
 एक समान अवसर दिने रोजगारिाता 

 

           Baldwin-Whitehall School District  
Baldwin Middle School 

4653 Clairton Blvd • Pittsburgh, Pennsylvania  15236 

Telephone:  412-885-7500 •  FAX:  412-885-6652 •   www.bwschools.net 
 

 
 

बाल्डदवन दमडल सू्कल पररवारहरू, 

 

बाल्डदवन दमडल सू्कलको नवदनयुक्त दिन्सिपलको रूपमा म तपाईंलाई अत्यनै्त हर्ष तथा उत्साहका साथ 2021-22 सू्कल वर्षमा 

स्वागत गिषछु। म आशा गिषछु दक यस समरले तपाईं र तपाईंको पररवारलाई साथी तथा पररवारहरूसँग पुनः जोदडन र तपाईंको ब्याट्र ीहरू 

पुनः चाजष गनष एक अवसर ििान गयो। मलाई अदहलेसम्म नभेट््नु भएको हुनसके्नहरूको लादग म पच्चीस वर्षिेन्सि बाल्डदवन-व्हाइट्हल सू्कल 

दडन्सररक्टमा एक दशक्षक तथा िशासक रदहआएको छु। म सबै दवद्याथीहरूलाई शैदक्षक तथा सामादजक िुवै रूपमा दवकास गने अवसर हुने 

एक सकारात्मक दसकाइ वातावरण दसजषना गनषको लादग हाम्रो समदपषत कमषचारीसँग सहकायष जारी राखे्न अवसर पाउँिा रोमादित छु। म 

दमरर जोनाथन दपबल्स, सहायक दिन्सिपलसँग मेरो काम जारी राख्न तत्पर छु, जो धेरै वर्षिेन्सि BWSD को एक समदपषत तथा अदभन्न सिस्य 

रदहआउनु भएको छ। म हाम्रो दमडल सू्कल दवद्याथीहरूको अदितीय आवश्यकताहरू पूरा गने सू्कल दभत्र एउट्ा सू्कल दनमाषण गनषको लादग 

हाम्रो ियासहरूलाई केन्सित दमरर दपबल्सको दवशेर्ज्ञता र समपषणको उपयोग गनष तत्पर छु।  
 

हाम्रो फेकल्टी यस समरमा आगामी शैदक्षक वर्षको लादग तयारीमा अत्यनै्त उत्पािक रहेको छ। उनीहरूले आफ्नो दनिेशात्मक 

अभ्यास तथा सीपहरू थप वृन्सि गनषको लादग काम गरेका छन् तथा सहयोग गरेका छन्। धेरै दशक्षकहरूले दवशेर्गरर आफ्नो समय क्यानभास 

पे्लट्फमषको उपयोगमा केन्सित गरेका छन्, यो सुदनदित गिै दक उनीहरूले ती पाठहरू दडजाइन तथा कायाषन्वयन गछष न् जसले अनलाइन 

दसकाइको सवोत्तम लाभ दलन्छ र उपन्सथथत भएर गररने दशक्षणको उतृ्कष्ट पक्षहरूका साथ सनु्तलन गिषछ। फेकल्टीले आगामी सू्कल वर्षको 

लादग िैदनक दिनचयाष तथा दनिेशात्मक अभ्यासहरूको दहस्साको रूपमा यस क्यानभास पे्लट्फमषलाई उपयोग गनष जारी राखे्नछन्। अपेक्षा यो 

छ दक सबै दशक्षकहरूले एउट्ा क्यानभास पृष्ठ बनाएर राखे्नछन् जसले दवद्याथीहरूलाई दसकाइ िदियामा सदियताकासाथ संलग्न हुनमा मद्दत 

गनषको लादग संसाधनहरू ििान गिषछ। 
 

हाम्रो कमषचारीले दमडल सू्कलका दवद्याथीहरूको अदितीय आवश्यकताहरूमा केन्सित गने वातावरणलाई िोत्साहन गनष जारी 

राखे्नछन्। यस िदतबिताको एक दहस्साको रूपमा दमडल सू्कल िशासन तथा सू्कल परामशषिाताहरूले “ह्यादबट््स अफ सके्सस” नामक एक 

