
�बषयः 2020-2021 �वद्यालय-मा-�फतार् अद्याव�धक 
 
�प्रय CPS समुदाय, 
 
हामीले शरदमा �वद्यालय फ�कर् नको ला�ग तयार� ग�ररहँदा तपा�को मागर्�नद�शन र प्र�त�क्रयाका ला�ग 

धन्यबाद। हामीले अ�प्रलमा योजना बनाउन शुरू गय�, र हामी य�त धेरै प्रश्नहरु, दृिष्टकोणहरु र 

�वचारहरूका ला�ग आभार� छ� जुन �वगत धेरै हप्ताहरू र म�हनाहरूमा साझा ग�रएका छन।्  
 
हामीले तपाईलाई योजना स�म�तहरू, ल��त समुहहरू र 6,200 भन्दा बढ� कमर्चार�हरू, अ�भभावकहरु, 

�वद्याथ�हरु र समुदायका सदस्यहरूको सव��णमा सहभागी भएर सुन्य�। हामीले हाल का बोडर् बैठकहरूमा 
रेकडर् तोड्न ेसहभा�गता देखेका छ�।   
 
यसभन्दा अगा�ड आज, CPS �श�ा बोडर्ले एक अगा�ड बढ्ने योजनालाई अनुमोदन गरय्ो जसले हाम्रा 
�वद्याथ�हरूका ला�ग सुर�ा र शै��क सफलताको उत्तम सन्तुलन प्रदान गन� हामी �वश्वास गदर्छ�। यो 
योजनाले �वद्याथ�हरूलाई 2-3 प्र�त हप्ता ब्यिक्तगत �नद�शनमा फकार्उनेछ। �कन�क क�ा कोठा �नद�शन 

समावेश गन� कुन ैप�न योजना पूणर् रूपमा स्वास्थ्य जो�खम �वना हँुदैन, हामी प�रवारहरूलाई प्रोत्साहन 

गदर्छ� जसका ला�ग 2020-2021 �वद्यालय वषर्का ला�ग हाम्रो �सिन्सनाट� �डिजटल एकेडमेीको अन्वेषण 

गनर्का ला�ग व्यिक्तगत रुपमा �नद�शनले कुनै मतलब राख्दैन।  
 
�वद्यालयहरु योजनाको भ�वष्य 

हाम्रा मागर्दशर्क �सद्धान्तहरू - सुर�ा र स्वास्थ्य, सम्भव भएसम्म व्यिक्तगत रुपका �सकाई, समता, 
डाटाद्वारा चा�लत �नणर्य �लन ेर �वत्तीय उत्तरदा�यत्व - हाम्रा योजना बनाउन ेप्र�क्रयामा अग्र भागमा 
रहन्छन।्  

हाम्रो �वद्यालयमा �फत� योजनाले तीन महत्वपूणर् घटकहरू समावेश गदर्छ: 
(1) 
 
�म�श्रत �सकाई: यो मोडलले CDC ले �सफा�रश गरेको छ-�फटको सामािजक दरू� कायम राख्नको ला�ग 

हाम्रा �वद्याथ�हरूलाई दईु समूहमा �वभाजन गन� कुरा समावेश गदर्छ। प्रत्येक समूहले क�ामा न्यूनतम 

दईु �दन प्र�त हप्ता प्राप्त गन�छन ्(सोमबार/मंगलबार वा �ब�हवार/शुक्रवार) र बुधवारका �दन व्यिक्तगत 

रुपमा आलोपालो ग�र उपिस्थत हुनेछन।् �वद्याथ�हरू क�ाकोठामा नभएका �दनहरुमा, �तनीहरूले सुदरु 

�श�ा प्रयोग गन�छन।् �वद्याथ�हरू उनीहरूका �वद्यालयहरुमा बस्नेछन,् र अन्य भवनहरू वा समुदाय 

स्थानहरूमा फै�लन ेछैनन।् 
 



(2) �सिन्सनाट� �डिजटल एकेडमेी: व्यिक्तगत �वद्यालयको वातावरणमा आफ्नो प�रवार वा 
उनीहरूको �वद्याथ�को स्वास्थ्यको बारेमा �चिन्तत आमाबाबु र अ�भभावकहरूको ला�ग, 

पूणर्काल�न �डिजटल �श�ण �वकल्प उपलब्ध छ। हाम्रो �सिन्सनाट� �डिजटल एकेडमेी ले K-12 

पाठ्यक्रम प्रदान गछर्  जसमा �श�कहरू र �डिजटल क�ाकोठा पाठहरू दबुैको साथ ैभचुर्वल समय 

समावेश छ। 
 
हाम्रो CPS प�रवारहरूको छनौटहरूको हाम्रो पोटर्फो�लयोमा यो �वकल्प प�हल्य ैभएकोमा हामी 
ह�षर्त छ�, �कनभने धेरै िजल्लाहरू पूणर् रुपमा अनलाइन �वकल्प सुरू गनर् द्रतु रूपमा काम 

