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िप्रय बा�िवन हाइ �ूलका िव�ाथ� तथा प�रवारह�- 
 
बा�िवन हाइ �ूल फेक�ी तथा कम�चारी 2021-2022 शैि�क वष�को लािग िव�ाथ�ह�लाई �ागत गन� उ�ािहत छन्! मलाई लाग्छ िक 

बा�िवन हाइ �ूलमा प्र�ेक िव�ाथ� �ागत ग�रएको, सश��कृत ग�रएको तथा �� भएको महसुस गनु�पद�छ। जब तपाईंले नयाँ अनुभव 

तथा चुनौतीह�ले भ�रपूण� शैि�क वष� सु�वात गनु��न्छ, म चाहन्छु िक तपाईं दुई प्र�ह�मा �ान िदनुहोस्: तपाईं कुन सम�ाह� समाधान गन� 

चाहनु�न्छ? तपाईं कुन प्र�ह�को जवाफ िदन चाहनु�न्छ? यी सम�ा तथा प्र�ह� आफु, तपाईंको क�ा तथा उनीह�को िवषय, तपाईंको 

�ूल, र तपाईंको समुदाय बारे �नुपद�छ।        
 

2021-2022 शैि�क वष�को रणनीितक िवषय “िलन इन” (“Lean In”) �नेछ। तपाईं िस�ा असुिवधामा ढ�नुहोस् र आफ्नो सबै भ�ा राम्रो 

स�ािवत सं�रणमा िवकिसत �नुहोस्।    

 

BHS घटनाह� बारे अपडेटह�को लािग मलाई ि�टर @TheBHSPrincipal मा फलो गनु�होस्, �ाईवाड� (Skyward)मा �ान िदनुहोस्, र हाइ 

�ूल वेबसाइट (High School’s website) मा प�ँच िलनुहोस्। 

 

तपाईंका कुनै प्र� वा चासोह� छन् भने मसँग भेट्नको लािग म तपाईंलाई एउटा अपोइ�मे� िलन �ागत गद�छु। पुनः म अपे�ा गद�छु िक BHS 

मा तपाईंह� म�े प्र�ेकले संल�, सश�, तथा �ागत भएको महसुस गनु��न्छ। म अपे�ा गद�छु िक तपाईंलाई ध�ा र चुनौती िदइनेछ, र म 

अपे�ा गद�छु िक तपाईं आफ्नो असफलता तथा ग�ीह�बाट िस�ु�न्छ । जब तपाईं यस वष� BHS मा प्रवेश गनु��न्छ, म तपाईंलाई असुिवधामा 

ढ�न प्रो�ाहन गद�छु िकनभने तपाईं �यंको सबै भ�ा राम्रो स�ािवत सं�रणमा िवकिसत �नु�न्छ।  

 
 
भवदीय, 

 
 
 
 

Shaun Tomaszewski 
िप्र��पल 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/thebhsprincipal
https://www.bwschools.net/baldwin-high-school


 
�ा� तथा सुर�ा 

● BHS मा िभत्र उप�स्थत �ँदा सबै ���ह�ले मा� अिनवाय� लगाउनु पद�छ। 
○ नाक र मुख मािथ मा� अिनवाय� लगाउनु पद�छ। 
○ खाँदा तथा िपउँदा �ाफेटे�रयामा मा� हटाउन सिकन्छ, तर सामािजक घुलमेलको क्रममा अिनवाय� लगाउनु पद�छ।   
○ घाँटीका प�ी तथा ठुला �मालह� फेस मा�ह�को स�ा अनुमित िदइएको िवक� होइनन्।  
○ िड�ोजेबल मा�ह�लाई िनमा�ताले तोकेको अविध भ�ा लामो अविधको लािग प्रयोग गनु� �ँदैन। 
○ उिचत ��ता सुिनि�त गन�को लािग कपडाको मा�ह�लाई िनयिमत �पमा धुनु पद�छ।     

● �ाफेटे�रयामा ब�े स्थान ���गत डे�को �पमा रहने छ। 
● स�व �ने स्थानमा सामािजक दूरी कायम राख्नु पद�छ। 

 
BHS िव�ाथ� िदन 

● हाइ �ूलको लािग घ�ी तािलका ह�ा प�रवत�न भएको छ:  

िप�रयड 1 िप�रयड 2 िप�रयड 3 HR िप�रयड 4 िप�रयड 5 िप�रयड 6 िप�रयड 7 िप�रयड 8 

7:35-8:16 8:20-9:01 9:05-9:46 9:50-10:08 10:12-10:53 10:57-11:38 11:42-12:24 12:28-1:10 1:14-1:56 

 
● सबै िव�ाथ�ह�को लािग िव�ाथ� लकरह� उपल� छैनन्। यिद तपाईंलाई लकर आव�क छैन भने कृपया अग� 30 स� यो गुगल फम� पूरा 

गनु�होस्। 
● बा�िवन हाइ �ूलले एक स्�ा�-अलोन होम�म िप�रयड सु� गन�छ भ�ेमा उ�ािहत छु। िव�ाथ� तथा फेक�ीले यस समयलाई िव�ाथ� 

