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अप्रिल १, २०२० 

प्रिय अभििावक / अभििावक, 

सवविथम, धैयवता, लचिलोपन र गत केही हप्ताहरूमा सहयोगका लाचग धन्यबाद गदवछौं ककनकक 

हामी सबलै ेCOVID-१ and महामारी र हाम्रो क्षेत्रमा यसका ििावहरूसँग आउने 

अननश्चितताहरूको साथ सामना गरेका छौं। म यो िन्छु कक म ठूलो गवव गदवछु कक तपाईं एउटा 
EPS पररवारको हहस्सा हुनहुुन्छ जुन अितूपवूव िुनौतीहरूको बीिमा हाम्रा बच्िाहरूलाई 

खुवाइएको, समथवन गररएको, र उनीहरूको भिक्षा िाप्त गनव जारी राख्नको लाचग सँग ैब्यान्ड 

गररएको छ। म गहहरो आिारी छु। 

सरकार टम वलु्फको मािव 30० को घोषणा कक सब ैपेन्सल्िेननया स्कूलहरू अननश्चित कालका 
लाचग बन्द रहनेछन र ित्येक प्रवद्याथीलाई गणुस्तरीय भिक्षा िदान गने हाम्रो अभियानमा 
पररवतवन हँुदैन। सोमवार, अप्रिल 20 सरुु, इरी ' को पब एल आईसी स्कूल अनिवार्य को प्रवतरण 

सरुु हुिेछ र्ोजिा अिलाइि निरे्दशि।  सब ैप्रवद्याथीहरू, के -१२ लाई िाग भलन र उनीहरूका 
भिक्षकहरू द्वारा गगुल क्लासरूम माफव त डभेलिर गने काम परूा गनव आवचयक पदवछ, कुन ै

अनलाइन गेभम िंग िणाली, वा अन्य श्जल्ला सहहत इन्टरनेटमा जडान गनव सक्न ेकुन ैपनन 

उपकरण माफव त पहँुियोग्य एउटा नन: िलु्क अनलाइन प्लेटफमव। स्वीकृत प्लेटफमव भिक्षकहरू 

पहहले न ैठाउँमा हुन सक्छन।् गगुल क्लासरूममा कसरी पहँुि र उपयोग गने सम्बन्धी पणूव 
ननदेिन सहहत यस स transition््क्रमणको बारेमा थप जानकारी, नछटै्ट पछ्याईनेछ। 

हामीलाई थाहा छ कक धेरै पररवारहरूको इन्टरनेटमा पहँुि छैन र / वा ईन्टरनेट पहँुि गनव सक्न े

उपकरण। सकेसम्म धेरै प्रवद्याथीलाई सकेसम्म िाँडो वाइफाइ पहँुि परुय्ाउन श्जल्ला केस केस 

आधारमा समदुाय साझेदारहरू र व्यश्क्तगत पररवारहरूसँग काम गदैछ। 

क्रोमबकुहरू अनरुोध गने पररवारहरू वा जसलाई इन्टरनेट पहँुिका साथ सहयोग िाहहन्छ 

उनीहरूले सोमबार, अप्रिल 8 वा म Tuesday््गलबार, अप्रिल am को बबहान 8 देखख 3 

बजेसम्म's7474--680०१ मा श्जल्लाको आईटी प्रविागमा सम्पकव  गनुवपदवछ। (पररवार जसल े

क्रोमबकु भलनका लाचग अपोइन्टमेन्ट गरेका चथए मािव २ 23, २ 24 वा २ on आईटी प्रविागको 
सदस्यबाट सम्पकव  गररनेछ र कल गनव आवचयक छैन।) क्रोमबकुहरू सोमबार, अप्रिल १ 14 देखख 

ननयशु्क्त गरेर प्रवतरण गररनेछ। 

अन्तमा, म तपाईंलाई ग्रेडड िंगमा पररवतवन गरेको अपडटे गनव िाहन्छु। सब ैकाम जुन मािव १ 13, 

