
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

य�द तपा�ले भौ�तक क�ाको छनौट गनुर्भएमा, के तपा� र तपा�को ब�ा तयार �नु�� ? 
• तपा�को ब�ाको बस �प / न�र खो�ुहोस्, र बसको सुर�ा उपायह� ह�नुर्होस्। प�रवारह�ले �ूलको प�हलो ह�ामा 

485-RIDE मा फोन गर�र यातायात स��� प्र�ह� गनर् सक्छन्। 

• �वद्याथ�लाई मे�डकल छ� ट नभएस� �दनभ�र मा� लगाउनुपछर्। य�द तपा�को ब�ाले �ब�स� एमा, हराएमा, वा मा� 
फोहोर गर�मा, हामीले �तनीह�लाई प्रदान गछ�। 

• तपा�को �ूलको आपू�त�  सूचीलाई जाँच गनुर्होस्, र तपा�को �ूललाई प�हले आव�क भएको ड्र�स चा�ह� �क चा�ह� द�न 
भनेर सो�ुहोस्। 

• तपा�को �ूलसँग आ�ो स�कर्  जानकारी अपड�ट गनुर्होस्, र JCPS र तपा�को ब�ाको �ूलबाट जानकारीह� प्रा� 
गनर्को ला�ग �ूल मेसे�र र �ूल CNXT को ला�ग साइन अप गनुर्होस्। 

 बुधबार, माचर् 17 • �क�रगाटर्न – समूह A मा भएका दोस्रो-गे्रडका �वद्याथ�ह� 
(A – K बाट शु� �ने थर) 

• �क�रगाटर्न – �वशेष �श�ा सेवाह� (ECE) प्रा� ग�ररह�का दोश्रो-गे्रडका �वद्याथ�ह� 
�ब�हबार, माचर् 18 
 
शुक्रबार, माचर् 19 

• �क�रगाटर्न – समूह B मा भएका पाच�-गे्रडका �वद्याथ�ह� 
(L – Z बाट शु� �ने थर) 

• �वशेष �श�ा सेवाह� (ECE) प्रा� गन� ए�लमे�री �वद्याथ�ह� 
सोमबार, माचर् 22 
 
मंगलवार, माचर् 23 

• �क�रगाटर्न – समूह A मा भएका पाच�-गे्रडका �वद्याथ�ह� 
(A – K बाट शु� �ने थर) 

• �वशेष �श�ा सेवाह� (ECE) प्रा� गन� ए�लमे�री �वद्याथ�ह� 
• प्रार��क बा�कालका �वद्याथ�ह� समूह A 
 (A – K बाट शु� �ने थर) 

बुधबार, माचर् 24 • सबै �वद्याथ�ह�को ला�ग भचुर्वल �सकाईको �दन  
�ब�हबार, माचर् 25 
 
शुक्रबार, माचर् 26 

• �क�रगाटर्न – समूह B मा भएका पाच�-गे्रडका �वद्याथ�ह� 
 (L – Z बाट शु� �ने थर) 
• �वशेष �श�ा सेवाह� (ECE) प्रा� गन� ए�लमे�री �वद्याथ�ह� 
• प्रार��क बा�कालका �वद्याथ�ह� समूह B 
 (L – Z बाट शु� �ने थर) 

  
 थप �ववरणह�को ला�ग : www.jefferson.kyschools.us/back-school-0 

यहाँबाट AA /BB ता�लका जारी रहनेछ र समूह A मा भएका मा��मक र उ� मा��मक तहका �वद्याथ�ह�को भौ�तक क�ा अ�प्रल 5 
द��ख शु� �नेछ। समूह B मा भएका मा��मक र उ� मा��मक तहका �वद्याथ�ह�को भौ�तक क�ा अ�प्रल 8 द��ख शु� �नेछ। 

 

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS 

एउटा नयाँ 
अगा�डको मागर् 

�ूलमा फकर् ने : प�रवारले के थाहा पाउन ज�री छ 
JCPS ले माचर् 17, 2021 बाट भौ�तक क�ाह� शु� गन� प्र�ाव गन�छ 
कृपया तपा�को ब�ाको ला�ग भौ�तक वा भचुर्वल �श�ाको �वक� छनौट गनुर्होस् वा प�रवतर्न गनुर्होस्। 

ए�लमे�री �ूलको प�हलो �ुई ह�ाको ता�लका य�ो द��खनेछ : 

ह�ा 1 र 2 का �म�तह� कसले भौ�तक �पमा �स�ैछ ? 

http://www.jefferson.kyschools.us/back-school-0


 
 
 
 
 
 
 
 

वचुर्अल क�ाह�   
तपा�को ब�ासँग ह�ाको पाँच �दन अनलाइन क�ामा रहने �वक� छ। भचुर्वल 
�श�ा तपा�को ब�ाको गैर-पार��रक �श�ा (NTI) को हालको �सकाईको 
अनुभव ज�ै �नेछ। एकजना JCPS �श�कले �वद्याथ�ह�ले हाल प्रयोग ग�ररह�कै 
गुगल �ास�म �ेटफमर्को प्रयोग ग�र कडा �नद�शन प्रदान गनुर्�नेछ। 
 
 
भौ�तक बनाम भचुर्वल �नद�श 
हाम्रो ल� �वद्याथ�ह�लाई उनीह�को सोही �श�क(ह�) सँग रा�ु हो। भौ�तक 
वा भचुर्वल �सकाई छनौट गन� �वद्याथ�ह�को सं�ामा आधा�रत रह�र प�रवतर्नह� 
�न स�े स�ावना छ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.jefferson.kyschools.us | समान शै��क अवसरह� प्रदान गन� समान अवसर / सकारा�क कायर्को रोजगारदाता  
JCPS सामग्रीद्वारा �डजाइन, स�ादन र �प्र� ग�रएको | 71590 Comm_Reopening pstcrd dw 2/21  

 

JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
P.O. Box 34020 
Louisville, Kentucky 40232 

FIRST CLASS 
PRSRT 

US POSTAGE 
PAID 

LOUISVILLE, KY 
PERMIT #1163 

http://www.jefferson.kyschools.us/

