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आदरणीय साइरा�ुज िसटी �ूल िड���� प�रवारह�, 

माच� 27 मा गभन�र �ोमोले �ू योक�  रा�का सबै िव�ालयह� अिप्रल 15 स�मा ब� �नेछन् भनी घोषणा गरे।  यस 
िनण�यले हाम्रो पुव�  िनधा��रत अिप्रल िवदा (अिप्रल 6-10) लाई कसरी असर पाद�छ भ�े कुरा �� पान�का लािग �ो 
घोषणा गरेको समय दे�ख हामी �ू योक�  रा� िश�ा िवभाग (New York State Education Department) र 
गभन�रको काया�लय (Governer’s Office) सँग काम ग�ररहेका छौ।ं 

िन� समयमा िनधा��रत वस� िवदामा िड���� �ने भएको भएतापिन हामी जा�छौ ंिक सबै िड����ह�ले 
िव�ाथ�ह�का लािग टाढा बाट नै  िनद�शन, िव�ाथ�ह�का लािग खाना र अिप्रल 1, 2020 र अिप्रल 14, 2020 को 
बीचमा प्र�ेक ह�ा आव�क कामदारह�का लािग बाल �ाहार उपल� गराउने कुरालाई जारी रा� पछ� । यसको 
अथ� हामीले हाम्रो पुव� �ीकृत र िनधा��रत अिप्रल िवदाको अविधमा हाम्रा िव�ाथ�ह�लाई शैि�क सहायता र 
खानाह� उपल� गराउने काम जारी रा�ेछौ।ं 

हाम्रा िश�कह�, प्रशासकह� र समथ�न कम�चारीले अिप्रल 6-10 को ह�ाको अविधमा सबै िव�ाथ�ह�लाई शैि�क 
काय� उपल� गराईरहने छन्। तपाईंले आफ्नो ब�ासँग लगातार तािलका कायम राख्नु�नेछ र ितनीह�लाई प्रदान 
ग�रएको काम पूरा गन� जारी राख्नु�नेछ भ�े हाम्रो अपे�ा हो। हाम्रो िनिद�� स्थानह�मा िबहान 10:00 दे�ख िदउँसो 
12:00 स� सोमबार, बुधबार र शुक्रबार िटप्दै जाने ना�ा र खानाह� पिन प्रदान गन�छौ ं।  

िव�ालयह� ब� भएको कारण, हामी माच� 6, 2020 लाई अब तेस्रो मािक� ङ अविधको समा� िमित �नेछ भनी 
हामीले िनधा�रण गरेका छौ।ं िव�ाथ�ह�लाई माच� 6 भ�ा अिघ सु��एका कुनै पिन काय� बुझाउनको लागी अिप्रल 10 
स�को समय छ। तपाईंको ब�ासँग तेस्रो मािक� ङ अविधबाट िदईएको काय�ह� स��� कुनै पिन प्र�ह� भएमा 
कृपया ितनीह�लाई आफ्नो िश�कलाई स�क�  गन� वा ितनीह�को भवन प्रधाना�ापकलाई फोन गन� िदनुहोस्।   

हामी यस किह�ै क�ना नग�रएको समयाविधमा िमलेर काय� गद� गदा� म तपाईंको िनर�र सहायता र धैय�ताका 
लािग ध�वाद िदन चाहन्छु।   

कृपया सुरि�त रहनुहोस्, 

 

 
जेमी अिलिसया 
िव�ालयको सुप�रवे�क 

  


