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माचर् 12, 2020 

 

आदरणीय SCSD प�रवारहरू, 

साइराक्युज �सट� स्कूल �डिस्ट्रक्टले कोरोना भाइरस (COVID-19) सँग सम्बिन्धत नवीनतम 
�वकासहरू �नर��ण गनर् जार� राखेको छ। �वद्याथ�, कमर्चार� र प�रवारहरूको स्वास्थ्य तथा सुर�ा 
मुख्य प्राथ�मकता हो र हाम्रो सम्पूणर् प्रशास�नक टोल�ले हामी तयार रहेको सु�निश्चत गनर्का ला�ग 
मेहनतपूवर्क काम ग�ररहेको छ।   

यस समयमा, ओनोन्डागा काउन्ट�मा अझैसम्म पुिष्ट ग�रएका मा�मलाहरू छैनन।् हामी ओनोन्डागा 
काउन्ट� स्वास्थ्य �वभाग (Onondaga County Health Department), न्यूयोकर्  राज्य स्वास्थ्य �वभाग 
(New York State Health Department, NYSDOH) र रोग �नयन्त्रण केन्द्र (Center for Disease 

Control) (CDC) सँग �नय�मत रूपमा कुराकानी ग�ररहेका छ� र हामी �तनीहरूको मागर्दशर्न पालना 
गनर् जार� राख्नेछ�। 

यो हप्ता, गभनर्र कुओमोले �वद्यालयमा काम ग�ररहेका कुनै प�न व्यिक्तमा वा �वद्यालयमा 
उपिस्थत भइरहेका कुनै प�न �वद्याथ�मा COVID-19 का ला�ग पर��ण सकारात्मक दे�खएमा 
�वद्यालय प्रारम्भमा 24 घण्टा (समय) का ला�ग बन्द ग�रनुपछर्भन्ने कुरा घोषणा गनुर्भयो। यसले 
अवस्था अनुसन्धान गनर् र आगामी चरणहरू �नधार्रण गनर् स्वास्थ्य �वशषे�हरूलाई अनुम�त 
�दनेछ।  त्यो सुरुको 24 घण्टाको अव�धमा, NYSDOH को मागर्�नद�शन अनुसार �वद्यालयलाई सफा 
र स्वच्छ रा�खनेछ र त्यसप�छ �वद्यालय क�हले खोल्न ेसम्बन्धी �नणर्य ग�रनेछ।  हामीलाई 
�वद्यालय बन्द गनुर्पछर् भ�नएको अवस्थामा, हामी �म�डया माफर् त, �वद्यालयको मेसेन्जर रोबो कल 
�सस्टमद्वारा तपा�लाई सू�चत गन�छ� र हामी अनलाइन र सामािजक �म�डयामा जानकार� पोस्ट 
गन�छ�।   

यो हप्ता स्थानीय स्वास्थ्यद्वारा आयोजना ग�रएको प्र�श�णमा हाम्रो �च�कत्सा �नद�शक, स्वास्थ्य 
सेवाको �नद�शक र �व�भन्न �वद्यालयका नसर्हरू उपिस्थत हुनुभयो। प्र�श�णले COVID-19 भएको 



 

 

छ भनेर सम्भा�वत रूपमा �वद्याथ� वा कमर्चार� सदस्यलाई प�हचान ग�रनुपछर् भन्ने कुरामा 
�वद्यालयका नसर्हरूको प्र�त�क्रया प्र�त केिन्द्रत �थयो।   

तपा�को बच्चालाई फ्लू जस्ता ल�णहरू (ज्वरो, खोक�, श्वास फेनर्मा समस्या) भएको छ भने 
स्वास्थ्य अ�धकार�हरूबाट ग�रएको �सफा�रस कृपया �तनीहरूलाई घरमै राख्नुहोस ्भन्ने हो।  
तपा�को बच्चालाई भएका यी ल�णहरू �वद्यालयमा �वकास भएमा, उनीहरूले मूल्याङ्कन गनर्को 
ला�ग �वद्यालय प�रचा�रकालाई दखाउनु उत्कृष्ट हुन्छ र �वद्यालय प�रचा�रकाले त्यसप�छ 
तपा�लाई सम्पकर्  गनुर्हुनछे। 

SCSD �श�ण र अध्ययन �वभागले हामीलाई कुनै प�न समयाव�धमा भवन बन्द गनुर्पन� अवस्थामा 
�वद्याथ�हरूका ला�ग एकसाथ शै��क जानकार� राख्ने कायर्मा काम ग�ररहेको छ।  हामी घरमा हँुदा 
�वद्याथ� र प�रवारहरूलाई सबै �वषयका �ेत्रहरूमा अध्ययन गनर् जार� राख्नको ला�ग शै��क 
�क्रयाकलापहरू उपलब्ध गराउन चाहन्छ�। �क्रयाकलापहरू तपा�को बालबा�लका �वद्यालयमा प्रत्येक 
�दन सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने जान्ने सम्बन्धी �वस्तारणहरू हुन।्  �तनीहरूलाई गे्रड स्तर र �वषय 
�ेत्रद्वारा संयोिजत ग�रनेछ।  हामीहरूले इन्टरनेटमा पहँुचको साथमा �वद्याथ� र प�रवारहरूको 
ला�ग केह� अनलाइन अध्ययन �वकल्पहरू उपलब्ध गराउन कायर् ग�ररहेका छ�।  यी शै��क 
�क्रयाकलाप र अनलाइन अध्ययन �वकल्पहरूलाई हाम्रो वेबसाइ, 
www.syracusecityschools.com/coronavirus मा पोस्ट ग�रनेछ। 

