
फेबु्रअरी २, २०२१  

िप्रय फेएट काउ�ी प��क �ूलह�का प�रवारह�: 

संक्रमणको दर घटाउने प्रयासह� कामग�ररहेको ज�ो दे�खन्छन्, र हामी साझागन� उ�ािहतछौ ंिक कोिभड-१९को ७-
िदनको औसत केसह� आज १६८ हो, जनवरीको २६४को ऊ�बाट तलितर झद�छ। य�िप फेएट काउ�ीको 
एफसीपीएस (FCPS) ���गत-�पको िसकाई नमूनाको �ाजी रंगमा रहेको भएतापिन, हामी आशावादी छौ ं-
ले��ंग्टन-फेएट काउ�ी �ा� िवभाग हाम्रो साझेदारह�पिन - िक ��ा केसह� घट्नेजारी रहनेछ। 

यस जानकारीको आधारमा, हामी आशा गद�छौ ंप�र�स्थितले हामीलाई फेबु्रअरी १६-१९, २०२१को ह�ा ���गत 
-�पको िसकाईलाई िब�ारै शु�गन� अनुमित िदनेछ। कृपया यादगनु�होस् िक �ूलह� र काया�लयह� सोमबार, 
फेबु्रअरी १५, २०२१को िदन रा�� पित िदवसकोलािग ब� रहनेछन्। 

हाम्रो िब�ारै फिक� ने नमूनाको अनुसार, के-२ क�ाका िव�ाथ�ह� जसका प�रवारह�ले ���गत-�पको 
िश�ालाई छानेका छन्, उनीह� मंगलवार, फेबु्रअरी १६, २०२१मा �ूलमा फिक� नेछन्। अ� क�ा�रह� 
उनीह�को िफत� िमित िनधा�रण नभएस� एनटीआई:२डीएल (NTI:2DL) जारी रहनेछन्। 

परो� (�रमोट) िश�ा ती प�रवारह�कालािग एक िवक� बनी रहनेछ जसले आफ्ना ब�ाह�कोलािग यसको छनौट 
गरेकाछन्। िफता�को बारेमा प्र�ह� भएका प�रवारह�ले उनीह�को ब�ाको �ूलमा स�क�  गनु�पद�छ। 

िकनिक हामी हालको र अनुमािनत त�ांकह�मा (डाटामा) आजको घोषणालाई आधार बनाइरहेका छौ,ं हामी 
यस िनण�यलाई पुि�गन� अक� मंगलबार, फेबु्रअरी ९मा, �स्थितको अवस्थाह�को समी�ा गन�छौ।ं 

ज�ो िक हामीले पिहलेनै साझेदारी ग�रसकेका छौ,ं एफसीपीएस (FCPS) ���गत-�पको िसकाई नमूना एकल 
सं�ामा आधा�रत छैन। िनद�शनह�को उिचत त�रकाको बारेमा िनण�यिलँदा, हामी रा�पाल, िव�ाथ� र कम�चारीह�को 
अनुप�स्थित, अलगाव र संगरोध, संचालन र समथ�न िवचारह�, समुदायको तुलनामा संस्थागत प्रसार, समुदायका 
प्रवृि�ह�, र खोपिलने आदेशह�कोपिन िवचार गद�छौ।ं 

हामीले िन� संक्रमण कारकह�मा आजको घोषणालाई आधार बनाइरहेका छौ:ं 

• कोिभड-१९को समुदाय प्रसार लगातार घट्दैछ। 
• खोप लगाएका एफसीपीएसका (FCPS) कम�चारीह�मा अब पिहलो खुराकलेगदा� प्रितर�ाको �रमा 

(अवस्थामा) रहेकोछ। 
• एफसीपीएस कम�चारीह� फेबु्रअरी ८-१२, २०२१ र फेबु्रअरी १६-१९, २०२१मा दोस्रो कोिभड-१९को खोपप्रा�गन� 

यो� �नेछन्। 
• कोिभड-१९कालािग सकारा�क प�र�णगन� िव�ाथ�ह� र कम�चारीह�को सं�ा (अलगावको प�रणाम��प) 

जनवरीको पिहलो छ मिहना भ�ाकम छ। 

फे�र, हामी हाम्रो सबै समुदायले प्रसारलाई सीिमतगन�कोलािग ग�ररहेको सहयोगको सराहना गद�छौ ंर हामी आफ्ना 
िव�ाथ�ह�लाई �ूलमा �ागतगन� उ�ािहतछौ।ं  

भवदीय,  

माल�न हे� 

फेएट काउ�ी प��क �ूलह�का काय�वाहक अधी�क अधी�क 


