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जनु- १ ७, २०२०, 

प्रिय सेन्ट लुइस सार्वजप्रनक स्कूल परिर्ािहरु ि सम्बप्रन्ित नागरिकहरु, 

 

भर्विका प्रिनहरूमा, हामीलाई अप्रभभार्कहरू, समिुायका सिस्यहरू ि प्रमप्रियाद्वािा सेन्ट लुइस पप्रललक स्कूल प्रजल्लाको सेन्ट लुइस 

मेट्रोपोप्रलटन पपु्रलस प्रिपाटवमेन्ट (एसएलएमपीिी) को सम्बन्िको बािेमा प्रर्र्िणहरू साझेिािी गनव भप्रनएको छ। संक्षपेमा भन्नपुिाव, सेन्ट 

लुइस पप्रललक स्कूल प्रिप्रस्ट्रक्ट (एसएलपीएस) एसएलएमपीिीसँग प्रर्त्तीय सम्झौता गिनै, ि कप्रहल्य ैपप्रन प्रिएन। 

एसएलएमपीिी अप्रिकािीहरूले स्कूलको हस्तक्षेप ि समिवनको लाप्रग जर्ाफको रूपमा आर्श्यकताको रूपमा जर्ाफ प्रिन्छन।् उनीहरू 

प्रजल्लासँग कायवक्रमहरूमा पप्रन काम गछवन ्जसले प्रर्द्यािीहरूसँग सकािात्मक अन्तप्रक्रव या गिवछन ्ि रिश्ता सम्बन्िी भर्न प्रनमावण गिवछन,् 

जबिजस्ती एन्टी-बलुींग ि मेन्टोरिंग िोग्रामहरू सप्रहत, पपु्रलस एिलेप्रटक लीग (पीएएल) ि प्रगिोह िप्रतिोि प्रिक्षा ि िप्रिक्षण (ग्रटे) । 

 

िेिै स्कूल प्रजल्लाहरू जस्तो नभई, एसएलपीएसले पपु्रलसलाई संसािन अप्रिकािीको रूपमा काम गिनै। अप्रद्वतीय रूपमा, एसएलपीएसले 

१२९ व्यप्रिको आफ्नो सिुक्षा ि सिुक्षा टोली ियोग गिवछ जनु स्कूलमा काम गछवन ्ि हाम्रा प्रर्द्यािीहरू सिुप्रक्षत छन ्ि हाम्रो सम्पप्रत्त 

सिुप्रक्षत छन ्भन्न ेसपु्रनप्रित गनव र्िपिका क्षेत्रहरूको प्रनिीक्षण गिवछन।् एसएलपीएस सिुक्षा ि सिुक्षा अप्रिकािीहरूल ेप्रर्द्यािी ि परिर्ािको 

बन्ि प्रर्कास गनव काम गछवन।् (र्तवमान COVID-१९ र्ातार्िणमा, टोलीले र्ाना ि आईप्याि प्रर्तिण ियासलाई सहयोग पिुय्ाएको 

छ, परिर्ािलाई स्क्रमणमा प्रर्तिण गने सप्रहत।) 

प्रजल्ला सिुक्षा ि सिुक्षा अप्रिकािीहरू सामान्य सिुक्षा िप्रर्प्रि, मौसम आपतकाप्रलन, सप्रक्रय िटूि प्रिल ि प्रजल्ला नीप्रतहरू ि प्रर्द्यािी, 

कमवचािी ि समिुायलाई बचाउन प्रिजाइन गरिएको िप्रक्रयाहरूमा पेिेर्ि प्रर्कासमा संलग्न छन।् 

 

हामी अको स्कूल र्र्वको योजनाको रूपमा, हामी हाम्रो स्टाफलाई िे-एस्केलेसन उपायहरू ि आघात-सपू्रचत अभ्यासहरूमा बढी केप्रन्ित 

गनव िप्रिक्षण प्रिनछेौं। हामी हाम्रा अप्रफसिहरूलाई समस्यामा पिेका यरु्ा व्यप्रिको तफव बाट पप्रहचान गनव ि हस्तक्षेप गनव प्रसक्न मद्दत गनव 

चाहन्छौं, सकेसम्म सकेसम्म पपु्रलसको कुिाकानीको आर्श्यकतालाई सीप्रमत तुल्याउनहुोस ् ि िप्रक्रयामा हाम्रा यरु्ाहरूले सामना 

