अक्टोबर २०१७
आदरणीय आमाबव
ु ा/अभििावक,
यो चिठीको मख्
ु य उद्दश्य िनेको स्कुल ढिलो सरु
ु िएको, छिटो िुटी हुने वा खराब मौसम र अरु
आपतकालीन अवस्थाका कारण स्कुल बन्द हुने प्रक्रिया बारे जानकारी ढदलाउनका छनम्तत हो।
प्रछतकुल मौसमको अवस्थामा स्कुलका कममिारीहरु पम्ललक कायमको डिपाटम मेन्ट र आगोको ढदपर्त्मेंटसंग
सतपकममा रहन्िन। यसका अलवा थप क्षेत्रीय र रास्रीय मौसम स्टे सनहरु पछन छनयाभलन्ि। कृपया
होभसयार रहनु होला म्जल्लाको वविार जे िए पछन आमाबव
ु ाले अम्न्तम फैसला भलनप
ु िम क्रकनिने उनीहरुले
वररपरर र िे उको अवस्था र म्स्थछत राररिरर जानेका हुन्िन। यढद म्स्थछत सरु क्षक्षत िै न िने आफ्ना बच्िा
हरुलाइ घर मै राख्न पाउने हुनेि।
आफै फोन गने प्रणालीलाई एम्क्तिेट गरर ढिलो, छिटो िुटी वा बन्दको अवस्थामा प्रयोग गररन्ि। अझै
तलका रे डियो र टे भलभिसन स्टे सनले पछन यस अवस्था बारे जानकारी ढदन्िन। WHYN (FM-93.1/AM-

560), WAQY (FM-102), WRNX (FM-100.9), KIX (FM-97.9), Channel 40 WGGB, Channel 22 WWLP,च्यानेल
४०, क्षेत्रीय च्यानल १५ वा स्कुलको जानकारी लाइन ५७२-६४१७ मा सतपकम गनह
ुम ोला। यो वर्म

आमाबव
ु ा/अभििावक टे क्स्ट तयासेजका छनम्तत अनरु ोध गनम सक्नह
ु ु नेि। यो सेवामा िाग भलन Y वा "YES
" लेखख स्कुलको िोटो कोि नतबर ६७५८७ लेखख पठाउनु होला। यसको ववस्तत
ृ जानकारी हाररिो वेब
साइटमा ि। www.schoolsofwestfield.org

दइु घण्टा ढिलो खुल्ने
कढहले काढह लागु हुने अवस्थामा भिजमना िएमा दइु घण्टा ढिलोको क्षणलाइ ढदन िरर बन्द हुने िछन
घोर्णा पछन गररनेि। यढद मौसम अझ खम्स्कदै गएको ि िने यो अवस्था लागु हुन सक्ि। यसै कारण
कृपया स्कुलको अम्न्तम छनणमय नआइन्जेल सतम टे भलभिसन र रे डियो स्टे सनहरुमा नजर राखी
राख्नह
ु ोस। ढिलो खल्
ु ने समयमा स्कुलको खाजा र बबहानको स्न्याक रद्द गररनेि र स्कुलको लन्ि मात्रै
उपललध हुनेि।
ढिलो खुल्ने अवस्थाका समयहरु यस प्रकार िन ्
स्कुल

२ घण्टा ढिलो समय

वेस्टक्रफल्ि हाइ
वेस्टक्रफल्ि टे म्क्नकल एकािेमी

बबहान ९:२० बजे
बबहान ९:२० बजे

नथम भमिल र साउथ भमिल

बबहान १०:०० बजे

एभलमें टरी स्कुलहरु

बबहान ११:०० बजे

फोटम मेड़ो अली िायल्ि हुि केन्र
फोटम मेड़ो अली िायल्ि हुि केन्र
सेन्ट तयारी(के-१२)

आज्ञाकारी,
स्टे फन जपरोसकी
स्कुलका सप
ु ररवेक्षण

Delayed/Emergancy Closing – Nepali 2017

९:००-११:३० को सेसन= बन्द
९:००-३:०० को सेसन= ११:०० बजे
बबहान १०:०० बजे

