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��य समदुाय, प�रवार र कम�चार�, 
  

तपा�को धयै�ताको ला�ग ध�यवाद जनु हामीले �कूलमा �फत�-�कूल योजनाको �वकास गन� जार� रा�य�। हा�ो �ाथ�मकताको �पमा हा�ा �व�याथ� 
र �टाफको �वा��य र सरु�ाको साथ, म�ु�नोमेह �ारि�भक बा�यकाल काय��मले केह� �नण�यह� प�ु याएको छ जसले MECP ब�चाह� र 

प�रवारह�लाई असर गद�छ। यी �नण�यह� Governor-२8-२०१ Governor मा रा�यपाल केट �ाउन, ओरेगन �श�ा �वभाग, र ओरेगन �वा��य 

�ा�धकरण �वारा जार� ग�रएको माग��नद�शनसँग समे�टएका छन।् हा�ो देश र रा�यमा कोरोनाभाइरसका केसह� ब�न जार� छ र �गरावटमा हामी 
�यि�तगत सेवाह�मा फक� न स�म हुनेछैन�। हामी ब�ुदछ� �क जब हामी �व�व�यापी महामार�लाई स�बोधन गद� छ�, हा�ो समदुायको थप 

आव�यकताह� �काश पा�रएको छ, �वशषे गर� ती जो हा�ा धेरै प�रवारह�को ला�ग टे�नोलोजीमा पहँुच स�बि�धत छ। MECP यी 
असमानताह�लाई स�बोधन गन� र यस महामार�को बखत ब�चाह� र प�रवारह�को समथ�न गन� समाधानह� फेला पान� कडा मेहनत गन�छ। 

 

हामी ओरेगन �श�ा �वभाग (ODE) सँग �मलेर काम गद�छ� हा�ो MECP क�ा कोठा पनु: खो�न र घर, हेड �टा��स, र क�य�ुनट� ���कूलह� मा हा�ा 
�व�याथ�ह�लाई �यि�तगत सहयोग �दान गन� योजना �वकास गन�। �कनभने यस समयमा हामी सरु��त �पमा खो�न असमथ� छ� हामी ओरेगोन 

�श�ा �वभागसँग EI / ECSE �यापक दरू�थ �श�ा योजना (CDL) को लागी कडा माग��नद�शनह� �सज�ना गन� काय� गन� जार� रा�छ�। 

 

हामी सोमबार, से�टे�बर १ on मा �व�ततृ दरू� �श�ाको साथ MECP सेवाह� स�ु गन�छ�। MECP �दायकह�ले अग�ट st१ दे�ख से�टे�बर ११ 
स�मका सब ैप�रवारह�सँग स�पक�  रा�दै तपा�को अ�घ�लो दरू� सीखने योजना अपडटे गन�, वा एउटा नयाँ ले�दछन,् र तपा�को प�रवार र 
ब�चाको ला�ग सेवाह�को पहँुचको ला�ग आव�यक कुन ै��व�ध �नधा�रण गद�छ। 
  
�यापक दरू� �श�ा नोभे�बर १ through वा स�भवतः लामो स�म जार� रहनेछ। हामी नोभे�बर १ date ता�रखको निजक प�ुदा हा�ो काय��म र 
ड�ेभड ड�लस �कूल �डि���ट गभन�रको �या���स �योग गरेर म�ु�नोमा काउ�ट� भ�रका �वा��य अव�थाह�को पनु: म�ुया and◌्कन गन�छ र 
हामी लामो समयस�म �व�ततृ दरू� �श�ाको योजनामा   र�हरहनपुद�छ �क भनेर �नधा�रण गद�छ, वा चाहे हामी सरु��त �पमा एक in-person मा वा 
संकर मोडलेमा सं�मण गन� तयार छ�। 
  
मह�वपणू� �म�त याद गन� 
अग�ट st१ - से�टे�बर ११: तपाइँको �दायकले तपाईलाई एक �यापक दरू� सीखने योजना ले� स�पक�  गद�छ जनु तपाइँको ब�चाको IFSP 
गोलह�सँग �म�छ। 
से�टे�बर १:: �व�ततृ दरू� �श�ा योजना प�रवारह�सँग श�ु हु�छ। 
अ�टुबर म�य: MECP �वा��य मे���स समी�ा गन�छ र हाइ�ीड �श�ामा जानको ला�ग समयरेखा �वचार गद�छ। 
नोभे�बर १th: िज�लाह�ले रा�यपाल �ाउन र ओरेगन �वा��य �ा�धकरणको �या���स पनुः उ�घाटनका ला�ग म�ु�नोमा काउ�ट� भ�रका 
�वा��य अव�थाह�को पनु: म�ुया .◌्कन गन�छ। 
  
म ब�ुछु �क यी अ�ातह�ले �नराशा, �च�ता र �च�ताको एक उ�च �तर �न��याउँछन,् तर म प�न अ�हले र भ�व�यमा सामना ग�ररहेका 
चनुौतीह�को बारेमा पारदश� हुन चाह�छु। तपा�को �यास र धयै�को ला�ग म तपा�ह� सबलैाई ध�यवाद �दन चाह�छु र तपा�लाई आ�व�त पान� 
चाह�छु �क MECP �शासन र �दायकह�ले तपा�को र तपा�को प�रवारलाई सहयोग प�ु याउने तपा�को प�रवारसँग �वक�सत एक उ�च-गणुव�ा दरू� 
�श�ा योजना �दान गन� ��येक �यास गन�छन।् 
  
तपा�को �नर�तर समथ�न र धयै�ताको ला�ग फे�र ध�यवाद। �व�याथ�, कम�चार� र समदुायको �वा��य, सरु�ा र �वा��य हा�ो �नण�य �लने सबकैो 
के��मा रह�छ। हामी तपा�लाई जानकार� �दनेछ� अ�त�र�त जानकार� उपल�ध भएको �पमा। 
  
भवद�य, 
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