
 

 

BPS ब्याक-टु-बिल्डिंग चेकलिस्ट  

BPS BACK-TO-BUILDINGS CHECKLIST 

 

  

दर्ाा (रेलिस्रेसन) 

दर्ता (registration) निरन्र्र चलिरहेको छ। त्यस्र्ै, बफ्िो पब्लिक स्कूि डिब्स्िक्टमत ियताँ र पुि: फकेकत पररवतरहरूिे आफ्ित 
बच्चतहरूितई २०२०-२०२१ स्कूि वर्ाको ितगि दर्ता ििा सक्दछि।् अगिक जतिकतरीको ितगि, 

https://www.buffaloschools.org/Registration मत हेिुाहोस।् 

RETURN TO IN-PERSON INSTRUCTION MODEL (ररटना टु इन-पसान इन्स्टस्रक्सनि मोडि) 
दोस्रो मतर्किं ि अवगिमत, (second marking period) डिस्िीक्टिे ववद्यतर्थीहरूको पूवा नििताररर् समूहहरूितई स्कूि भविहरूमत स्वतिर् 
ििे योजित बितउाँछ। प्रत्येक स्कूि भवि प्रशतसनिक टोिी, सतरै्थ उिीहरूको स्कूि िेर्तृ्व टोिीहरू (एसएिटी), स्कूि आितररर् 
व्यवस्र्थतपि टोिी (एसबीएमटी), र सरोकतरवतितहरूिे योजित बितएकत छि जुि ववद्यतर्थीहरू दरू लशक्षत वतर्तवरणमत (remote learning 

environment) ववकलसर् छैिि,् उिीहरुितई ईि-पसाि िनिाङ्िमत पहहिे फकताइिेछ। यस चरण १ को समूहमत (Phase 1 cohort) सबै 
आमब्न्िर् वप्र-के देखि २ सम्म, हतई स्कूि लसनियर, र उच्चर्म आवशयकर्त भएकत ववद्यतर्थी (ववद्यतर्थीहरू जो दरू लशक्षतमत कहिि 
समय िेप्दै छि ्जस्रै्: कम उपब्स्र्थनर्, उत्तीणा छैि, संघसारर् ववद्यतर्थीहरू) समतवेश छि।् एक पटक टतइमितइि अिुमोहदर् भएपनछ, 

यो िेरै र्रीकतमत अलभभतवक र हेरचतहकर्ताितई (Parents and Caregivers) सूगचर् िररिेछ। 

प्रत्येक बबहति आफ्िो बच्चतितई स्कूि पितउिु भन्दत पहहिे, अलभभतवक / संरक्षकहरुितई कोभीि (COVID) फतरमको ितगि दैनिक 
ववद्यतर्थी स्वतस््य परीक्षण ििा भनिएको छ, जुि हतमीसाँि वेबसतइटमत छ र स्कूिमत हतिाकपीहरू दैनिक घर पितउि पनि उपिलि छ), 
जसिे उिीहरूको बच्चत स्कूिमत जतिको ितगि सुरक्षक्षर् छ भन्िे निितारण िदाछ। त्यसकत सतरै्थ, हतमी अलभभतवकहरुितई उिीहरूको 
बच्चतको र्तपक्रम प्रत्येक हदि घर छोड्िु अनघ लिि अिुरोि िदाछौँ। 

अधिसूचना प्रक्रिया (NOTIFICATION PROCESS) : 

जब प्रत्येक समूह इि-पसाि लशक्षणको चरणमत फकेर जतिको ितगि पहहचति हुन्छ, अलभभतवकहरूितई उिीहरूको प्रतर्थलमक भतर्तमत 
डिस्िीक्ट वेबसतइट र उिीहरूको बच्चतको स्कूिबतट मेि र फोि कि मतफा र् सूगचर् िररिेछ। 

सफाई / कीटाणुनाशक प्रक्रिया (CLEANING/DISINFECTING PROCEDURES) : 

