यो पिट्सबर्ग िपलिक स्कुल्सको अिडेट हो ।
शक्र
ु बारको र्भर्गर वल्ु फको घोषणा बमोपिम सबै स्कुिहरू भोपि सोमबार, मार्ग 16 देपि शक्र
ु बार, मार्ग 27 सम्म बन्द रहर्ेछर्् ।
दैपर्क भोिर् आवश्यक िर्े पवद्यार्थीहरू आफ्र्ो घरको सबैभन्दा र्पिकको PPS स्कुिमा िार् सक्छर्् । यसमा सबै म्याग्र्टे
स्कुिहरूका सार्थसार्थै क्िेटर् एके डेमी (Clayton Academy), स्टुडेन्ट एपर्भमेन्ट सेन्टर र हाम्रो स्व-सञ्र्ापित अपिग र्ाइल्डहुड
सेन्टरहरू - र्ापटगअसग (Chartiers), क्रेसेन्ट (Crescent) तर्था पस्िङ र्ाडगर् (Spring Garden) िदगछर्् । भोपि सोमबार मार्ग 16
देपि सरुु भएर शक्र
ु बार मार्ग 20 सम्म पबहार् 11:00 बिेदपे ि पदउँसो 1:00 बिेको बीर्मा र्एर भोिर् पिर्हु ोस् ।
बधु बार, मार्ग 18 मा, पडपस्िक्टको वेबसाइटमा ग्रेड तह अर्सु ार ऐपछछक िरू क कायग प्याके टहरू उििलध हुर्ेछर्् । पवद्यार्थीहरूिे
www.pghschools.org/studentresources मा रहेको पडपस्िक्टको CLEVER िोटगिमाफग त Schoology मा िहुर्ँ बर्ाउर्
सक्छर्् । Comcast िे वाइफाइ हटस्िटहरूमा पर्:शल्ु क िहुर्ँ उििलध र्राउँदछै र पर्म्र्-आय भएका योग्य िररवारहरूिे 60 पदर्का
िापर् पर्:शल्ु क इन्टरर्ेट सेवाहरू िाप्त र्र्ग सक्छर्् । हटस्िटको र्क्सा तर्था र्थि िार्कारी Comcast को वेबसाइटमा उििलध छ ।
यपद कुर्ै बछर्ािे स्कुिमा औषपध िार्े र्रररहेका छर्् भर्े अपभभावकहरूिे आफ्र्ो बछर्ाको औषपध स्कुि र्सगबाट भोपि
सोमबार, मार्च 16 तथा मङ्गलबर, मार्च 17 मा बबहान 8:00 बजेदेबि बदउँसो 1:00 बजेको बीर्मा पिएर िार् सक्र्हु ुन्छ ।
आफ्र्ो बछर्ाको औषपधका िापर् अपभभावक वा 18 वषगभन्दा मापर्थका संरक्षकिे हस्ताक्षर र्र्ग अपर्वायग र्राइएको छ । मङ्र्िबार
िपछ, स्कुि र्िल्ु दासम्म िेसपक्रप्सर् अर्सु ार औषपध पिएर िार् िाइर्ेछैर् ।
हामीिे िररवार तर्था कमगर्ारीहरूिाई रोबो किहरू र हाम्रो वेबसाइटमाफग त अिडेट र्र्ग िारी राख्र्ेछौं । यो कि बारे को पववरण तर्था
अरूहरू बारे को िार्कारी अर्िाइर्मा www.pghschools.org/coronavirus मा उििलध छर्् ।

आदरणीय PPS पररवारजन तथा कर्मचारीगण,
यो पपट्सबगम पपलिक स्कुल्सको अपडेट हो ।
हार्ीिे पिटो-पिटो बढ्दै गरे को COVID-19 - कोरोनाभाइरसको पस्थपतिाई व्यवस्थापन गदै गदाम तपाईको
ं पनरन्तरको सहयोग तथा
धैयमताका िापग तपाई ंसबैहरूिाई धन्यवाद ि । आज पदउँसो, गभनमर वल्ु फिे कर्नवेल्थका सबै स्कुिहरूिाई कम्तीर्ा पपन दश
पदनका िापग बन्द गने घोषणा गनभमु यो ।
यसको अथम सोर्बार, र्ाचम 16 देपि स्कुिहरू कम्तीर्ा पपन शक्र
ु बार, र्ाचम 27 सम्र् बन्द रहनेिन् ।
िार्ो सर्यसम्र् बन्द गदाम यसको हाम्रो पवद्याथी तथा पररवारहरूिाई पनम जाने चनु ौतीहरूिाई हार्ीिे बझु ेका िौं । यो चनु ौतीहरूिाई
सम्बोधन गनमका िापग पडपस्िक्टिे सबै स्कुि भवनहरूिाई िि
ु ा राख्नेि जसिे गदाम पवद्याथीहरूिे आफ्नो घरको सबैभन्दा नपजक
रहेको स्कुिर्ा सोर्बार र्ाचम 16 देपि शक्र
ु बार र्ाचम 20 सम्र् पबहान 11:00 बजेदपे ि पदउँसो 1:00 बजेसम्र् भोजनर्ा पहचँ बनाउन
सक्िन् । अको सञ्चारर्ा हार्ी आगार्ी हप्ताका िापग योजनाका बारे र्ा जानकारी गराउने िौं ।
हार्ीिे पररवारहरूिाई पडपस्िक्टको वेबसाइट, रोबो कि तथा सार्ापजक सञ्जािका साथसाथै न्यजु आउटिेटहरू िगायत हाम्रो
र्ानक सञ्चारहरूर्ाफम त अपडेट गराउन जारी राख्नेिौं । हाम्रो वेबसाइट www.pghschools.org/coronavirus हो ।