तपा�सँग �वशषे �श�ा �वभाग माफर् त सेवाहरू प्राप्त ग�ररहनुभएको बच्चा हुनुहुन्छ भने र यसले 
गदार् हामीले �वद्यालय बन्द गनुर्पन� तपा�को बच्चाको प्रग�तमा हुन सक्ने सम्भा�वत प्रभाव भएमा, 
उनीहरूले कुनै प�न छुटेका सेवाहरू जाँच गनर् तपा�को बच्चाको अक� �वशेष �श�ा स�म�त 
(Committee on Special Education, CSE) बैठक उपयोग गन�छन।् सुस्त मनिस्थ�तमा हुनुभएका 
व्यिक्त अ�धकतम जो�खममा हुनुहुन्छ भनी हामीलाई थाहा भएअनुसार �च�कत्सक�य रूपमा कमजोर 
�वद्याथ�हरूसँग हाम्रा क�ाकोठाहरूलाई रात्रीकाल�न रूपमा सफा ग�रन्छ र एकदमै ध्यानपूवर्क 
�नर��ण ग�रन्छ। 

यो हप्ता प�हले, हामीले तपा�लाई �वद्यालय वषर्को सुरुवातदे�ख यो प�रवतर्न भएको बारे थाहा छ 
भने तपा�ले आफ्नो सम्पकर्  जानकार�लाई अद्याव�धक गनुर्हुन्छ भनी सोधेर गहृ जानकार� पठाय�। 
तपा�को बच्चाको स्कूलसँग फाइलमा एकदमै नवीनतम आपतकाल�न सम्पकर्  जानकार� हुन 
महत्त्वपूणर् हुन्छ।    

http://www.syracusecityschools.com/coronavirus


 

 

�डिस्ट्रक्टले कमर्चार� र खेलकूद र शै��क प्र�तस्पधार्हरूको ला�ग �वद्याथ� र कमर्चार� यात्रा स�हत 
पेशागत �वकास �नर��ण गद�छ। हामीले प्रत्येक अवस्थामा सबै कुराहरूमा हेरेर NYSDOH बाट 
�दशा र �नद�शन पालना ग�ररहेका छ�। हामी तपा�ले यात्रा रद्द गनुर्पछर् भन्ने कुरा सू�चत गन�छ�। 
हामी सबै भवन अनुम�त र हाम्रा सु�वधाहरूको सावर्ज�नक प्रयोग प�न समी�ा गद�छ�।   

कृपया कोरोना भाइरस संक्र�मत व्यिक्तद्वारा खोक� र हािच्छउँबाट द�ूषत हावाका �छटाहरूबाट 
व्यिक्तदे�ख व्यिक्तसम्म सम्पकर्  माफर् त फैलन ेठा�नएको छ भन्ने कुरा सम्झनुहोस।् स्वस्थ रहनको 
ला�ग राम्रोसँग हात धनु र स्वच्छता सावधानीहरू अपनाउन महत्त्वपूणर् हुन्छ। अन्य भाइरसहरूको 
फैलाव �नयन्त्रण गनुर्का साथ,ै हामी तपा�लाई आफ्नो बच्चासँग �नम्न रोकथाम त�रकाहरू बारे कुरा 
गनर् प्रे�रत गछ�। 

• �वशषेगर�, शौचालय प्रयोग गरेप�छ र खाना तयार गनुर्अ�घ र खानुअ�घ आफ्ना हातहरूलाई 
�नय�मत रूपमा धनुुहोस।् साबुन र तातो पानी प्रयोग गर� 20 सेकण्डसम्म धनुुहोस।् आफ्ना 
औलंाका टुप्पाहरू र आफ्ना हातहरूको मा�थल्लो भागलाई प�न धनु सु�निश्चत गनुर्होस।् 

• आफ्ना हातहरू वा खलुा वातावरणमा नखोक्नुहोस ्वा हािच्छउँ नगनुर्होस।् सध� �टस्युमा 
खोकेप�छ वा हािच्छउँ गरेप�छ �टस्युलाई टाढा फाल्न ेप्रयास गनुर्होस।् तपा�सँग �टस्यु छैन 
भने, आफ्नो पाखरुाको मुनी खोक्नुहोस/्हािच्छउँ गनुर्होस।्   

• तपा�ले सकेसम्म आफ्ना आँखाहरू, मुख र नाकलाई नछुनुहोस।्  
तपा�सँग कुनै प�न प्रश्न वा सरोकार छ भने कृपया थप जानकार�का ला�ग हाम्रो वेबसाइटमा 
जानुहोस ्वा हाम्रो स्वास्थ्य सेवा �वभागलाई 315-435-4145 वा healthservices@scsd.us मा 
सम्पकर्  गनुर्होस।् 

भवद�य, 

 

Jaime Alicea 
�वद्यालयको सुप�रवे�क 


