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अग� 26, 2021 

आदरणीय �ाइटहल इलेमे�री प�रवारह�:  

2021-2022 �ूल वषर्को ला�ग �ाइटहल एलेमे�रीमा �ागत छ। हामी आशा गदर्छौ ंिक तपा�ह� सबै जनाको एक सुर��त तथा रमणीय समर �वदा रह्यो। अब भवनमा हामीले 
फ�कनको ला�ग तयारी सु� गन� समय हो। तल उ�े�खत जानकारीले सबलैाई �ूलको यी पिहलो केही ह�ाह� सफलतापवूर्क ने�भगेट गनर् मद्दत गन�छ। 

पिहलो र सबैभ�ा मह�पूणर्, सबै �वद्याथ�ह�का ला�ग �ूल बुधबार, से�े�र 1, 2021 मा सु� ��छ। यिद तपा�ले पिहले किहले गनुर् भएको छैन भने कृपया स�कर्  जानकारीमा कुनै 

प�न प�रवतर्नह� अपडेट गनर्को ला�ग �ाईवडर्(Skyward)मा लगइन गनर् सु�न��त �नुहोस ्र हाम्रो िड���� यातायात कायार्लयका साथ यातायात �ानह�मा कुनै प�न प�रवतर्नह� 
अपडेट गनर् सु�न��त गनुर्होस।् 

सुर�ा प्रोटोकोलह� भवनमा सबै �ूल कमर्चारी, �वद्याथ�, तथा स�ा�वत आग�कुह�का  ला�ग कायर्�यन ग�रँदैछन।् �ात प्रोटोकोलह�मा (अिहलेस�) �न� पदर्छन:्  

● �ूल बस चढ्ने तथा �ूल ला�े िदन सबै �वद्याथ�ह�को ला�ग अ�नवायर् फेस कभा�रङ (केवल मा�ह�-गेटर वा फेस �श�ह�लाई अनुम�त छैन)। खाजा, बािहरी काम रोिकएको समय र/वा 
बािहरी िफ�जकल एजुकेसन �ासेसको बखत मा�ह� हटाउन सिक�छन्। 

● सफाई तथा से�नटाइ�जङ प्रोटोकोलह� दै�नक �नछेन्। 
● �वद्याथ�ह�लाई सबै सेिटङह�मा स�व भएस� 3ft दे�ख 6ft को दूरीमा सुर��त �पमा बसाइनछे। 

 
सेके� गे्रड ओ�रए�ेसन सोमबार, अग� 30 मा साझँ 5:30 बाट �नेछ। सुर�ा कारणह�को ला�ग र भवन �भत्र मा�नसह�को सं�ा कम गनर् एक आमाबवुा/ अ�भभावक ओ�रए�ेसनमा 

आफ्नो ब�ा(ह�)सँग �नु पदर्छ। कृपया मा� लगाउने तयारी गनुर्होस।् सत्र समयको साथ एक �व�ृत पत्र प�रवारह�सँग साझा ग�रएको छ जसमा एक भेटेर र भचुर्वल �वक� सामले 
छन।्   

आइटमह�लाई अ��म �प िदइसकेप�छ थप �व�ृत ता�लका तथा प्रकृया�क जानकारी साझा ग�रनेछन।् यस वषर्, �वद्याथ�ह�को ला�ग �ूलको समय �बहान 9:35 - �दउँसो 3:55 स� 
रहकेो छ। �वद्याथ�ह�लाई �बहान 9:35 मा “िढलो” भएको मा�न�छ। हामीले कारद्वारा ओसा�रने �वद्याथ�ह�को आगमनको अनुमान लगाउने भएकोले तपा�को स�भर्को ला�ग ट�ािफक 
प्रवाह न�ा संल� ग�रएको छ। WES मा फ�कने प�रवारह�का ला�ग प्रिक्रयाह� अ�घ�ो वषर्को ज�ै रहनेछन।् कृपया नोट गनुर्होस,् �ूलको पिहलो िदनह�मा अनलोड तथा लोड 
आगमन तथा प्र�ान प्रिक्रयाह�को ला�ग थप समय ला�छ, �सैले हामी तपा�लाई यस समयको अव�धमा आफ्नो धैयर्ता रा� भ�छौ ंर तपा�लाई केही िदनको ला�ग सामा� भ�ा 
अ�लक�त लामो प्रिक्रया तयारी गनर् सुझाव िद�छौ।ं  
  
नेतृ� प�रवतर्न: अग�मा �मस �रबकेा �गललाई �ाइटहलको आउनेवाला �प्र��पल नामाकंन ग�रयो। यस समयमा WES मा उनको आ�धका�रक सु�वातको �म�त अझै �नधार्�रत ग�रएको 
छैन। अ��रममा, डा. कारा एकटर्ले नया ँ�ूल वषर्को प्रभावकारी स�ुवात सु�न��त गनर्को ला�ग �मससे लरेल रेडर, सहायक �प्र��पललाई सहायता गन� �प्र��पलको �पमा काम गनर् जारी 
रा�ु �नेछ। आगामी ह�ाह�मा हामी �मस �गललाई �ाइटहलमा �ागत गनर् पाउँदा उ�ािहत छौ।ं  एक औपचा�रक घोषणाको अपे�ा गनुर्होस ्र उनको प�रवतर्न �ने �म�त थाहा भएप�छ 
�ागत ग�रनेछ।  
 
हामी 2021-2022 �ूल वषर्को सु� गनर्को ला�ग अ�� ैउ�ािहत छौ ंर स�े�ेर 1 मा सबै �वद्याथ�ह�लाई भेट्न त�र छौ।ं 
 

समर �वदाको आफ्नो अ��म केही िदनह�को आन� �लनुहोस!् 
 
�मसेस लरेल रेडर, सहायक �प्र��पल 
डा. कारा एकटर्, अ��रम �प्र��पल  
�मस �रबकेा बी. �गल, �नेवाला �प्र��पल 


