने्नमा सकािात्मक िभार् पािेछ। यस बीचमा, कृपया िश्नहरू सोध्न र्ा अपडेटहरू 

प्रलिको लाप्रग तपाईंको प्रिक्षक र्ा प्रिब्लिपललाई सम्पकव  गिव िप्रहचप्रकचाउिुहोस्। यप्रि तपाईं सम्पकव  गिव असमथव 

हिुहन्छ भिे, सहायताका लाप्रग ३१४-४३७-८४३० मा  कल गिुवहोस्। 

 

आउाँिो हप्ताहरूमा, तपाईले केन्द्रीय कायावलय ि तपाइाँको बच्चाको िुबै िुबैबाट प्रियप्रमत ताप्रलमका बािे प्रसकाउि 

सकु्नहन्छ, र्षवको अन्त्य पिम्पिाहरू जसै्त िोम ि स्नातकहरू, ग्रीष्म सु्कल ि २०२०-२०२१ सू्कल र्षव। हाम्रो रे्बसाइटसाँग 

साँधै सब भन्दा भखविको जािकािी हिे छ, ति हामी स्वचाप्रलत कल, ईमेल ि सोिल प्रमप्रडयाको उपयोग पप्रि गिीिहेछ ।ं 

कृपया प्रिप्रित गिुवहोस् प्रक तपाईंको बच्चाको प्रिब्लिपलसाँग तपाईंको हालको फोि िम्बि ि ईमेल िेगािा छ, ताप्रक तपाईं 

कुिै पप्रि जािकािी छुटाउाँिुहन्न। 

 

हामीलाई थाहा छ यो तिार्पूणव ि भार्िात्मक समय हो - यो हाम्रो लाप्रग पप्रि हो। हामी हाम्रो भर्िहरूमा तपाईंलाई 

स्वागत गिव सक्षम हाँिै छु ि हामी िते्यक प्रिि प्रसके्न अिुभर्हरू ििाि गिवछ ।ं यद्यप्रप सबै प्रर्द्याथीहरूको लाप्रग 

गुणस्तिीय प्रिक्षा ििाि गिे हाम्रो उदे्दश्य अपरिर्प्रतवत छ। हामी तपाईंलाई सू्कलमा फेरि भेट्िेछ ,ं हामीलाई हाप्रमले 

आफ्िा सू्कल भर्िहरू खोल्ि अिुमप्रत पाउिे प्रबप्रिकै। त्यप्रतन्जेल, हामी सबै साँगै बसेि सुिप्रक्षत िहिको लाप्रग काम 

गि  ं- हामी साँगै प्रसक्य  ं- घिमा। 
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