कीटतणुशोिि कहहिे पनि बच्चतहरू द्वतरत िररिु हुाँदैि (उदतहरणकत ितगि, वैप्स, िसे्ककत ितगि स्पे्र बोर्िहरू)। 
सफतई र कीटतणुशोिि हदिहुाँ सफत ििे ििहरू (daily cleaning logs) मतफा र् मेन्युअल्िी ट्र्यतक र रेकिा िररन्छ। 
ववद्यतर्थीहरूको आिमि: स्कूि हदिको सुरु हुिुभन्दत अनघ समूहहरूिे प्रयोि ििे क्षेि सफत र कीटतणुरहहर् ििुाहोस।् 
स्कूि हदिको समयमत - दैनिक रूपमत ३ पटक ढोकतको ह्यतन्ििहरू, स्टयसा रेलििंहरू, एलिभेटर बटिहरू, जस्र्त उच्च छोइरहिु पिे 
क्षेिहरू सफत र कीटतणुरहहर् ििुाहोस।् सबै कमाचतरीहरूिे सफत ििे प्रयतसहरूमत मद्दर् ििेछि,् कक्षत कोित लशक्षक र व्यतवहतररक 
हदसम्म लशक्षक सहयोिीहरू सहहर्। 

बतर्थरूमहरू हदिको दईु पटक सफत र कीटतणुमुक्र् हुिेछि।् 

 

  Nepali 

https://www.buffaloschools.org/Registration


युननफमा र फेलसयि कभररङ्ग्स (UNIFORMS AND FACIAL COVERINGS) 

निरन्र्रर्त कतयम ििे मतध्यमको रूपमत, स्कूि यूनिफमा िीनर् बबस्र्तरै ितिू िररिेछ। यूनिफमा िीनर्को सतर्थ स्कूि जतिे 
ववद्यतर्थीहरूको अिुपतििको अपेक्षत िररन्छ, यद्यवप कहिितइहरूको सतमित िरररहेकत पररवतरहरूिे स्कूिको वप्रब्न्सपिितई यो 
अिुपतिि अपेक्षत पूरत ििा कसरी स्कूििे उिीहरूको आवश्यकर्तितई सहयोि ििा सक्छ भिेर अिुसन्िति ििा सूगचर् ििुापिेछ। 

स्कूि डिस्िीक्ट पररसर, स्कूि बोिा िनर्ववगिमत, बसमत सवतर हुाँदत वत अन्य स्वीकृर् यतर्तयतर्मत (मतस्कहरू) आवश्यक पदाछ। 
मतस्कहरू कब्म्र्मत पनि िबि िेयर कपितबतट बितउिु पदाछ र दवुै ितक र मुि ढतक्ि न्यतिो र्फहटिं हुिैपछा। अिुहतर ढतक्िेमत कुिै 
पनि प्रकतरको श्वतस छोड्िे भल्भ वत भेन्ट कस््युमको रूपमत डिजतइि िररएको मतस्क समतवेश ििुा हुाँदैि। यहद र्पतईको बच्चतितई 
अिुहतर ढतक्ि आवश्यक छ भिे, कृपयत र्पतईको बच्चतको वप्रब्न्सपिितई सम्पका  ििुाहोस।् 

ह्यान्स्टडवालसिंग / सेनटाइलििंग / स्टेशनहरू (HANDWASHING/SANITIZING STATIONS) 

बतरम्बतर हतर् िुि प्रोत्सतहि हदइिेछ। ह्यतन्ि सेिटतइब्जंि स्टेशि / डिस्पेन्सरहरु कक्षत कोित सहहर् स्कूिहरूमत िेरै हहडं्िुि िरररहिे 
क्षेिमत उपिलि हुिेछि।् यहद एक ववद्यतर्थी एक कक्षत अवगि कोित छोड्छ भिे, उिीहरू कक्षतमत फर्का िु अनघ उिीहरूको हतर् िुिे वत 
ह्यतन्ि सेिटतइजर प्रयोि ििे अपेक्षत िररन्छ। 

खाना / पानी (MEALS/WATER) 

सबै ववद्यतर्थीहरूको नि: शुल्क बे्रक फतस्ट र िन्चमत पहुाँच हुिेछ। ववद्यतर्थीहरू जो व्यब्क्र्िर् रूपमत भति लिइरहेकत छि ्नर्िीहरूिे 
भोजि क्यतफेटेररयत, कक्षतकोित वत अको निहदाष्ट क्षिेमत, स्कूि-ववशेर् योजितहरूको आितरमत ितिेछि।् फुि सववास स्टतफितई अिुरोि 
िदता र सबै स्कूिमत जिति िररएको बोर्ि र्फिरहरूको वपउिे पतिी उपिलि हुिेछ। ररमोट निदेशि (Remote Instruction) छिौट ििे 
ववद्यतर्थीहरूिे सोमबतर, बुिबतर र शुक्रबतर बबहति ११:०० देखि हदउाँसो १ बजेसम्म बहु भोजिहरू (multiple meals) वपक अप ििा जतरी 
रतख्नछेि।्  

