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K-5 स्कूल ब पासहरूकोव्यवस्थापनकसम्बन्धमिजल्लले घोषणा गरे को प�रवतर्नह

आदरणीय माता-�पता वा अ�भभावक:
रश-हे न�रटा सेन्ट्रल स िजल्ल आफ्न �वद्याहरूका ला�ग ुस र��त र साम�यक यातायातकोव्यवस्था गनर् प्र�तबद्ध र हामीले प्रत्येक �िजल्ल
बसहरूमा लगभ 6,000 �वद्याहरूलाई

सेवाबारे हामी गवर् गछ�

ओसारपसार गद � प्रत्येक �वद्यालय  दस लाख माइल भन्दा बढ� यात्रा पूरागन� क्रममा हामीले उपलब्

दभ
ु ार्ग्य व, गत केह� वषर् �भत्र बस पासहरूको माध्यमबा �पक-अप तथा ड्-अफ लोकेशनहरूमा प�रवतर्न गन�दै�नक अनुरोधहरूको सङ्ख आ�यर
जनक व�ृ द भएको कारण हाल हाम् �वद्याहरूलाईसुर��त, भरपद�, तथा साम�यक यातायात उपलब्ध गन� हाम् �मतामा प्रभाव पद�छ सेप्टेम्मा, हाम्

प्राथ�मक स्हरूमाबस समय ता�लका प�रवतर्हरूको ला�ग1,000 भन्दा बढ�अनुरोधहर आएको �थयो, जसको कारण बस �ढलो हुन गएर त्यस प�छको
मागरहरूमा प्रभाव पा�वद्याहरू गल ड्-अफ स्थमा पुग्ने सम्भावना बढेको �थय यो वास्तवमा नै हाम स-साना �वद्याहरूका ला�ग एउटा डर लाग्न
अनुभव हो।

हामी अब बस समय ता�लकाहरूमा अिन्त-समयको प�रवतर्हरू स्वीकार गनर् असमथर् रहने छ जनवर� 3, 2017 दे �ख लागु हुने ग�र
अनुरोधहरूमा सीमा लगाउन शुरु गन�छ

बस पासहरूको

मङ्गलवा, जनवर� 3, 2017 दे �ख:
•

बस समय ता�लका प�रवतर्हरूकोअनुरोधहर गदार् प�रवतर्न गन� ह�ा भन्दा प�हलाबुधवार �भत्रमा �ल�खत रू मुख्य कायार्मा प्रा� गरेक
हुनुपछर ् उदाहरणको ला�ग, य�द तपा�को बच्च �बह�वार, जनवर� 19 मा अक� ठाउँ मा जानु पछर ् भन, यो अनुरोध मुख्य कायार्मा बुधवार, जनवर� 11 मा
वा त्यसभन्दा प�हला प्रा� गरेको हुनु 

•

बस समय ता�लका प�रवतर्को अनुरोध गन� म्या, �वद्याले �नय�मत बस चढ्ने भएप�, �पक-अप वा ड्-अफ स्थको प�रवतर्नमा प�न लागु हुने
(जस्त, घरमा नभएर �छमेक�को घरमा ड्रप  गन�)।

•

कुनैप�न बस पासहर आफ्नो सु�वस्, सामािजक कायर्क, वा स्कूल प�रयोजनहरूका ला�ग जार� ग�रने छैन

•

आपातकाल�न प�रिस्थ� (अनपे��त क�ठनाइ) हरूमा प�रिस्थ�त अनुसा �बिल्डङ �प्रिनद्वारव्यवस्था ग�रने  सेप्टेम् 2017 दे �ख , धेरैजसो 
आपातकाल�न प�रिस्थ�हरूम, �वद्यालाई, माता-�पताको खचरमा, उ� �दनको ला�ग स्कूको आफ्ट-स्कू कायर्कमा रा�े सुझाव ग�रन्छ

उ� प�रवतर्हरूद्वारा पनर् सक्ने असु�वधाबारे हामी �मा प्, साथै िजल्लले �वद्याहरूकोसुर�ा सु�नि�त गन� र �वद्या तथा माता-�पताहरूलाई बाधा
कम गन�  उद्देश्यउ� उपायहर गरे को भनेर तपा�ले बुझ्नु भएको छ भन्ने हामी आशा राख । तपा�को बच्चका ला�ग सुर��त, भरपद�, तथा साम�यक
यातायात कायम रा�े हामीले हर सम्भव प्रयासगन� क्रममा हामी तपा�को �नरन्तर सहयोगको प्रशं

य�द यी प�रवतर्हरू लागु गन�बारे तपा�को कुनैप�न  प्र�हरू , कृपया �नम्न सूची अनुसार प्राय सो�धएका  हरूमा हेनुर्होस तपा�सँग भएको अन्य

कुनैप�न प्र�को जवाफ �दतपा�को �वद्याको �बिल्डङ �प्रिन वा �श�ा प�रशदको �वद्या यातायात सम्पकर् व् प�न उपलब्ध रहने छन्
सहृद,
जे. केनेथ ग्र जु�नयर, Ph.D.

