
 

११ जनवरी, २०२१ 

आदरणीय अिस्टन आइएसडी पिरवार,  
  
COVID-19 का कारण अस्पतालहरूमा िबरामी भनार् गनेर् क्रम बढ्दै गदार् र समग्र क्षते्रमा बने्दजहरू अझ कडा गनुर् आवश्यक 

रहकेो अवस्थामा अिस्टन आइएसडीले अिभभावकहरूलाई आफ्ना िवद्याथीर्हरूलाई यस हप्ताका बाँकी िदनहरूमा 

क्याम्पसबािहर आयोजना गिरने िरमोट िनदेर्शनहरूमा भाग िलन लगाउन प्रोत्साहन गरी यस कारबाहीको आह्वानमा सहभागी 

हँुदै छ। यो िनणर्य अिस्टन सावर्जिनक स्वास्थ्य र सहर तथा काउन्टी अिधकारीहरूसँग साझेदारी गरी हाम्रा समुदायहरूमा 

COVID-19 को प्रसार कम गनेर् उदे्दश्यले गिरएको िथयो।  
  
हामी सबै पिरवारलाई आफ्ना बालबािलकाहरूलाई मंगलवार, १२ जनवरीबाट र हप्ताका अब बाँकी िदनहरूमा टाढैबाट पढ्न 

िमल्ने वातावरणमा राख्न आग्रह गिररहकेा छौँ। हाम्रा सु्कलहरू त्यस्ता पिरवारहरूका लािग खुला रहनेछन् जसलाई िवशेष 

आवश्यकता आिद जस्ता हाम्रा व्यिक्तगत रूपमा उपिस्थत हुनुपनेर् सेवाहरूमािथ पहँुच राख् नपुनेर् हुन्छ।  
  
हाम्रो समुदायको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रित हाम्रो प्रितबद्धता अटल छ:  

● COVID-19 का जाँचहरू: अिस्टन आइएसडीले बुधवार, १३ जनवरी र िबहीबार, १४ जनवरीको िदन AISD 

केन्द्रीय कायार्लय र पूवोर्त्तर प्रारिम्भक कलेज हाई सू्कल (नेल्सन िफल्ड) मा COVID-19 को िवशाल ड्राइभ-थ्रु 

जाँच कायर्क्रमको आयोजना गनेर्छ। यो जाँच सामान्यतया आफै व्यिक्तगत रूपमा उपिस्थित भएर पढ्ने / काम गनेर् 

सबै कमर्चारी र िवद्याथीर्हरूका लािग उपलब्ध छ। कृपया यहाँ गई ड्राइभ-थ्रु COVID-19 को जाँचका लािग दतार् 

गराउनुहोला। 

● खानाको सुिवधा : पोषक भोजनको सुिवधा सुिनिश्चत गनर्का लािग AISD ले बालबािलका र हरेचाह गनेर् 

व्यिक्तहरूलाई ७ िदनसम्म भोजन िवतरणको कायर्क्रम जारी राख्नेछ। हाम्रा भोजन िवतरण गनेर् साइटहरूको सूची 

हनेुर्होस्।  

● Wi-Fi को सुिवधा: अिस्टनभिरका समुदायहरूमा रहकेा हाम्रा िवद्याथीर्हरूलाई इन्टरनेटको सिुवधा प्रदानत गनर्का 

लािग AISD ले Wi-Fi को सुिवधा भएका बसहरू खटाउन ेक्रम जारी राख्नेछ। कृपया यो सिुवधा िबहान ९:३० 

देिख िदउँसो १:३० सम्म उपलब्ध रहनेछ भन्ने कुरा नभुल्नुहोला। कृपया हाम्रो सामुदाियक Wi-Fi सेवाको नक्सा 

हनेुर्होस्।  
  
हामी तपाइँलाई जानकारी िदइराख्ने क्रम जारी राख्नेछौँ र हामी तपाईंको समझ र लचकताको कदर गदर्छौँ।  

हाम्रो सु्कलका समुदायहरूलाई सहायता गनुर्भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद।  

https://www.austintexas.gov/news/governors-order-ga-32-activated-trauma-service-area-includes-austin-travis-county
https://forms.gle/uDFSPD34JYhQH932A
https://www.austinisd.org/openforlearning/meals#curbside
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uTuWUa3_GjCcG0x_gvJd4aX73CEMMSQn&ll=30.185124321039044%252C-97.7392157378502&z=12


 

आपसमा िमलेर काम गररे, हामी एकअकार्लाई र हाम्रो समुदायलाई सुरिक्षत राख्नमा मद्दत गनेर् िसलिसला जारी राख्नेछौँ। 
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