उपकरणहरू (DEVICES) 

प्रत्येक बबद्यतर्थीितई डिस्िीक्ट द्वतरत जतरी िररएको उपकरण प्रदति िररएको छ। यहद ववद्यतर्थीसाँि छैि भिे, अलभभतवकिे बच्चतको 
स्कूिमत सम्पका  ििा सक्दछि ्वत सोमबतर देखि शुक्रबतरसम्म बबहति १० देखि हदउाँसो ४ बजेसम्म सेन्टर फर इिोभेसि, टेक्ितिजी 
एण्ि िेनििं (Center for Innovation, Technology and Training) ब्स्र्थर् 1515 South Park Avenue मत जति सक्दछि।् व्यब्क्र्िर् 
लशक्षतको ितगि, (in-person learning) व्यब्क्र्िर् लशक्षकहरूिे निितारण िदाछ जब ववद्यतर्थीहरूितई नर्िीहरूकत उपकरणहरू ल्यतउि 
आवश्यक हुन्छ; यद्यवप ववद्यतर्थीहरूिे आफ्ित उपकरणहरू लयतकप्यतक वत स्कूि लयतिमत, फुि चतजा िररएको, हरेक हदि स्कूिमत 
प्रयोि ििे योजित बितउिुपछा। ववद्यतर्थी उपकरणहरूको सुरक्षत र ब्जम्मेवतरीको बतरेमत स्टुिने्ट टेक्ितिजी ह्यतण्िबुकमत (Student 

Technology Handbook) ववस्र्रृ् जतिकतरी https://www.buffaloschools.org/handbook मत हेिा सर्कन्छ।  

सम्पका  िानकारी (CONTACT INFORMATION) 

https://www.buffaloschools.org/contact मत उपिलि फतरम प्रयोि िरेर अववभतवकहरूिे उिीहरूको सम्पका  जतिकतरी अपिटे ििा 
सक्दछि।्  

हटिाइन्स्टस (HOTLINES) 

BPS हेल्प ितइि - ७१६-८१६-७१०० (716-816-7100) 

 

https://www.buffaloschools.org/handbook
https://www.buffaloschools.org/contact


स्कुिोिी (SCHOOLOGY) 

सबै लशक्षकहरू वप्र-के-१२ सम्म (PK-12) िे कन्टेन्ट िलेिभरी ििा सहयोि पुर् यतउिको ितगि िनििंि मेिेजमेन्ट लसस्टम, स्कुिोजी 
प्रयोि िदाछि।् लशक्षकहरूिे स्कुिोजीमत पतठ्यक्रमहरू लसजाित िरी कोसा सतमग्री, लभडियो र वेबसतइट लिकंहरू सहहर्, भचुाअि 
कन्फरेब्न्संि लिकंहरू, कतिजतर्हरू, पतवरपोइन््स, न्यरपि िेसि, पोष्ट ििेछि।् बबद्यतर्थीहरुिे स्कुिोजीको मतध्यमबतट आफ्ित 
लशक्षकहरुितई सन्देश (message) पितउि सक्छि।् स्कुिोजीमत ववद्यतर्थी र अलभभतवकको पहुाँचको सम्बन्िमत लभडियो र जतिकतरी यहताँ 
हेिा सर्कन्छ: https://www.buffaloschools.org/Page/88626  

त्यसको सतरै्थ, जहताँ सम्भव छ, डिस्िीक्टिे अन्य अिितइि संसतििहरू जस्रै् पतठ्यपुस्र्कहरूको प्रनर्लिवपहरू, (digital copies of 

textbooks)  Zearn (K-६ िखणर्को ितगि) जस्र्ै पूरक कतयाक्रमहरू, (supplemental programs like Zearn (for K-6 math) अिितइि 
प्ल्यतटफमाहरू र िेब्क्सयत Core5 र PowerUp, myON, Moby Max Math/Science, Think Central, Nearpod, Pearson Realize, र  
Castle Learning जस्र्त एब्प्िकेशिहरुको (application) ितभ उितउि चतहन्छ।  

यी स्रोर्हरू हतम्रो सतइि-अि पोटाि, क्िेभरको (Clever) मतध्यमबतट पहुाँच ििा सर्कन्छ। क्िेभरमत (Clever) लिकं्स स्कुिोजीमत पनि 
होस्ट ििा सर्कन्छ। युवत ववद्यतर्थीहरूिे लयतजहरु प्रयोि िरी स्कुिोजीमत िि इि ििा सक्दछि।्  