ग�ररहेका छन।् हामी पाठ्यक्रमलाई अ�भव�ृद्ध गनर्को ला�ग ग्रीष्मकाल�नलाई खचर् ग�ररहेका छ� र 

भनार्मा सम्भा�वत व�ृद्धको ला�ग तयार छ�।  
 
�वशषे ग�र, आगामी शै��क वषर्को ला�ग �सिन्सनाट� �डिजटल एकेडमेीमा भनार् हुने 
�वद्याथ�हरूले उनीहरूको हालको CPS स्कूलमा अक� वषर्को ला�ग आफ्नो स्थान कायम राख्न 

सक्नेछन।् प�रवारहरूले प�न प्र�त सेमेस्टर यो छनौट गनर् सक्छन।् हाम्रो �डिजटल एकेडमेीमा 
अन्वेषण गनर् �वद्यमान, मान्यता प्राप्त पूणर्-सुदरु �वकल्पमा इच्छुक भएका प�रवारहरूलाई हामी 
उत्प्रे�रत गदर्छ�। 
 
य�द तपा� यो �वकल्पको बारेमा �वचार ग�ररहनुभएको छ भने, कृपया हाम्रो इच्छुक फारम पुरा 
गनुर्होस ्र तपा�लाई �सिन्सनाट� �डिजटल एकेडमेीका प्र�त�न�धले सम्पकर्  गनुर्हुनेछ। 
 

(3) दरु �श�ामा द्रतु झुकाव गनर् सक्ने �मता:  
ग्रीष्मकाल�न र शै��क वषर् दबुै अव�धभर, हाम्रो राज्य र समुदाय �भत्र समग्र स्वास्थ्य र प्रसार 

जो�खमको बारेमा राज्यपाल �डवाइन (DeWine), ओहायो स्वास्थ्य �वभाग, ओहायो �श�ा बोडर् र 

ह्या�मल्टन काउन्ट� स्वास्थ्य �वभागको �नद�शन पालन गनर् हामी �नरन्तरता �दनेछ�। य�द 

आवश्यक भएमा हामी पूणर् रूपमा सुदरु वातावरणमा सकं्रमण गनर् तयार छ�। 
 
हालको CDC मागर्�नद�शनले सघन सरसफाई गनर्को ला�ग स्कूलहरूलाई दईुदे�ख पाँच �दनको 
ला�ग बन्द गनर् र पुिष्ट ग�रएको घटनामा ल�णहरूको अनुगमन गनर् �सफा�रस गरेको कुरा याद 

राख्न जरुर� छ। यद्य�प हामीहरूले अ�हले प्रकोपको िस्थ�तमा क�हले र क�त लामो स्कूलहरूको 
बन्द हुन सक्छ भनेर अिन्तम �नणर्यहरू ग�ररहेका छ�, यो संक्रमणलाई �छटो र सहज बनाउनको 
ला�ग तयार हुन हामी सबै तयार हुन आवश्यक छ।  
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राज्य बन्द भएको बेलामा हामीले धेरै कुराहरू �सकेका �थय�, र हामीले अनुभव सुधार गन� बारेमा 
अ�भभावक र कमर्चार�हरूबाट प�न प्र�त�क्रया प्राप्त गरेका छ�। फलस्वरुप, �नम्नहरू स�हत 

बसन्तमा भन्दा सुदरु �सकाइ �नकै �भन्न दे�खनेछ: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

एक िस्थर सुदरु �श�ा अनुभव सु�निश्चत गनर् �वस्ततृ आवश्यकताहरू यथास्थानमा 
भएको,  
�वद्याथ� र प�रवारहरूको ला�ग स्पष्ट सञ्चार,  

प्र�व�ध र वाईफाईमा पहँुच, र  
�व�शष्ट पाठ्यक्रममा जो�डएको थप सशक्त पाठ्यपुस्तक प्याकेटहरू। 

 
स्वास्थ्य र सुर�ा प्रोटोकलहरू 

हामी बुझ्छ� कुनै प�न स्कूलामा फकर् ने योजनामा जो�खम हुनसक्छ। यसैकारण, हामीले स्वास्थ्य र सुर�ा 
प्रोटोकोलहरूको �वकास गनर् �सिन्सनाट� बाल अस्पतालसँग साझदेार� ग�ररहेका छ� जसले हाम्रा 
कमर्चार�हरू, �वद्याथ� र प�रवारहरूलाई सकेसम्म जोगाउन मद्दत गदर्छ।  
 
यी प्र�क्रयाहरू रोग �नयन्त्रण केन्द्रहरू, �वश्व स्वास्थ्य संगठन, र राज्यद्वारा आगामी केह� हप्ताहरूमा 
प्रदान ग�रने कुनै प�न �नद�शनहरूको आधारमा हुनेछ। हामी यो ग्रीष्मकाल�न प�छ �व�शष्टताहरू साझदेार� 
गनर् स�म हुनेछ�, र यी प्रोटोकलहरूले �नम्न कुराहरू समावेश गन� अपे�ा गरेका छ�: 

