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अप्रिल-29, 2020 

एसएलपीएसअभििावक र बुबा – आमा: 

कोरोनाभाइरस महामारीको माध्यमबाट प्रिगत दुई मप्रहनाको जीिनले सेन्ट लुइस के्षत्र कसरी 

“अलग” रहन सक्छ र हामी कसरी अरूलाई मद्दत गनन प्रदशाप्रनदेशहरूप्रभत्र काम गनन सक्छछौं भने्न 

कुराको िदशनन गदनछ। 

प्रजल्लाका भरु्नअल लप्रनिंग योजनालाई अप्रिल-6 मा शुरू 

गरेकोमा सहयोग पुर्याउन हामी हाम्रा सबै अप्रभभािकलाई 

धन्यिाद प्रदनछछौं। यो सबै सुरु हुनुभन्दा अप्रि हामी मधे्य धेरैले 

भनेको हछौं प्रक एक हप्तामा २२,००० प्रिद्यार्थीहरूको लाप्रग 

भरु्नअल प्रशक्षामा रूपान्तरण असम्भि हुने प्रर्थयो। अझै, हामी 

यो गरररहेका छछौं। हामी प्रसद्ध छैनछौं, र यो सप्रजलो भएको छैन, 

तर प्रजल्लाभररका िशासकहरू, प्रशक्षकहरू र पररिारहरूले 

गरेका कुरा आश्चयनजनक छ। 

हामी हाम्रो पररिारलाई बप्रलयो रहन र सम्पकन मा रहनको लाप्रग कायन गनन जारी राख्दछछौं, प्रकनप्रक 

हामी यो असामान्य प्रिद्यालय िर्नको नप्रजकमा काम गने छछौं। यहााँ केप्रह महत्वपूणन अपडेटहरू छन्: 

नयााँ शैभिक सामग्रीहरू: 

तपाईौंको बच्चाको प्रशक्षक (हरू) बाट असाइनमेन्टको सार्थ, एसएलपीएसले अनलाइन 

www.slps.org/keeponlearning र हाम्रो खाना प्रितरण साइटहरू (www.slps.org/meals) मा 

िते्यक शुक्रबार प्रिन्ट गररएको प्याकेटमा अनलाइन प्रशक्षा सामग्री िदान गनन जारी राखे्नछ। अप्रिल 

27 को लाप्रग सामग्रीहरू – मे (May) 8 मा अपलोड गररएको छ र तपाईौंलाई पहुाँर् गननको लाप्रग 

तयार छ। 

समुदाय दशशन: 

हामीसाँग फेबु्रअरी-29 र मार्न १२ को प्रबर् आयोप्रजत हाम्रो सामुदाप्रयक दशनन कायनशालाहरूको 

श्रौंखलाबाट अन्तन्तम ररपोटनहरू छन्। 

हामी पररिारहरूलाई www.slps.org/workshops मा खोज 

र िप्रतप्रक्रया समीक्षा गनन िोत्साहन प्रदनछछौं।इमप्रजिंग प्रिज्डम, 

रेबेका बेनेट र जेप्रसका पप्रकन न्स र उनीहरूको टोलीलाई प्रिशेर् 

धन्यिादको लाप्रग बैठकहरूको सुप्रिधा, डेटा स्कलन गनन र 

हाम्रो समुदायलाई सेन्ट लुइसमा प्रशक्षाको भप्रिष्यको साझा 

दृप्रिकोणको आिश्यकताको िररपरर तान्नको लाप्रग गररएको 

महान कायनको लाप्रग। 
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वर्श अन्त तयारी: 

2019-२०२० सू्कल िर्नको लाप्रग प्रिद्यार्थी उपन्तथर्थप्रतको अन्तन्तम प्रदन मे २१, २०२० हो। अप्रिल 28 

मा आफ्नो कायन सत्रमा, प्रशक्षा बोडनले २०२०-२०२१ सू्कल िर्नको क्यालेन्डर स्वीकर त गर्यो। 

सू्कलको पप्रहलो प्रदन सोमबार, अगस्त-24 मा हुनेछ। उच्च प्रिद्यालय प्रिद्यार्थीहरूको लाप्रग भरु्नअल 