२०२० पनछ हुने चथयो, माफ गररएको छ। मािव २-१-13 देखख छुटेका कामहरू प्रवद्याथीहरू प्रवरूद्ध 



गणना हँुदैन, तर यसलाई परूा गने प्रवद्याथीहरूलाई फाइदा हुन्छ ( d)। प्रवद्याथीहरूको अप्रिल 6, २०२० मा सरुू हुने 

दईु हप्ताको प्रवन्डो March मािव २-१-13 बाट हराएको काममा फकावउन को लागी आफ्नो कक्षाको फाइदा भलन सक्छ 

(यसले प्रवद्याथीहरूलाई श्जल्ला उपकरण िाप्त गने अवसर र यसमा बझुाउनको लाचग एक साधन िदान गदवछ)। 

भिक्षकहरूल ेकसरी आफ्नो वजन िकक्रयामा रहेको कामलाई मलू्या weight ््कन गनव र काम मेहनत गने र परीक्षण 

मेकअप परूा गनव कुन ैपनन छुटेका अवसरहरूमा उनीहरूको व्यावसानयक न्यायाधीकरण ियोग गनेछन ्। िाथभमक 

तहमा, भिक्षकहरूल ेतसे्रो क्वाटवरमा पास / फेल ियोग गनेछन।् मध्य प्रवद्यालय र उच्ि प्रवद्यालय स्तरमा 
भिक्षकहरूल ेमानक ग्रेडड िंग स्केल ियोग गनेछन ्। 

आगामी िौथो क्वाटरमा लेटर ग्रेडको सट्टामा, सब ैकक्षामा प्रवद्याथीहरूल े"पणूव-सिंतषु्ट" वा "अपणूव" माकव  िाप्त 

गनेछन।् एक "अपणूव" िाप्त गने प्रवद्याथीहरूल ेग्रीष्मकालीन स्कूलमा िाग भलन आवचयक पदवछ (यहद 

प्रवद्यालयहरू बन्द गने आदेि हटाईन्छ) र / वा १ -20 -२० प्रवद्यालय वषवको अवचधमा सब ैिगनतहरूको 
भस िंहावलोकनको आधारमा अवधारणाको लाचग प्रविार गनव सककन्छ। 

हाम्रो स्कूलहरू बन्द गनव सबलैाई गाह्रो िएको छ, प्रविषे गरी हाम्रा हाईस्कूलका वररष्ठहरू जसल ेयस बबन्दमुा पगु्न 

कडा मेहनत गरेका छन ्र स्नातक र अन्य वररष्ठ वषवको घटनाहरूको लाचग तत्पर छन।् हामीलाई थाहा छैन कक ती 
घटनाहरू हाम्रो िवनहरूको अननश्चितकालीन बन्दल ेकसरी ििाव पानव सक्दछन,् तर जेष्ठ वषवको पात्रामा 
सम्बश्न्धत कुन ैपनन जानकारी जनतसक्दो िाँडो सिंिार गने छौं। 

फेरर, सम्पणूव श्जल्लाको तफव बाट, हाम्रा प्रवद्याथीहरू र एरीको साववजननक स्कूलहरूको समथवनमा तपाईंल ेगनव जारी 
राख्नहुुने सब ैकुराको लाचग धन्यवाद। हामी हाम्रो श्जल्ला वेबसाइट, eriesd.org, हाम्रो फेसबकु पषृ्ठ, र वन कल 

टेभलफोन िणाली माफव त अपडटेहरू पोस्ट गनव जारी राख्ने छौं। तपाईं हामीलाई ईमेल EPShealth@eriesd.org मा , 
वा फोनबाट 747474-60० at ०० मा सोमबार, अप्रिल beginning देखख सरुु गनव सक्नहुुन्छ । 

िवदीय, 

 

ब्रायन पोभलटो , सीपीए 

अधीक्षक, एरीको साववजननक स्कूलहरू 
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