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आदिणीय परििािहरू, 

 

मैले अविल्लो हप्ता रिपोर्ट गिे अनसुाि, न्यूयोकट  िाज्यको िेजेन्र् बोर्ट ि िाज्य विक्षा विभागले जुन 2020 िेजेन्र्को पिीक्षाहरू 

िद्द बािे िोषणा गर्यो। हामीसँग अवहले विद्यार्थीहरूलाई यसको अर्थट के हो भन्ने बािेमा तपाईंसँग साझा गने र्थप वनदिेन छ। 
 

न्यूयोकट  िाज्यको विक्षा विभागले आिश्यकताहरू संिोधन गिेको छ, जसकािण यो िषटको जुनमा िेजेन्र्हरूमा सहभागी हुन 

विचाि गिेका िरिष्ठहरू सवहत हाल ग्रेर् 7-12 मा नामाकंकत सब ैविद्यार्थीहरू वत पिीक्षा(हरू) को छूर्को लावग योग्य छन्।  

 

विद्यार्थीहरू वनम्न अिस्र्थाहरूमा िेजेन्र्हरूको परिक्षामा नबसीकन NYS वर्प्लोमा तर्ट  के्रवर्र् िाप्त गनट योग्य हुनेछन् ि 

उनीहरूलाई उक्त पिीक्षा वलनबार् छूर् कदइनेछ। 

 

 विद्यार्थीहरूलाई िेजेन्र्-स्तिको पाठ्यक्रममा हाल नामांकन गरिएको छ िा पाठ्यक्रममा पवहले नै नामाकंन 

गरिएको वर्थयो। 

 विद्यार्थीले यो िषट िेजेन्र् स्तिको पाठ्यक्रम पास गिेको छ िा पास गछट ि पाठ्यक्रम के्रवर्र् िाप्त गछट। 

 विद्यार्थीले यो िषटको जुनमा पाठ्यक्रमको लावग िेजेन्र्को पिीक्षा वलन विचाि गिेको वर्थयो। 

 विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम के्रवर्र् िाप्त गनट असर्ल ि समि स्कूलको वनदेिनमा उपवस्र्थत हुन ि अगस्र् 2020 मा 

के्रवर्र्को लावग पाठ्यक्रम पास गनट िेजेन्र् स्तिको पाठ्यक्रममा नामांकन गरिएको वर्थयो। 
 

हामी चौंर्थो त्रैमावसक मार्कट ङ अिवधको लावग ग्रेवर्ङ आिश्यकताहरू पूिा गदछैौं भन्ने कुिा पवन तपाईंहरूलाई र्थाहा कदन 

चाहन्छु। हामी यसलाई औपचारिक रूप कदनसार्थ र्थप जानकािी साझा गनेछौं। कायट पूिा गिेि पेि गनट र्थप समय आिश्यक पनट 

सके्न विद्यार्थीहरूलाई, विक्षकहरूले यो वनवित समयमा पूिा गनुटपने कामको लावग र्थप समय कदन अनुमवत कदनको लावग अपूणट 

(I) िविष्ट गनट सकु्नहुन्छ। 

 

हामीले यी परिितटनिील परिवस्र्थवतहरूमा तपाईंलाई सूवचत िाख्न उत्कृष्ट ियास गने हुनाले म तपाईंको चालू बुझाइ ि 

समर्थटनको ििंसा गछुट। 
 

कृपया सुिवक्षत िहनुहोस्, 

 
Jaime Alicea 

विद्यालय सुपरििेक्षक  

सुपरििेक्षकको कायाटलय  