समर सू्कल 6-31 जुलाईमा आयोजना हुनेछ। गमी सू्कल िार्थप्रमक र मध्य प्रिद्यालय 

प्रिद्यार्थीहरूको लाप्रग अगस्त-3-14 को लाप्रग ताप्रलकाबद्ध गररएको छ। सेन्ट लुइस शहर स्वास्थ्य 

प्रिभाग को मागनदशनन मा प्रनभनरता, यो सू्कल, भरु्नअल िा एक सौंकर मा हुन सक्छ। २०२०-२०२१ 

प्रबद्यार्थीहरूका लाप्रग सू्कल िर्नको अन्तन्तम प्रदन जुन 3. हो। स्टाफका लाप्रग अन्तन्तम प्रदन जून 4 

हो। 

गे्रभ िंग: 

प्रमसछरी िार्थप्रमक र माध्यप्रमक प्रशक्षा को प्रिभाग (DESE's) का सार्थ प्रददै, र्छर्थो क्वाटरको लाप्रग 

भरु्नअल प्रशक्षामा न्तस्वर्ले प्रिद्यार्थीहरूको गे्रडलाई नकारात्मक असर पादैन, जुन िास्तिमा तेस्रो 

क्वाटर पप्रछ न्तथर्थर प्रर्थयो। जहााँसम्म, यो महत्त्वपूणन छ प्रक तपाईौंको प्रिद्यार्थीलाई यो याद प्रदलाउन प्रक 

यो भरु्नअल अिसरको मतलब उनीहरूसाँग उनीहरूको गे्रड बढाउन समय छ। अपेक्षा यो हो प्रक 

सबै प्रिद्यार्थीहरूले प्रतनीहरू िास्तिमै प्रसके्न ियास गदै छन् भनेर देखाए। 

 

टेक्नोलोजी: 

प्रजल्लाले 14,000 भन्दा बढी िप्रिप्रध सिेक्षण अनुरोधहरू पूरा गरेको 

छ। तपाइाँको भरु्नअल प्रशक्षाको लाप्रग आईप्याडहरू र / िा हट 

स्पटहरू िाप्त गनन तपाइाँको सहभाप्रगता र सहयोगका लाप्रग 

धन्यिाद। अगाप्रड बढ्दै, सिेक्षण अब तपाइाँको भिन प्रिन्तन्सपल 

माफन त ह्यान्डल गररनेछ। यप्रद तपाइाँ  अझै िप्रिप्रधको खााँर्ोमा हुनुहुनछ 

भने, तपाइाँको सू्कलको लाप्रग मुख्य फोन नम्बर कल गनुनहोस्, र 

तपाइाँको प्रिन्तन्सपल पूरा हुनेछ र तपाइाँको लाप्रग सिेक्षण पेस 

गनुनहोस्। 

स्नातक: 

पप्रछल्ला केही हप्ताहरुमा, प्रजल्लाले २०२० मा स्नातकहरुको कक्षाका लाप्रग परम्परागत स्नातकको 

योजनाहरुबारे अनुसन्धान गरररहेको छ। योजनाहरू तरलहरू हुन्, सुरप्रक्षत रूपमा समूह भेलामा 

फकन ने समयरेखाको अप्रनप्रश्चतताका कारण, तर हाम्रो उदे्दश्य स्नातकको लाप्रग जुलाईको अन्तमा िा 

अगस्टको शुरुिातमा एप्रटप्रपकल, अझै परम्परागत, समारोह हुनुपदनछ। र्थप रूपमा, केही 

सू्कलहरू मे स्नातक सीजनको उपलक्ष्यमा भरु्नअल समारोहहरूमा रुप्रर् राख्छन्। सू्कल िर्न 

२०२०-२०२१ सम्भितः हामी 5th देन्तख कक्षा 6th  र 8th  देन्तख  कक्षा 9th  सम्मका प्रिद्यार्थीहरू 

सौंक्रमणका अिसरहरूमा मनाउाँदछछौं। 
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कसरी सिंसाधनहरू पहाँच गने: 