यार्ायार् (TRANSPORTATION) 

यतर्तयतर् सेवतहरू योग्य ववद्यतर्थीहरूितई यत र् यतिो बस (yellow bus) वत एिएफटीए बस पतसको (NFTA bus pass) रूपमत प्रदति 
िररिेछ। ववद्यतर्थीहरूिे सबै समयमत एक उपयुक्र् मतस्क िितउिुपछा। अलभभतवकहरूिे आफ्ित बच्चतितई प्रत्येक हदि िुि योग्य, पुि: 
प्रयोियोग्य मतस्क प्रदति ििे अपेक्षत िररन्छ। बस क्षमर्त घटतइिेछ, र ववद्यतर्थीहरूितई सतमतब्जक दरूीितई बढतवत हदिको ितगि 
सीटहरू र्ोर्किेछ। सबै स्कूि दौरतिहरूमत बतरम्बतर प्रयोि िरररहिु पिे क्षेिहरू दैनिक कीटतणुरहहर् अनि सफत िररिेछ। ववद्यतर्थीहरूिे 
पसािि सतइजको ह्यतण्ि सेिटतइजर बोर्ि (8oz. भन्दत कम) बोक्ि सक्छि।् अस्र्थतयी बस पतसहरू (Temporary bus passes) 

कोभीि-१९ (COVID-19) संकटको समयमत प्रयोि हुिेछैि। ववद्यतर्थीहरू यतर्तयतर् सेवतहरू प्रतप्र् ििाकत ितगि नििताररर् रुट लसटमत 
(route sheet) उपब्स्र्थर् हुिुपछा। यतर्तयतर् मतिा जतिकतरी (Transportation routing information) मेि िररिेछ। र्पतईको बच्चतको 
स्कूिको सब भन्दत हतिको िेितित र सम्पका  जतिकतरी महत्त्वपूणा छ।    

ववद्याियका सामाग्रीहरु (SCHOOL SUPPLIES) 

अलभभतवकहरूिे आफ्िो बच्चतको स्कूि वेबसतइट चके ििुापदाछ वत आपूनर्ा सूचीको (supplies list) ितगि उिीहरूको बच्चतको 
लशक्षकहरूसाँि सम्पका  ििुापछा। ववद्यतर्थीहरूितई हदिहुाँ पुिः प्रयोियोग्य पतिीको बोर्िहरू (reusable water bottles) ल्यतउि आवश्यक 
छ। 

खोप, COVID परीक्षण र खोप/टटकाहरू (IMMUNIZATIONS, COVID TESTING & VACCINES)  

उपब्स्र्थनर्को ितगि कुिै अनिवतया स्कूि प्रवेश / सहभतगिर्त िोप/हटकत छ र्क छैि भिेर अलभभतवकहरूितई उिीहरूको बच्चतहरूको िोप 
रेकिाहरू चके ििा आग्रह िररन्छ। न्यू योका  रतज्य स्वतस््य ववभति (NYSDOH) सतवाजनिक कतिूि (New York State Department of 

Health (NYSDOH) Public Law 2164) २१६४ अिुसतर सबै BPS ववद्यतर्थीहरू सहहर् ररमोट िनिाङ्िको मतध्यमबतट ववशेर् रूपमत भति 
लििेहरूिे २०२०-२०२१ स्कूि वर्ाको ितगि अनिवतया स्कूि उमेर भ्यतब्क्सिहरू लिि आवश्यक छ। जबर्क NYSDOH िे २/९/२१ को छुट  
प्रदति िरेको छ, अलभभतवक / हेरचतहकर्तािे आफ्िो बच्चतितई सही र्ररकतिे िोप िितएको सुनिब्श्चर् ििा यस समय लिि दृढर्तकत 
सतर्थ लसफतररस िररन्छ। र्थप रूपमत, रोि नियन्िण केन्रहरूिे (Centers for Disease Control) लसफतररस िरेझैं, र्पतईको बच्चतको 
सम्भतववर् घतर्क भतइरस र बबरतमहरु ववरुद्ि िड्ि सक्िे क्षमर्तितई सुदृढ पतिे उत्तम र्ररकत भिेको उिीहरूको मेडिकि िोपसहहर् 
अप-टु-िटे छ भिेर सुनिब्श्चर् ििुा हो। 
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