प्रशासन, कलेज तथा क�रयरको तयारीसँग जोिडएको �ूल परामश� काया�लय पाठ, कमन से� िमिडया पाठ, तथा साधारण सभाह� लगायत 
िविभ� गितिविधह�का लािग प्रयोग गन�छन्। िव�ाथ�ह�ले आफ्नो फे्रश�ान वष�दे�ख आफ्नो िसिनयर वष�स� उही होम�म तथा होम�म 
िश�क रा�ेछन्, जसलाई साथ�क स�� बनाउन अवसर प्रदान ग�रनेछ।   

○ तपाईंको तािलकामा HR िप�रयड “00” को �पमा देखा पन�छ, तर तेश्रो तथा चौथो िप�रयडको बीचमा �नेछ। 
● फे्रश�ान आमाबुवाको अिभमुखीकरण अग� 30 बेलुका 6:30 मा �नेछ। काय�क्रमको केही िदन िभतै्र हाम्रो वेबसाइटमा पे्रजे�ेसनको एउटा 

िलंक पो� ग�रनेछ। 
● अनुप�स्थित, िढलाई, वा िछटो खारेजीको लािग िब�ीह� अिनवाय� िड���� नीितह�को पालना गनु� पद�छ र हाम्रो उप�स्थित सिचव Beth 

Depetro (bdepetro@bwschools.net) लाई इमेल गन� सिकन्छ। 
 

प्रशासिनक तथा �ूल परामश� काया�लय 
● BHS प्रशासिनक टीममा हाल एक �र� स्थान छ। हामीले �र� स्थान भन�को लािग काम ग�ररहँदा िम�र Tomaszewski ले 2023 र 2024 

को लािग गे्रड �रीय प्रधाना�ापकको िज�ेवारीह� ग्रहण गनु��नेछ। िम�र Saras हाइ �ूलको लािग सहायक प्रधाना�ापक तथा 
एथलेिटक संयोजकको �पमा काय�रत रहनु�न्छ र 2022 र 2025 को क�ाह�को लािग गे्रड-�रीय िज�ेवारीह� िलनु�नेछ। 

● िम�र Tomaszewski ले िश�ा तथा काय�बलमा वत�मान तथा भावी ट� े�ह� छलफल गन�को लािग इ�ुक आमाबुवाह�लाई हो� गनु��नेछ। 
हामी प�रवारह�लाई BHS लाइबे्ररीमा बेलुका 6-8 बजेस� उप�स्थत �न प्रो�ािहत गद�छौ।ं 

■ अ�ोबर 14   िडिजटल िसिटजनिशप ए� सोसल िमिडया 
■ िडसे�र 16  कलेज ए��केसन प्रोसेस 
■ फेबु्रअरी 17  िपट्सबग� �ेत्रमा वत�मान तथा भावी रोजगार बजार 
■ अिप्रल 21  सकारा�क िकशोर मानिसक �ा�को प्रवध�न 

 
● �ूल काउ�ेलरका केसलोडह�लाई पुनः क��गर ग�रनेछ, ताकी हाम्रो चार काउ�ेलर म�े प्र�ेकले एक ���गत क�ा कोहट� िलन्छन् 

र सबै चार वष�भ�र �ो क�ामा लुप गछ� न्। Noel Santini 2022 क�ाको �ूल काउ�ेलर �नु�नेछ, Morgan Tremblay 2023 क�ाको 
�ूल काउ�ेलर �नु�नेछ, Sima Misquitta 2024 क�ाको �ूल काउ�ेलर �नु�नेछ, र Carley Kaercher 2025 क�ाको �ूल काउ�ेलर 
�नु�नेछ। 

● तपाईंको से�ुलमा प�रवत�नह� हाम्रो एड/ड� प अविध (से�े�र 15) को अ�स� गन� सिकन्छ। �सपिछ क�ाह� थ� स�व छैनन्। 9-15 
पिछ क�ाह� हटाउनुले W गे्रड िनम्�ाउन सक्छ।  

● PSAT, SAT, ACT, तथा AP अ�ास परी�ाह� शैि�क वष�भ�र शिनबार �नेछन्। BHS �ूल काउ�ेलर�ारा िनि�त िमितह� घोषणा 
ग�रनेछन्। िव�ाथ�ह�लाई परी�ाको लािग तयारी गन� Khan Academy ज�ा िनःशु� संसाधनह�को प्रयोग गन� र यी डाइ�ो��क 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDSKB6-uQEHKMg0D4O9FirLY9k5TYfN490F43-7Mu5176gZg/viewform?usp=sf_link
mailto:bdepetro@bwschools.net
https://docs.google.com/document/d/1zBi19Z8nYoHZkTaYiGTppk8TFWrfObsn/edit?amp%3Bouid=101591060652568383710&amp%3Brtpof=true&amp%3Bsd=true
https://drive.google.com/file/d/1MF5aY4hpstkeEBkx38bojGkSOdn6eKDc/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mvlJNjchlRIOWso01cG633MqeNnHngsOA3tFEI1GbCA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18GOp98HeTXxoGpysAn8utaz107z7hSoU/view?usp=sharing
https://www.khanacademy.org/test-prep/sat