कर पया प्रनयप्रमत रूपमा हाम्रो िेबसाइट www.slps.org भ्रमण 

गनुनहोस् जहााँ हामीसाँग तपाईौंको प्रिद्यार्थी र पररिारको 

समर्थननमा सूर्ना र सेिाहरू एकप्रत्रत गररएको छ। हामीलाई 

भाग्यशाली छ प्रक एसएलपीएस फाउने्डसन सप्रहत अद्भुत 

साझेदारहरू छन्, हामीलाई यस कप्रठन समयमा पार गनन 

मद्दत गनन। 

यप्रद तपाईौंलाई आफ्नो प्रिन्तन्सपलमा पुग्न आिश्यक छ भने, 

कर पया तपाईौंको सू्कलको मुख्य नम्बरमा कल गनुनहोस्। यो 

लाइन प्रिौंप्रसपलमा फिानडन  हुनछ र व्यापार िण्टाको बखत जिाफ प्रदइनछ। 

प्रजल्लाको लाप्रग सामान्य िश्नहरूको लाप्रग 314-437-8430 मा कल गनुनहोस्। भािनात्मक समर्थनन 

को लागी,314-345-6900 मा कल गनुनहोस िा ईमेल studentservices@slps.org। अन्य िश्नहरू 

Let’s Talk. को माध्यमबाट अनलाइन पेश गनन सप्रकनछ। हाम्रो ियासलाई समर्थनन गनन तपाईले गनुन 

भएको सबैको हामी िशौंसा गछौं। कर पया, सुरप्रक्षत रहनुहोस्, िरमा बसु्नहोस्, र सम्पकन मा 

रहनुहोस्। 

आगामी घटनाहरू: 

• कोरोनािाइरसमा मेयर भल ा भििसनको भक ्स टाउन हल: K-5 किाका भवद्यार्थीहरूलाई 

बुधबार, अभिल-29 समय 5:00 PM िन्दा पभि COVID-19 सम्बन्धी मेयरको लाभग िश्नहरू िसु्तत गनश 

stlouis-mo.gov/mayor/kidstownhall. मा जान आमन्त्रित गररयो।टाउन हल न्त्ररिम हनेि भबभहवार, 

अभिल-30 भबहान 10:30AM मा facebook.com/lydastl. मा। 

• 6th औिं वाभर्शक तपाईिंको शरीर िचुशअल फ्ल्याश मोब:  

उठ्नुहोस् र सभिय हनुहोस् यस घटनामा िाग भलई शुिवार,मे(May)1 भबहान 9:45 AM  

facebook.com/events/1951456324998405 मा। नाचहरू जानु्नहोस् र जान्न आवश्यक जानकारी 

यहााँ ि। 

सुझावहरू: 
 तपाइाँको प्रिद्यार्थीलाई सामान्य र न्तथर्थरताको केही अनुभूप्रत प्रदन मद्दतको लाप्रग "होम क्लासरूम" रुटीन िा 

ताप्रलकाको प्रिकास गनुनहोस्। 

 प्रशक्षकहरू सबै प्रिद्यार्थीहरूमा पुगै्दछन्। तपाईौंको प्रिद्यार्थीलाई उसको िा उसको प्रशक्षकसाँग सम्पकन मा रहन 

मद्दत गनुनहोस्। 

 टेप्रलप्रभजन र सोशल प्रमप्रडया सीप्रमत गनुनहोस् प्रकनभने केही प्रिद्यार्थीहरू COVID-19 िरपर रहेका सने्दशहरू 

द्वारा अप्रभभूत हुन सक्छन्। 

 तपाईको प्रिद्यार्थीको लाप्रग आदशन मोडेल बनु्नहोस् र तपाईको िर छोड्दा राम्रो हात धुने कला, सामाप्रजक दूरी 

र मास्क र सुरक्षात्मक पनजाको ियोगको अभ्यास गनुनहोस्। 
 

* भजल्ला भवभिन्न तररकामा पररवारहरूमा पुगै्द ि। यभद तपाईिंले भसधै भजल्लाबाट सुनु्न िएन िने हामी तपाईिंलाई 

फेला पानश सकै्दन िं। कृपया आज तपाईिंको सू्कल भिन्त्रिपल वा भशिकको सार्थ जााँच गनुशहोस्। यो धेरै महत्त्वपूर्श 

ि, भवशेर् गरी अभहले, हामीसाँग तपाईको लाभग कायशरत फोन नम्बर वा ईमेल ि। 