घर तथा स्कूलमा स्वास्थ्य मुल्यांकनहरू, तापक्रम जाँचहरू, र कमर्चार� तथा �वद्याथ�हरूले 

मास्क-लगाउने स�हत कठोर रोकथाम �व�धहरू; र  
द्रतु �नणर्य, संचार, र आवश्यकको रूपमा, COVID-19 को पुिष्ट भएका मा�मलाहरूको प्रत्युत्तरमा 
आइसोलेसन प्रोटोकलहरू।   

 
प्र�व�धमा पहँुच  
हामी क�ामा भए प�न वा सुदरु �श�ाबाट �स�करहेका भए प�न, प्र�व�ध र इन्टरनटे पहँुच हाम्रा 
�वद्याथ�हरूका ला�ग आवश्यक उपकरणहरू हुन।् घरप�रवारहरु बीचको �डिजटल असमानता हाम्रो 
िजल्लामा असमानताको सबैभन्दा ठूलो श्रोतहरू मध्ये एक हो। यसैकारण हामीले हाम्रो 1:1 उपकरण 

कायर्क्रम �वस्तार ग�ररहेका छ�, र 2-12 क�ाका बच्चाहरूलाई घरमा लैजाने एउटा उपकरण हुनेछ जुन 

सुर��त छ र घरबाट काम गनर् आवश्यक पन� उपकरणहरू समावेश गदर्छ। 

साथ,ै हामी गे्रटर �सिन्सनाट� फाउन्डशेन र अन्य साझदेारहरूको सहयोगमा �सन�सनाट� बेल “हाम्रा 
�वद्याथ�हरूलाई जोड्न”े कायर्क्रमको �हस्सा हुन पाउँदा अ�वश्वसनीय रुपमा कृत� छ�। यो कायर्क्रमले सब ै

CPS �वद्याथ�हरूलाई वाईफाईमा �नःशुल्क पहँुच �दनेछ, र हाल हाम्रा पाँच �वद्यालयहरू, रकडले एकेडमेी, 
साउथ एभन्डले �वद्यालय, हेज-पोटर्र ए�लमेन्टर� �वद्यालय, रबट्र्स एकेडमेी र फेयरभ्यू-िक्लफ्टन जमर्न 



भाषा �वद्यालयका साथमा जुलाईसम्म एउटा पाइलट चरणमा छ�। हामी �वद्यालय सुरु हुनुभन्दा अ�घ 

पूणर् कायर्क्रम प्र�ेपण गनर् सक्नेछ� भनेर अपे�ा गदर्छ�।  

कृपया थप �ववरणहरूका ला�ग हाम्रो वेबसाइट मा भ्रमण गनुर्होस।्   

कृपया तपा�को सम्पकर्  जानकार� अद्याव�धक गनुर्होस ्

आज तपाईले �लन सक्न ेसबैभन्दा महत्वपूणर् कदमहरू मध्ये एक तपाईको घर ठेगाना, फोन र ईमेल 

अद्याव�धक रहेको सु�निश्चत गनुर् हो। कृपया उक्त कायर् गनर्का ला�ग तपा�को �वद्यालय कायार्लय वा 
ग्राहक सेवालाई 513-363-0123 मा फोन गनुर्होस।् यो जानकार� �न: शुल्क इन्टरनेट जडानका ला�ग 

योग्यता पुिष्ट स�हत, तपा� आफ्नो बच्चालाई एक ब्यिक्तगत रुपको क�ाकोठामा फकार्उन चाहनुहुन्छ 

भन्ने बारेको सव��ण, �वद्यालय �ववरणहरू र सरु�ा प्रोटोकलहरू, र यातायातको ला�ग महत्वपूणर् भएको 
स�हत सबै प�रवारहरूले यस ग्रीष्मकाल�नमा अद्याव�धकहरू प्राप्त गरुन ्भन्ने स�ुनिश्चत गनर्का ला�ग 

आवश्यक छ।  
 
भ�वष्य अ�हले हो 
2020-2021 �वद्यालय वषर् फरक हँुदा, यसले हाम्रा ला�ग प�हलेको भन्दा धेरै नवीन र ल�चलो हुने नयाँ 
अवसरहरू सजृना गदर्छ। र यो सबैका माध्यमबाट, हाम्रो प्र�तबद्धता उह� रहनेछ, शै��क उपलिब्ध, 

व्यिक्तगत कल्याण र जी�वका तत्परताका माध्यमबाट हाम्रा �वद्याथ�हरूलाई जीवनका ला�ग तयार 

गन�छ�। हामी यसबाट बा�हर सँगै र प�हले भन्दा राम्रो भएर �निस्कनेछ�। बाटोमा तपा�को सहयोगको ला�ग 

धन्यबाद।  
 
भवद�य, 

लौरा �मशले          

सुप�रटेण्डने्ट         
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