
!"य हेनराइको प-रवारह/ 

को!वड-१९ (COVID-19) बारेको 4च6ताले 9स; वातावरण प-रवत=नको 9सज=ना गराईAदएको छ, जहाँ जनFवाFGयलाई  

Iयालमा राखी 9स; प-रवत=नह/ ग-र6दै छ। 

!वतेको चौPबस घRटामा माTै !वU व FवाFGय संFथाले अ6तरािZ[य माहामार\ रोग भ^न घोषणा गरेको छ; !वFवका 
भागह/ बाट अमे-रकामा ग-रने याTाह/मा रोक लगाएको छ; रािZ[य खेल-कुद काय=aमह/मा रोक लगाईएको छ या 
खाल\ मैदानमा खेलाइ6छ। परुा राZ[भ-रनै सामुAहक काय=aमह/मा रोक लगाइ6दैछ। 

 

धेरै cयान को!वड-१९ को dयिeत सकाराfमक जांच "^त भएता प^न, हामी सन= सeने सgभावना, चौध Aदनको 
^निgत आफै अलग रहने (self quarantine) र धेरै पख=दा लामो FवाFGय समFया खतरा बेहोनु= पनj "^त उ!lनै 

4चि6तत छौ| हामील ेमुIय ^नण=य सूचना "धान गनु= परेको छ: 

यो सोमबार माच) १६ दे.ख हेनराइको साव)ज6नक 7व8यालय पुरा दइु ह<ताको 6नि?त 7व8याथAहBको लाCग बEद 

गFरएको छ (सुIबार माच) २७ स?म)। हामी यस अवFथालाइ लगातार cयानमा राoे छौ, र यAद ब6द समय अव4ध 

बढाउनु परेमा हामी प^छ ^नण=यको सूचना गनj छौ। सब ैहेरफेर ग-रएको बारेमा तपाईलाइ ज^त सqदो तु/6तै 
जानकार\ गराउने छौ। 

!वrयाथsह/ल ेआtनो 9शvा कस-र अघाडी बढाऊला भ6ने िजxासा यसले तपाइँमा उfप6न गराउछ भ^न हामील े

महसुस गरेका छौ। यसको ^निgत हामील े!वFतार योजना बनाईसकेका छौ, र !वFततृ !ववरण तु/6तै खबर rवारा 
जानकार\ गराउने छौ। 

• हाzो 9शvक र कम=चार\ह/ल ेमाच= १६ ता-रक ^तह/को तयार\ गन= सु/ गनjछ। "दरु LशNा" 

("virtual learning") अनुभव (Qडिजटल र अTदजीटल (digital and non-digital)) बाट Vधान गFरने LशNा 
सब ैकNाका 7व8याथAहBका लाCग मंगलबार माच) १७ दे.ख उपला[द हुनेछ। 

यFतो अनुभव कAहल ेनग-रएको समयमा, हामी हाzो समुदयलाइ FवाFGय र सुर|vत रहेको ^निUचत गन= सeदो 
"यfन गनj छौ। HCPS सु!वदा Fथान र !वrयाथs यातायात !वभागह/ले !वrयालय भवनह/ र बसह/को थप 

सरसफाई गनj छ, र लगातार /पमा उlम सरसफाईको अ}यास ग-र रहने छ। 

थप जानकार\मा, हाzा !वrयाथsह/का ला4ग हाzा !वrयालयमा Aदलाइने खाrया6नह/ उनीह/का मुIय दै^नक~ 
पोषण हुन।् हेनराइको समुदाय भ-रनै यो !वशषे आवFयकतालाइ सgबोधन गन= थप योजनाह/ बनाइदै छ। 



कृपया यो ^नण=यलाइ ह�का साथ ्9लएका छैनौ भ^न बु�नुहोस। शै|vक ता9लकामा भएका कुनै प^न हेर-फेरल ेबाधा र 

असहज तु�याउछ भ^न हामील ेमहसुस गरेका छौ। तर हाzो !वrयाथsह/, कम=चार\ह/, र समुधाईको FवाFGय र 

सुरvामा "ाथ9मकता सधै हुनै पछ=। 

थप अजै जानकार\ अक� सूचनामा "ा�त गनु= हुनेछ भ^न फेर\ जानकार\ गराउदछु।  साथै हामील ेहाzो वबेसाइटमा 
को!वड-१९ (“COVID-19को पेज बनाएका  छौ, जहाँ !वrयालय !ववाग बाट जानकार\ राखेको पाउनु हुनेछ। 

हामी सब ै9म9ल यस बाट पर हुनेछौ र म "^तxा गछु=  �क हेनराइको काउ6ट\ साव=ज^नक !वrयालयका सम!प=त 

झुRडले तपाइलाई र हाzो प-रवारलाइ गव= तु�याउने छ। 

उपल�द भएको समयमा थप जानकार\को ^निgत कृपया आtनो इमेल हेद� गनु=होस।् तपाइँको धय=ता र समझदार\को 
^निgत ध6यवाद। 
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