
एस.पी.एस. परिवािमा नमस्काि, 

 

आजदेखि, सबै स्पोकेन पखिक सू्कलहरु कखिमा शुक्रवाि, अप्रिल २४ तारिक सम्मको लाप्रि बन्द हुनेछन्। 

 

यप्रद तपाईंको प्रवद्यार्थीले प्रहजो एसू्कल िएि शैप्रिक सामग्री वा सू्कलमा भएको औषधी प्रलन छुटाएको भए, उक्त्त सामग्री लािी अप्रवभावकहरुले 

आफ्नो सू्कलले तोकीएको समयमा िई लौन सकु्नहुने छ। कृपय अप्रवभावक प्रबना प्रवधार्थीलाई मत्र चै नपठाउनु होला। 

 

प्रवद्यालयको कायाालय िुल्ला िहने बािे तपाईंको प्रवधार्थीको प्रवद्यालयको वेबसाइटमा वा सू्कलमा फोन ििेि जानकािी पाउन सकु्नहुनेछ। 

 

सारै्थ, प्रबहीबाि, माचा १९ देखि, एस.पी.एस. ले ०-१८ वषा सम्मका वा हालमा हाई सू्कल जादै ििेका २१ वषा सम्म का बच्चाहरुलाई प्रबहान ११ 

बजेदेखि प्रदउसोको १ बजे सम्म, प्रबहानको िाजा ि  प्रदउसोको िाना  एकै चोटी "ग्रब एन िो" यानीकी प्रलने अप्रन जाने ििी, प्रिसप्रटिक भि १६ 

वटा स्र्थानबाट प्रवतिण िने  व्यवस्र्था प्रमलायको छ।  

िाना प्रवतिण ििीने स्र्थानहरु हुन् : अप्रलिंिटन एलीमेनटिी सू्कल, बाल्बोआ, प्रफन्च, िािप्रफल्ड, हटन, प्रलजिहूि, प्रलंकन हाइट्स, लांिफेलो,  

मोिान पेिी, मुल्लान िोि, रिजभू्य, रुजवेल्ट, सह प्रमिल सू्कल, िोजसा हई सू्कल, शेिल पाका  हई सू्कल ि फेिीस हई सू्कल। 

यी माप्रर्थ भनीएका तपाइँको लाप्रि सब भन्दा सहज पने कुनै पप्रन सू्कलहरु बाट हप्ताको सोमबाि देखि शुक्रवाि सम्म िाना  िाप्त िना 

सकु्नहुनेछ। िाना प्रवतिण िना को लाप्रि अरु पप्रन स्र्थानहरु र्थपे्न हाम्रो लक्ष्य छ। 

घिमा कम्प्युटि नभएका प्रवद्यार्थीहरुको प्रशिालाई समर्थान िनाको लाप्रि प्रवद्यार्थीको आवश्यकता ि  

हिेि एस.पी.एस. ले सू्कलहरु बन्द िहेसम्मको लाप्रि ल्यापटपहरु घिमा लोइजान प्रदने बेवास्र्था प्रमलाएको  छ l यस समयमा, हामी िप्रत प्रवद्यार्थी 

एक ल्यापटप अर्थवा िप्रत परिवािलाई दुई सम्म उपलब्ध ििौन सक्त्छौ। ल्यापटप माि िनाका लाप्रि एक अनुिोध फािाम भनुा पने हुन्छ। सॊ 

फािम हाम्रो प्रिसप्रटिक को वेबसाइट   www.skeaneschools.org/LaptopCheckout मा उपलब्द छ। यी ल्यापटपहरूले तपाईंको घिको Wi-Fi 

मा कम िदाछन। यप्रद तपाईं घि मा इन्टिनेट छैन भने, अरु धिै प्रनशुल्क Wi-Fi पाउने प्रवकल्पहरु हाम्रो ल्यापटप प्रवतिण वेबपेजमा छन् अर्थवा 

सयोग्कालािी  यो फोन नुम्बि  ५०९-३५४-७६३६ मा सम्पिा िना सकु्नहुनेछ। 

यप्रद ती कुनै पप्रन प्रवकल्पहरूले तपाईंका लाप्रि काम ििेनन् भने, एस.पी.एस. ले आवश्यकता ि उपलब्धता को आधािमा छुटै हटस्पटहरू 

उपलब्द ििाउने छ।  पटप प्रवतिण वेबपृष्ठमा अनुिोध प्रलंक माफा त आवश्यकता ि उपलब्धतामा भने  आधारित  जाँच िदैछ। हटस्पटको माि 

िने जानकािी पप्रन ल्यापटप प्रवतिण वेबपेज मा छ। 

हामी तपाईहरुलाई  हाम्रो  पप्रछल्लो जानकािी बािे हाम्रो वेबसाइट www.spokaneschools.org दुवािा उपलब्द  ििाई िाखछौ।ं 

 

तपाईको अभाव सू्कलमा महसुस ििीिहने छौ !!! 
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