गरििहकेा मदु्दाहरूको प्रर्स्ततृ समग्र ज्ञान िाप्त गनव सक्नहुुनछे। 
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हालसालैका प्रिनहरूमा पप्रन हामीलाई हाम्रो प्रर्द्यािी समिवन सेर्ाहरू, यावप-र्िपि सेर्ाहरू, स्टाफका लाप्रग आघात-सपू्रचत िप्रिक्षण ि 

पनुःस्िापनात्मक न्याय अभ्यासहरू समार्िे गन ेजानकािी साझा गनव आग्रह गरिएको छ। यो काम हाम्रो छात्र समिवन सेर्ा प्रर्भाग मा 

बस्छ ति हाम्रो प्रजल्ला मा ित्येक एकल कमवचािी िाप्रमल। 

हामी हाम्रा िेिै प्रर्द्यािीहरूले आघात भोगेका छन ्भन्ने पप्रहचान गिवछन,् जसले उनीहरूको प्रर्द्यालयमा एकाग्रतालाई असि गनव, व्यर्हाि 

सम्बन्िी मदु्दाहरूलाई प्रनम्त्याउन ि प्रतनीहरूका सािीहरू ि प्रिक्षकहरूसँगको उनीहरूको सम्बन्िलाई असि गनव सक्छ। यसको 

िप्रतप्रक्रयामा, हामील ेप्रर्द्यािी समिवन सेर्ाहरू हाम्रो प्रजल्लामा एक िािप्रमकता बनाएका छौं। 

हाल, एसएलपीएसले प्रर्द्यािीहरूको लाप्रग प्रनम्न समिवन कमवचािीहरू ििान गनव $१३ प्रमप्रलयन िलि भन्िा बढी छुट्याएको छ:१२९  

सल्लाहकािहरू, प्रचप्रकत्सक ि सामाप्रजक कायवकतावहरू, ५१ परिर्ाि ि समिुाय प्रर्िेर्ज्ञहरू जसले स्कूल ि परिर्ािहरू ि आठ प्रिनको 

ित्येक प्रिन काम गने समहूहरूको बीचको सम्बन्िलाई सदुृढ पानव सहयोग गिवछन।् हप्ता संक्रमणमा हाम्रा प्रर्द्यािीहरूको प्रर्िरे् 

आर्श्यकताहरू पिूा गनव। 

मान्यता पाउँिा हामी जप्रहले पप्रन ित्येक बच्चाहरूको लाप्रग सबैभन्िा व्यापक स्तिको िरे्भाल ििान गनव ससुप्रजजत हुिँनैौं, हामीले १३ 

बाप्रहिका साझेिािहरूसगँ सम्बन्ि प्रनमावण गनव किा मेहनत गिेका छौं - जसमा बीजस्सीिपे्रर् होपर्लेिपे्रर् प्रद्वभार्ी अन्तिावप्ररट्रय सहयोग 

सेर्ा प्रर्द्यािीहरूलाई िप व्यर्हारिक स्र्ास््य सहयोग ििान गनव। । 

 

हामी समिवनको यी स्तिहरू िान्न ि आर्श्यकताको रूपमा िप सेर्ाहरू र्ोजन िप्रतबद्ध छौं। प्रजल्ला संस्कृप्रत को मामला मा, यो हाम्रो 

िािणा छ प्रक स्टाफ सिस्यको िािप्रमक िोजगाि समािोह के केप्रह फिक पिनै, सब ैकमवचािीले एक आघात-सपू्रचत मानप्रसकता को उद्दशे्य 

ि महत्त्र् बझु्न ुपछव ि त्यो लेन्स माफव त हाम्रा प्रर्द्यािीहरूसँग सम्पकव  िाख्न ुपछव। 

हामी तपाईकंो रुप्रचलाई किि गिवछौं ि आिा गिवछौं प्रक यस जानकािीले स्पष्टता ििान गिवछ। सि ैजस्तो, िन्यबाि । 

 

भर्िीय, 

 
  
Dr. Kelvin R. Adams 
Superintendent 
Saint Louis Public Schools 

Dorothy Rohde-Collins 
President 
Board of Education of the City of St. Louis 

 