स्कू अधी�क

प्राथ� स्कू यातायात
प्राय सो�धएका हर

1.

प्रत्येक साल एक दुई  , मेरो बच्च बसद्वारकुनै साथीको घरमा जाने अनुरोध गछर ् के यसको अनुम�त छ ? अहँ छैन। बस समय 

ता�लका प�रवतर्हर आफ्नो सु�वस् वा सामािजक कायर्कहरूका ला�ग अनुम�त छैन यो यातायात तपा�ले उपलब्ध गनुर् पछ
2.

प्रत्येक साल एक दुई , मेरो बच्च बसबाट झन� बेलामा म समयमा घर पुग्न नसक्ने प�रिस्थ�त आउँछ के यस्तो �दनमा मेर
बच्चलाई एउटा अक� स्थमा झानर् स�कन? य�द तपा�ले ड्-अफ स्थमा यो प�रवतर् प�हलाको ह�ाको बुधवार �भत्रमा गनुर् भ ,

यसो गनर्स�कन्छ अन्यथ, य�द तपा�को अनुरोधलाई अनपे��त आपातकाल�न अवस्थ ठहर भएमा मात्
3.

मेरो बच्च हरे क �दन आफ्ट-स्कू बाल स्याहा कायर्कमा भाग �लन्छ यद्य, म कुनै �दन आफ्नोघरमा हुन्छु र मेर बच्च बसबाट
घरमा आवोस् भन्ने चाहन्छ के यसको अनुम�त छ? य�द तपा�ले ड्-अफ स्थमा यो प�रवतर् प�हलाको ह�ाको  बुधवार �भत्रमा गनु

भएमा, यसो गनर्स�कन्छ अन्यथ, य�द तपा�को अनुरोधलाई अनपे��त आपातकाल�न अवस्थ ठहर भएमा मात्
4.

मेरो बच्चलाई ह�ाको तीन पटक एउटा बाल स्याहा प्रदामा र अक� द ुई �दन अक�  बाल स्याहा प्रदाकहाँ ड्रप  ग�रन्छ
यद्य, कुनै कुनै ह�ामा भने उ� ड्रप  लोकेशनमा हे रफेर प�न गनुर् पनर् सक के यसको अनुम�त छ? य�द तपा�ले ड्-अफ

स्थमा प�रवतर् प�हलाको ह�ाको  बुधवार �भत्रमा गनुर् भ , यसो गनर् स�कन्छ अन्यथ, य�द तपा�को अनुरोध लाई  अनपे��त
आपातकाल�न अवस्थ ठहर भएमा मात्

5.

य�द मैले मेरो बच्चको बस ड्-अफ स्थ प�रवतर्न गनर् नसके, के उ� �दनमा मेरो  बच्चलाई स्कूको आफ्टरस्कू बाल स्याहा
कायर्कमा भाग �लन �दइन् ? यसो गनर् स�कन , सेप्टेम् 2017 दे �ख यो सम्भव हुनेछ यो सेवाका ला�ग एउटा शुल्क लाग्न र

तपा�ले आफ्न बच्चलाई कायर्क घण्ट �भत्�पक अप गनर् आवश्यक 
6.

यी �वद्या यातायात नी�तहरू कहाँबाट पाउन सक् ? तीन वटा सम्बिन् �वद्या यातायात नी�तहरू छन: नी�त 8410, नी�त 8411, तथा

�नयमावल� 8411-R। उ� नी�तहर िजल्लको वेबसाइट (www.rhnet.org) मा रा�खएको छ।
7.

उ� �वद्या यातायात नी�तहरूबारे प्र�हरू सोध्न वा �चन्ता जताउनु परेमा मैले कोसँग सम्पकर्  ? तपा�ले �श�ा प�रशदको

�वद्या यातायात सम्पकर् व्, सान म्याकक�मर्कल, smccormick@rhnet.org मा सम्पकर् गनर् क्नुह
स