 
उपकरणह��ारा पिहचान ग�रएका कौशलका अ�रालह� समाधान गन�को लािग उनीह�को गिणत तथा अंगे्रजी िश�कह�बाट 
िव�ालयपिछ �ुसन िलन प्रो�ािहत ग�रन्छ।  
 

यातायात तथा खा� सेवा 
● �ूलबाट जान-आउनको लािग यातायात 

○ िव�ाथ� ड� प अफ से�� ल लटमा 7:10-7:30 स� (क�ा 9-12) �नेछ। िपक अप से��ल लटमा 2:15-2:30 स� (क�ा 9-12) �नेछ।   
○ �ूलको अगािड सुर�ा प्रवेश�ार �ो ठाउँ हो जहाँ अ� कुनै ड� प अफ वा िपक अफ �नसक्छ। 
○ बसह�ले िव�ाथ�ह�लाई दि�णी (पूल) प्रवेश �ारमा ड� प अफ र िपक अप गन�छन्। दि�णी लट ड� प अफ तथा िपक अपको बेला िनजी 

गाडीह�को लािग ब� �नेछ।   
○ �ूल जान रो�े िव�ाथ�ह�, र �ूल लिगने िव�ाथ�ह� से�� ल लट माफ� त प्रवेश गन�छन्। 7:10-7:30 मा आइपु�े 9-12 जना िव�ाथ�ह� 

से�र लटको ढोकाह�बाट प्रवेश गन�छन्। 
○ �ील से�रका िव�ाथ�ह�ले सेसनमा �ील से�र भएको तर BHS नभएको िदनह�मा हाइ �ूलबाट आउन-जान उनीह�को आफ्नै 

यातायात प्रदान गन� आव�क �नेछ। अप-टू-डेट जानकारीको लािग �ील से�रको वेबसाइट हेनु�होस्।      
● खा� सेवाबाट जानकारी यहाँ प्रा� गन� सिकन्छ: खाना सेवा अपडेटह� 

 
 
बा�िवन हाइ �ूलको िव�ाथ� आचार संिहता 

● िव�ाथ� तथा प�रवारह�ले BHS को िव�ाथ� आचार संिहता एक अका�सँग सिम�ा गन� अपे�ा ग�रन्छ, ताकी हाम्रो �ूलमा उ�ृ�ताको अपे�ा 
सही ठह�रयोस्। िवशेष �पले �ान िदनुपन� िन� िल�खत बँुदाह� �न्: 
○ कुनै िश�क�ारा �� �पमा अनुमित िदइसकेपिछ सेल फोनको प्रयोगको अनुमित क�ाकोठाह�मा मातै्र िदइन्छ। सामा� �ेत्रमा 

फेक�ी तथा कम�चारीको िववेकमा िव�ाथ�लाई सेल फोनको प्रयोग गन� िदइन्छ। आमाबुवाह�ले मु� काया�लयमा कल गरेर 
िव�ाथ�ह�लाई भेट्न सक्छन्। िव�ाथ�ह�लाई िसधै टे� वा कल नगनु�होस्। 

○ िव�ाथ�, उनीह�को झोला, तथा उनीह�को गाडीलाई �स प्रशासक�ारा कुनै पिन समय खोज-तलासी गन� सिकन्छ जसलाई आमाबुवाको 
अनुमित िबना �ूल िनयमह�को उ��न भएका छन् भ�े उिचत स�ेह छ।   

○ तपाईंले http://bit.ly/2Mg5Tcb बाट BHS िव�ाथ� आचार संिहतामा प�ँच पाउन स�ु�न्छ। 
○ प्र�ेकले http://bit.ly/2GOIsD4 बाट िड����को क्रोमबुक �ा�बुक सिम�ा गनु�पद�छ। 

 
नस�को काया�लयबाट जानकारी 

● तल सूिचकृत िव�ाथ� �ा� कागजातह� �ूलको नस�लाई अिनवाय� पेश गनु� पद�छ।  
○ सबै 12 क�ाका िव�ाथ�ह�सँग दोश्रो Meningococcal खोपको से�े�र 9 स� अिनवाय� कागजात �नुपद�छ। 
○ आफ्नो जुिनयर वष�दे�ख शारी�रक प�र�णको कागिजकरण पेश नगरेका सबै 12 क�ाका िव�ाथ�ह�ले आफ्नो िसिनयर वष�को सु�वातमा 

पेश गन� आव�क �न्छ।  
○ सबै 11 क�ाका िव�ाथ�ह�ले शारी�रक प�र�णको कागिजकरण पेश गन� आव�क �न्छ।  

https://docs.google.com/document/d/1rw0lyJsw2hd-q8hhXT_3AdVKF80KZBFjAOHlRZU6xC4/edit?usp=sharing
http://bit.ly/2Mg5Tcb
http://bit.ly/2GOIsD4

