
जनवरी २६, २०२१ 
 
िप्रय फेएट काउ�ी प��क �ूलह�का प�रवारह�: 
 
कोिभड-१९को केसह� ७-िदनको औसत �स्थर रहेको छ-आज १९३ छ, जुन गतह�ाको तुलनामा १९७ िथयो- जसले फेएट 
काउ�ीको एफसीपीएस (FCPS) ���गत-�पको नमूना िश�ालाई  बैजनी (�ाजीरंगको) शे्रणीमा राखेकोछ। नितजा 
��प, आज ले��ंग्टन-फेएट काउ�ी �ा� िवभागसँग भेट गरेपिछ फेबु्रअरी ८-१२, २०२१को ह�ाकोलािग परो� 
(दूर) िश�ालाई िनर�रता िदने संक� गरेको छ।  

य�िप,एफसीपीएसको (FCPS को) ���गत-�पको नमूना िश�ाको ताकतह�मा (श��ह�) एक यो हो िक यसले 
रा�पाल, िव�ाथ� र कम�चारी अनुप�स्थित, अलगावह� र संगरोधह�,संचालनह� र समथ�नका िवचारह�, समुदाय 
िवक� संस्थागत प्रसारह�, समुदायको प्रवृि�ह�, र खोपको िदने सिहत उपयु� िनद�शनको ढंगलाई िनधा�रणगदा� धेरै 
कारकह�बारे िवचारगन� अनुमित िदन्छ। 

कोिभड-१९को तरल प्रकृितको कारण, हामी दुई ह�ाह�को िनण�यह�लाईमात्र अ��म �पिदन सक्छौ।ं य�िप, हामी 
क�ा के-२का िव�ाथ�ह�कोलािग ���गत-�पको िश�ामा िब�ारै फक� ने अपे�ा गद�छौ ंजसका प�रवारह�ले िन� 
त�ांकह�ले (डाटाह�ले) र संक्रमण कारकह�को कारणलेगदा� छनौटगरेको प्रणालीमा चांडो जान स�व �नसक्छ। 
(परो� (�रमोट) िस�े  ब�ाह�कोलािग जसको प�रवारह�ले चुनेका िवक� छनौटगद�छ �ो जारीरहने छ।) 

• धेरै कम�चारीह�ले पिहले नै कोिभड-१९को खोपको पिहलो खुराकप्रा� ग�रसकेका छन् र दोस्रो खुराक प्रा�गन� �ो भ�ा 
पिहले यो� �नेछन्। 

• यस ह�ा कोिभड-१९कालािग सकारा�क प�र�णगन� िव�ाथ�ह�को सं�ा (अलगावह�को प�रणाम��प) गतह�ा 
१३२को तुलनामा ६५मा झय�। 

• यस ह�ा कोिभड-१९कालािग सकारा�क प�र�णगन� िव�ाथ�ह�को सं�ा (अलगावह�को प�रणाम��प) गतह�ा 
३८को तुलनामा ३०मा झय�। 

• जबिक केसह� अझै उ� छन्, कोिभड-१९को सामुदाियक फैलाव छु�ीको वृ��पिछ तलआएको छ र �स्थररहेको छ। 
• समुदायमा हालका केसह� संस्थागत प्रसारको नितजा सहयोगी बसाई के�ह� वा नजरब� स्थानह�का होईनन्। 

 

हामी प्र�ेक िदन त�ांकह�लाई समी�ागन� जारीरा�ेछौ ंर हरेक ह�ा तपाईंलाई िनण�यको बारेमा सूिचत गन�छौ।ं घरमा 
आफ्ना िव�ाथ�ह�लाई समथ�नगन� के गद��नु�न्छ �सकालािग ध�वाद। 

 

 भवदीय, 

माल�न हे� 

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

 

 

 

 



Phone call:  

Good evening. In accordance with the FCPS COVID-19 In-Person Learning Matrix, the 7-day average of 
new cases in Fayette County today is 193, keeping our community in Stage 5, which is purple. All schools 
and special programs will remain with remote instruction only for the weeks of Feb. 1st through 5th, and 
Feb. 8th through the 12th, 2021. However, if the data continues to trend in the right direction, we 
anticipate a return to in-person instruction for students whose families chose that mode of learning 
soon. Thank you for your continued patience and support. Good bye. 

फोन कल:  

नम�ार- एफसीपीएस कोिभड-१९को ���गत-�पको नमूना िश�ा अनुसार, आज फेएट काउ�ीमा ७ िदनको 
औसत नयाँ केसह� १९३ हो, जसले हाम्रो समुदायलाई चरण ५मा राख्दछ जुन �ाजीरंग हो। सबै �ूलह� र 
िवशेष काय�क्रमह� �रमोट िनद�शनह��ारामात्र फेबु्रअरी १ दे�ख ५ स�, र फेबु्रअरी ८ दे�ख १२, २०२१ स� 
�नेछन्। तैपिन त�ांकह� सही िदशाितर जाने प्रवाहजारी र�ो भने हामी फे�र ���गत-�पको िनद�शनमा फक� ने 
आशा गद�छौ ंजुन िव�ाथ�ह�कोलािग उनीह�को प�रवारह�ले उ�िश�ाको प्रणालीलाई छा�ु भएको िथयो। 
तपाईंको िनर�र धैय�ता र समथ�नकोलािग ध�वाद। नम�ार 

Text 

Please visit www.fcps.net/covid19 for the 1.26.21 update on the FCPS In-Person Learning Matrix. 

टे�  

कृपया एफसीपीएस (FCPS) १.२६.२१को ���गत-�पको नमूना िश�ाको अ�ाविधककोलािग (अपडेट)  
www.fcps.net/covid19 मा जानु होस।    

 

 


