
प्रिय स्कूल समुदाय: 
 

बफ्लो पब्ललक स्कूल डिब्स्िक्ट उत्साहित छ कक िामीले स्कूलिरू पुन:संचालन गनन सफल भएका छौँ। िामी अगाडि बढ्ने 
क्रममा सबैको सुरक्षा सुननब्चचत गनन िामीलाई तपाईको ननरन्तर समर्नन आवचयक छ। 
 

फेबु्रअरी १५-१९ सम्म िामी मध्य-शीतकालीन बबदामा आइपुग्दा, सबैजनाले सावधानीपूवनक गभननर एन््यू एम क्वामोको 
(Governor Andrew M. Cuomo’s new out of state travel guidance ) नयााँ आउट अफ स्टेट िाभल गाइिने्स ्पालना गनुनपछन।  
 

स्कूल / काममा ररपोटन गरु् ुअघि कृपया अघर्वार् ुदैननक प्रवद्यार्ी र स्टाफ िेल्र् ब्स्क्रनरिरू पूरा गनन जारी राखु्निोस;् िलेी 
ब्स्क्रनरिरू तल िाइपरललकं गररएका छन:् 
 

 स्टुडेन्ट डलेी स्क्स्िर्र 

 स्टाफ डलेी स्क्स्िर्र  

 

आउट अफ स्टेट ट्राभल गाइडने्स 

गभननर एन््यू एम क्वामोले (Governor Andrew M. Cuomo) न्यू योकन मा यातु्रिरूलाई एलसम््टोमेहटक व्यब्क्तको लागग 
अननवायन १०-हदनको क्वारनहटनको टेस्ट आउट “test out” गनन अनुमनत िदान गदै नयााँ हदशाननदेश (new guidelines) घोषणा 
गरेका छन।् न्यू योकन को सार् लसमाना जोडिएका राज्यिरु (पेन्सल्भेननया, न्यू जसी, कनेब्क्टकट, म्यासाचुसेट्स र भमनन्ट) 
बाट आएका यातु्रिरूलाई यात्रा सल्लािकारबाट छुट हदइन्छ; यधप्रप, छुट गररएको यात्रीिरूले िाभलर स्वास््य फारम भनन 
जारी राखु्नपदनछ। 
 

न्यू योकन  राज्यमा कुनै गैर राज्य यात्री, अमेररकी के्षत्र वा सीिीसी (CDC) लेभल २ र अन्य देशबाट एनवाइएसको लागग कुनै 
पनन यात्रीका लागग अननवायन १०-हदनको क्वारनहटनको टेस्ट-आउट नयााँ हदशाननदेशिरू तल छन:् 

 यातु्रिरूका लागग जो २४ घण्टा भन्दा बढी राज्य बाहिर गर्ए: 
 यात्रीिरूले न्यू योकन  (NY) िस्र्ान गनुन भन्दा पहिले तीन हदन लभत्र परीक्षण िा्त गनुनपनेछ। 
 यात्रीले न्यू योकन  आइपुगेपनछ तीन हदनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपदनछ। 
 नतनीिरूको क्वारंटाइनको चौर्ो हदनमा, यात्रीले अको कोभीि (COVID) परीक्षण िा्त गनैपछन। यहद दबैु 

परीक्षणिरू नेगेहटभ आएमा, यात्रीले दोस्रो नेगेहटभ िाईग्नोब्स्टक परीक्षण िा्त िुने बबप्रिकै 
क्वारंटाइनबाट बाहिररन सक्छ। 
 

 यातु्रिरूका लागग जो २४ घण्टा भन्दा कमको लागग राज्य बाहिर गर्ए: 

 यात्रीलाई अको राज्यबाट िस्र्ान गनुन अनघ परीक्षणको आवचयक पदैन र न्यू योकन मा आउाँदा 
क्वारन्टाइन बस्न आवचयक पदैन। यद्यप्रप, यात्रीले न्यू योकन  राज्यमा िवेश गरेपनछ िाम्रो िाभलर फारम 
भनुनपछन , र उनीिरूको न्यू योकन मा आइपुगेको ४ हदन पनछ कोभीि (COVID) िायग्नोब्स्टक परीक्षण 
(टेस्ट) ललनुपदनछ। 

 त्यिााँ पनन सम्पकन  िेलसगंको सुननब्चचत गनन स्र्ानीय स्वास््य प्रवभागले यातु्र आएको राज्यसाँग सम्पकन  
राखु्नपदनछ। सबै यात्रीिरूले न्यू योकन  स्टेट (NYS) आगमन साँगै िाम्रो िाभलर फारम भनन जारी राखु्नपछन। 

 िाभल गाइिलाइन्स सबै न्यू योकन सन, सारै् राज्य-बाहिरबाट भ्रमण गने माननसिरूलाई सावनजननक 
स्वास््य र सुरक्षाको सबै भन्दा उिम चासो अनुपालन अनुरूप व्यब्क्तगत ब्जम्मेवारी ललन आवचयक 
छ। 

सामान्य सोधपुछको लागग िटलाइनमा सम्पकन  गनुनिोस:् १-८८८-३६४-३०६५ (1-888-364-3065) िाभल गाइिलाइन्सको 
अनुसरण गनन क्वारन्टाइन पालन गनन असफल व्यब्क्तको ररपोटन फाइल गनन १-८३३-७८९०७० (1-833-789-0470) मा कल 
गनुनिोस।् व्यब्क्तले आफ्नो स्र्ानीय स्वास््य प्रवभागमा सम्पकन  गनन सक्दछ। 

  Nepali 

https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory

