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माचर् 10, 2020 

 

आदरणीय आमाबवुा/अ�भभावक, 

हाम्रा �वद्याथ�हरू र कमर्चार�को स्वास्थ्य र सरु�ा अत्यन्त महत्त्वपणूर् छ। हामी कोरोना भाइरसको बढ� त्रास 
स�हत यस वषर् रूघा र फ्लकूो मौसममा रहेको हँुदा कृपया तपा�को बच्चाको �वद्यालयमा फाइलमा सह� र 
एकदम हालको सम्पकर्  जानकार� छ भनी स�ुनिश्चत गरेर नवीनतम रहन हामीलाई मद्दत गनुर्होस।् 

तपा�को बच्चा �बरामी भएको र �वद्यालयबाट �लन आवश्यक पन� अवस्थामा, �वद्यालय प�रचा�रकाले �सधै 
सम्पकर्  गनुर्हुनेछ। तपा�ले बच्चाको �वद्यालयबाट फोन आएको देख्नभुएमा, कृपया यो तपा�लाई सम्पकर्  गनर् 
प्रयास ग�ररहेको �वद्यालय वा अक� SCSD कायार्लय हो र यो समय सवेंदनशील हुन सक्छ भन्ने कुरामा 
ध्यान �दनहुोस।् �वद्यालय प�रचा�रकाको फोन नम्बरहरूको परूा सचूी यो पत्रको पछा�ड उपलब्ध गराइएको 
छ।  

तपा�को बच्चाको �वद्यालयमा आकिस्मक अवस्थामा तपा�लाई सम्पकर्  गनर् फाइलमा नवीनतम सम्पकर्  
जानकार� छैन भने कृपया तल �दइएको फाराम परूा गनुर्होस ्र ज�त सक्दो �छटो �वद्यालयको मखु्य 
कायार्लयमा �फतार् गनुर्होस।्  

 

तपा�को सहायताको ला�ग धन्यवाद! 

भवद�य, 

 

 

Jaime Alicea 
सपु�रवे�क 

 

0सुप�रवेक्षकको कायार्लय  



 

 

 

आकिस्मक सम्पकर्  जानकार� अद्याव�धक (फाराम उल्टो रूपमा जार� रहन्छ) 
कृपया यो तपा�को बच्चाको �वद्यालयको मखु्य कायार्लयमा ज�तसक्दो �छटो �फतार् गनुर्होस।्  

�वद्याथ�  
नाम ठेगाना 

  
अ�भभावक 1    

नाम फोन #1 फोन #2 

   
इमेल ठेगाना इन्टरनेट पहँुच गन� हो?  

  हो        होइन 

 

�वद्यालय प�रचा�रकाको फोन नम्बरहरू 
हाइ स्कूल्स 
Corcoran (315) 435-4326 
Henninger (315) 435-5878 
ITC (315) 435 -6240 
Nottingham (315) 435-4139 
Fowler मा PSLA (315) 435-4363 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

�मडल र �प्र-के-8 
Brighton Academy (315) 435-4469 
Clary (315) 435-4053 
Ed Smith (315) 435-4543  
ELMS (315) 435-5814  
Frazer (315) 435-4104 
Grant (315) 435-4134  
Huntington (315) 435-6517  
HW Smith (315) 435-4494  
Lincoln (315) 435-4457  
Roberts (315) 435-5851  
Blodgett मा Syracuse STEM (315) 435-6525  

इ�लमेन्टर�  
Bellevue (315) 435-4521 
Delaware Primary (315) 435-4540  
Dr. Weeks (315) 435-4091  
Franklin (315) 435-4551  
LeMoyne (315) 435-6557  
McKinley-Brighton (315) 435-4000 
Meachem (315) 435-4612  
LeMoyne मा Monessori (315) 435-6557  

भ�रया (315) 435-4943  

Salem Hyde (315) 435-4951  
Seymour Dual Language  (315) 435-4973  
Dr. King मा STEAM (315) 435-4584  

Syracuse Latin (315) 435-4563 
Van Duyn (315) 435-4618  
Webster (315) 435-4672  

वकैिल्पक कायर्क्रमहरू 
Beard मा McCarthy (315) 435-4341 

Oasis Academy (315) 435-6442  
PFLA (315) 435-4363 



 

 

 

�नरन्तर (आकिस्मक सम्पकर्  जानकार� अद्याव�धक) 

अ�भभावक 2 
नाम फोन #1 फोन #2 

   
इमेल ठेगाना इन्टरनेट पहँुच गन� हो?  

  हो        होइन 

वैकिल्पक आकिस्मक सम्पकर्  
नाम फोन #1 फोन #2 

   
इमेल ठेगाना इन्टरनेट पहँुच गन� हो?  

  हो        होइन 

 


	सुपरिवेक्षकको कार्यालय

