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प्रिय आमाबाबु र अभििाबकहरु, 
आशा छ तपाईहरुको िमर पररवार र िाथीहरूिँग मनोरसजनपूर्ण, िुरक्षित र रमाइलो िइरहेको छ। 
 

िशािकहरू र कमणचारीहरु तपाईको बच्चाको स्कूलको पहहलो हिनको लागग आवश्यक िमय ताभलका िमायोजन गिै नयाँ भशिर् हिन 
िततबबन्बबत तयार गनण व्यस्त छन ्र मंगलवार, िेप्टेबबर 5, 2017 स्कूलको पहहलो हिन रहेको छ।  
 

कृपया हाम्रो नयाँ ररभलज िमय 3:55 p.m. बजे नयाँ डिन्स्मिल िक्रिया, िसििणमा जानकारी भलनुहोि।् यो डिन्स्मिल र प्रवद्याथी 
िुरिा चाहने र िंचालन िक्रिया वा िसििणमा हाम्रो िबै अभििावकहरु जानकार रहनु अतत नै महत्वपूर्ण छ। 
हामी तपाईले िाक्टार एसटोतनया पेसटोजा प्रवद्याथीहरुितत गनुणिएको िुरिा तनगरानीको लागग तपाईको िमथणन मूलयांकन गछौं। 
आफ्टरनुन डिन्स्मिल : 
 अभििावक / िंरिक प्रपक-अप डिन्स्मिल हुनु अगावै 

o (3:55) बजे अगावै आफ्नो बच्चाहरु प्रपक-अप गनण चाहने अभििावकले एक भलखित नोट बच्चाको िाथमा पठाउन 
वा 816-3160 मा कल गरी मुख्य कायाणलयलाई िूगचत गनुणपछण र बच्चा (बच्चाहरु) 3:10 p.m. बजे अगावै प्रपक-
अप गनुणपछण। 

o कृपया नोट गनुणहोि,् 3:20 p.m. बजे स्कूल िेखि िारन्बिक रुपमा प्रवद्याथी प्रपक-अप गिाण तपाईको बच्चाले 
लगिग एघार हिनको पढाई तनिेशन छुटाउन िक्छ। 

 अभििावक / िंरिक प्रपक-अप 3:45 p.m.  
 आमा-बाबुलाई मात्र 3:45 p.m. बजे स्कूल स्ट्रीटको ढोकाबाट िवन िवेश गनण अनुमतत हुनेछ। 
 प्रवद्याथीहरु रुम नबबर 115, अभििावक किमा, प्रपक-अपको लागग न्स्थत गररनेछ। 

o कृपया प्रवद्याथी (हरू) तोक्रकएको िहयोगी / िहायकद्वारा बाहहर िाइन आउट गरेपतछ लान भमलछ। 
o नोट: अगिकृत वयस्कलाई मात्र रुम नबबर 115 िेखि प्रवद्याथी प्रपक-अप गनण अनुमतत हुनेछ। 

 आमा-बुबा / िंरिक र प्रवद्याथीहरुले मात्र स्कूल स्ट्रीटको ढोका मार्ण त िवन बाहहर तनस्कनुपछण। 
एक कमणचारी ििस्यले आवश्यक रूपमा ट्राक्रर्क िवाह तनिेशन गनेछ। 

विशेष नोट्स: 
 यहि बच्चा एक गैर-अभििावक वा असय कोही अरु किैले प्रपक-अप गिै हुनुहुसछ िने, कृपया कायाणलयले तपाईबाट एउटा 

भलखित अनुरोि िाप्त गनुणपछण । आपतकालीन वा गबिीर पररन्स्थतत िसिा असय पररन्स्थततमा तपाईको बच्चा जो कोही 
(अभििावक िसिा असय) लाई र्ोन कलको आिारमा जारी गररन ेछैन। 

 ितत भलखित अनुरोिको आिारमा, ठुला िहोिर िाना िाइ बहहनीको िाथमा डििभमि गनण िक्रकसछ तर स्कूल 
प्रिन्सिपलद्वारा अनुमोहित हुनुपछण। 

ििैजिो, हामी यो नयाँ िक्रिया िसििणमा तपाईको कुनै िश्न िमथणन गछौं।    
िविीय, 
िुश्री आक्ता पटेल         िुश्री टे्रिी काटर 

प्रिन्सिपल                   िहायक प्रिन्सिपल 

      Nepali 