व्यापक होमरूम कायषिम दवकास गनषको लादग दशक्षकहरूको एक सदमदतसँग दमलेर काम गरेका छन्। सदमदतले गदतदवदधहरूको एक 

शंिला भएको एक साप्तादहक सेडु्यल थथादपत गरेको छ जसमा उदचत सामादजक/ भावनात्मक दमडल सू्कल दवर्यहरूका साथै अध्ययन 

कौशल, कमन सेि मेदडया, कररयर योजना बारे पाठहरू समावेश हुन्छन्। िते्यक हप्ताको िौरान, ट्ीम दनमाषण गदतदवदधहरूका साथै 

दशक्षणको लादग दनधाषररत दिनहरू हुन्छन्। होमरूम कदमट्ीसँग दमलेर हामीले िते्यक सातौ तथा आठौ ँकक्षाको लादग एजेण्डा दफताष 

ल्याउँिैछौ।ं दशक्षकहरूले दवद्याथीहरूलाई ट्रयाकको एउट्ा उपकरणको रूपमा ियोग गने बानी दवकास गनष र सू्कलपदछ उनीहरूको 

दजमे्मवारीहरूलाई िाथदमकता दिन तथा उनीहरूको समय व्यवथथापन गनष मद्दत गिषछन्। एजेण्डामा दवद्याथीहरूलाई उनीहरूको दवदभन्न 

दवर्य के्षत्रहरूमा मद्दत गनषको लादग दडजाइन गररएको एक व्यापक संसाधन दवभाग पदन पिषछ।   

   

दमडल सू्कल फेकल्टी तथा कमषचारीले सबै बालबादलकाहरूको लादग दमडल सू्कल वर्षलाई सकारात्मक तथा यािगार बनाउँिै सू्कल 

तथा समुिायसँग पुनः जोदडन हाम्रो दवद्याथी तथा आमाबुवाहरूको लादग अवसरहरू िोजे्नछन्। हामीले बुधबार, सेपे्टम्बर 1, 2021 मा नयाँ 

सू्कल वर्ष सुरु गररसकेपदछ म आजीवन दवद्याथी तथा दजमे्मवार नागररकहरू दवकास गनषको लादग िदतभाशाली दवद्याथी तथा एक समदपषत 

फेकल्टीसँग काम गनष तत्पर छु!    

 

भविीय, 

 
Scott D. Ross M.Ed. 

दिन्सिपल 
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अपडेट गरिएको मिडल सू्कल बेल सिय तामलका: 

आगिन 2nd मपरियड 3rd मपरियड होिरूि 4th मपरियड 5th मपरियड 
दबहान 7:55-8:20 दबहान 8:20- 9:01 दबहान 9:05-9:46 दबहान 9:50 – 10:08 दबहान 10:12-10:53 दबहान 10:57-11:38 

6th मपरियड 7th मपरियड 8th मपरियड 9th मपरियड प्रस्थान 
दबहान 11:42 - िदउँसो 

12:24  
दिउँसो 12:28-1:10 दिउँसो 1:14-1:56 दिउँसो 2:00- 2:40 दिउँसो 2:40 

मिडल सू्कल काउने्सलि जानकािी: 

 दमस जोनसन (A-L) – rjohnson@bwschools.net

 दमस लीडदबट्र (M-Z) – jleadbitter@bwchools.net

 यदि तपाईंसँग तपाईंको वतषमान समय तादलका (सेडु्यल) सम्बन्धी िश्नहरू छन् भने कृपया हाम्रो सू्कल काउिेलरहरूलाई सम्पकष

गनुषहोस्।

7 कक्षा तथा नयााँ मिद्याथी ओरिएने्टसन: 

 7 कक्षा तथा नयाँ दवद्याथीको ओररएने्टसन अगर 30, बेलुका 6:30:8:30 को लादग दनधाषरण गररएको छ – (थप जानकारीमा पहँुच

पाउनको लादग न्सिक गनुषहोस्)

 यो ओररएने्टसन केही मुख्य िदिया तथा अपेक्षाहरूलाई िकाश पािै िशासनबाट् एउट्ा िसु्तदतका साथ सुरु हुनेछ।

 त्यसपदछ दवद्याथी तथा आमाबुवाहरूले आफ्नो सेडु्यलमा दहड्न, आफ्नो 7 कक्षाको दशक्षकसँग भेट््न, र आफ्नो दशक्षकको

कक्षाकोठाको अपेक्षाहरू जान्न अवसरहरू पाउनेछन्।

 सू्कल काउिेलरहरूले दवद्याथीहरूले आफ्नो दमडल सू्कल सेडु्यल कसरी पहँुच गने, दिन्ट गने र पढ्न सक्छन् भने्न बारे एउट्ा छोट्ो

दभदडयो सेयर गरे। 7 कक्षा तथा नयाँ दवद्याथीको ओररएने्टसन नाइट्को लादग दवद्याथीहरूले एक उपकरणको माध्यमबाट् आफ्नो

सेडु्यलमा पहँुच पाउन वा ओररएने्टसनमा आफुसँग यसको एक दिन्ट गररएको िदतदलदप ल्याउन आवश्यक हुन्छ।

 8 कक्षाको ओररएने्टसन भचुषवल हुनेछ र सेपे्टम्बर 22 को लादग बेलुका 6:30-8:30 सम्मको लादग दनधाषरण गररएको छ।

सू्कल आउन ि फमकि न यातायात: 

● दमडल सू्कल दवद्याथीको दबहानी डर प-अफ (दबहान 7:55-8:15) सेन्टरल लट्-अदडट्ोररयम इन्टर ाि (#24) मा हुनेछ।

● दमडल सू्कलका दवद्याथीहरूको दिउँसोको दपक-अप सेन्टरल लट्मा दिउँसो 2:40-3:00 सम्म हुनेछ।

● यदि दवद्याथीहरू दढलो आइपुगै्द छन् वा दछट्ो िथथानको लादग दपक-अप गररन्छन् भने उनीहरूले सू्कलको अगादड सेकु्यररट्ी

इन्टर ाि ियोग गनषको लादग छन्।

● दबहानको डर प अफ तथा दिउँसोको दपक अप समयमा दनजी गाडीको लादग साउथ लट् बन्द हुनेछ।

उपस्स्थमत प्रमिया: 

 अनुपन्सथथदतको, दढलाई, वा दछट्ो िथथानको आग्रहहरू (एक्सकु्यज)मा दडन्सररक्ट नीदतहरू अदनवायष पालना गनुष पिषछ।

 दवद्याथी तथा आमाबुवाहरूलाई दडन्सररक्ट नीदत 204 (उपन्सथथदत) तथा 204.1 (राम्रो कारण दबनाको अनुपन्सथथदत) (Truancy) सदमक्षा

गनषको लादग दडन्सररक्ट वेबसाइट् हेनष दृढतापूवषक िोत्सादहत गररन्छ।

 आग्रहहरू(एक्सकु्यज) हाम्रो उपन्सथथदत सदचवहरू तारा हुदचिन (thutchinson@bwschools.net) र एमी गे्रग

(agregg@bwschools.net) लाई इमेल गनष सदकन्छ।

प्रमिमि तथा िोिबुक जानकािी: 

 BWSD िदवदध सेवा अवलोकनको लादग न्सिक गनुषहोस्) –यस पेजमा दनम्न बारे जानकारी हुन्छन्:

o 1:1 इदनदसएदट्भ र BWSD िोमबुक ह्याण्डबुक

o िोमबुक सेल्फ-िोटे्क्सन योजना –आमाबुवाहरूलाई सम्झाइन्छ दक िोमबुक िोटे्क्सन प्लानमा सहभागी हुनको लादग

$30.00 िचष छ। सबै भुक्तानीहरू अदनवायष दडन्सररक्टको इ-फण्ड इलेक्टर ोदनक भुक्तानी िणाली (िोमबुक िोटे्क्सन प्लान

छनौट् गनुषहोस्) ियोग गरेर गनुषपिषछ।

थप जानकािी: 

● सू्कल भवन दभत्र र सबै दडन्सररक्ट यातायातमा हँुिा सबै व्यन्सक्तहरूले मास्क अदनवायष लगाउनु पिषछ।

● िाना सेवाबाट् जानकारी यहाँ िाप्त गनष सदकन्छ: िाना सेवा अपडेट्हरू

● ब्याक-टू्-सू्कल आपूदतष सूचीहरू – पहँुच दलन न्सिक गनुषहोस्
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