
    

      आदर्णीम अभबबावक,                                                    १५ पेब्रुअयी ,२०१८  

      स्कुर सॊचारक बएको रे ,  १९९९ को कोरोभफैन  देखी    भैरे धेयै स्कुरका द:ुखद घटना हरु बोगेको छु। मो हफ्ता 
फ्रोरयडा ऩाकक ल्मण्ड को अको गोरी कान्डरे भराई आस्चमक चककत फनाएको छ। बफना कायर्ण गरयएको सो घटना रे कतै 
हाम्रो सभाज भा  मस्ता घट्ना हरु प्रती सहानुनुबूती हुन छोडकेो हो कक बन्ने डयराग्दो सन्केत गछक ।  फुआ आभा य 
फार फाभरका हरु भा स्कुर डडस्ट्स्िक्ट को तरयका य उऩरब्ध साधनहरु प्रती ववभबन्न बावनाहरु य प्रश्नहरु हुन सक्ने 
बएका रे भैरे आफ्ना बफचाय हरु याख्दै छु।  

    प्रथभभा  स्कुर रगेको ददनभा हाम्रो सफै बवनहरु रक अथाकत फन्द गरयएको हुन्छ बन्ने भहत्वऩूर्णक कुया तऩाईंरे 
थाहा ऩाउनु ऩछक य सफै बेट्ने भान्छेहरु राई अपीस कभकचायीरे भात्र भबत्र भरएय आउनु ऩाउछन। त्मस भाथथ ऩनन ऩेन 
म्मानयरे फारफाभरका हरु राई अध्ममन को राथग सुयक्षऺत फनाउनको राथग ननयन्तय तरयकाहरु सभीऺा गरययाख्छ। हाम्रा 
सफै स्कुर बवनहरु भा सुयऺा मोजना हुन्छन य सुयऺा तरयकाहरु राई ववध्माथी य कभकचायीहरु रे अभ्मास य सभीऺा गयी 
याख्छन । मो कुया प्रस्टै छ कक सुयऺा को राथग कुनै ग्मायेन्टी हुॉदैन तय हाभीरे  सुयऺा उऩामहरु राई सुधाय गने, 
आऩतकाभरन प्रनतकिमा अभ्मास गन,े फ्रोरयडा ऩाकक ल्मण्ड जस्तै  घटना फाट ऩाठ भसखेय सुधाय गयी नै याख्ने गयेकार्छौं । 

 ऩेन म्मानयरे हारका फर्कहरुभा ववध्माथी य कभकचायीहरुराई सुयक्षऺत फातावयर्ण फनाउनको राथग धेयै पेडयेर ,स्टेट य 
स्थाननम कामकिभभा सहबागी बएको छ। हारैभा सुयऺाभा दख्खर याख्न ेस्टेट य यास्ट्रिम सॊगठनहरु को सुझाव अनुसाय 
आऩतकाभरन अवस्थाभा स्कुर फाट फादहय ननस्कने तरयकाहरु डडस्ट्स्िक्टरे अप्नाएको छ । रोकर इन्टयभभडडमट मुननट 
१३ का सुयऺा अकपसय जोन फेकयसॉग डडस्ट्स्िक्टरे सुझाव य ऩयाभर्क भरने गयेकोछ । त्मस भाथथ ऩनन िाइभसस 
म्मानेजभेन्ट ईस्ट्न्स्टच्मुटका डयेैक्टय, यास्ट्रिम आऩत ववऻ चयेी रोव्रेसॉग हाम्रा धेयै स्कुर कौन्सेरय य बवन प्रर्ार्कहरु रे 
ताभरभ भरएकाछन । चयेी सॉग त्मस्ता घटनाहरु भा ऩयेका स्कुर य सभुदाम हरु सॉग काभ गयेको अनुबव छ य उनरे 
फारफाभरकाहरु सॉग स्कुर गोरीकान्डको फायेभा फोल्न धेयै याम्रो ननदेभर्का फनाउनु बएको छ । हाभीरे नत ननदेभर्का य 
अन्म साभग्री हरु हाम्रो स्कुर डडस्ट्स्िक्ट वेवसाइट http://www.pennmanor.net भा याखेका छौं। हाभीराई ववश्वास छ कक 
नत साभग्रीहरु तऩाईंराई भदत गनछे।     

तऩाईंको छोयाछोयी तनाफभा छन वा कुन ैप्रश्न छ बन ेकृऩमा आफ्नो भर्ऺक वा स्कुर काउनसेरयसॉग कुया गनक 
प्रोत्साहन गनुक होरा। हाभीसॉग भदतको राथग स्कुर काउनसेरय, सोसर वकक य अथवा सभाज सेवक, भनोथचककत्सक 
स्कुरभा उऩरब्ध छन। त्मस भाथथ मो घटनारे हाभीराई अझै सतकक  फनाएको छ य कुन ैर्न्कास्ऩद कृमाकराऩ स्कुर वा 
सभुदामभा देखेभा स्थाननम प्रहयी प्रर्ासनराई तुयन्तै खफय गनुकहोरा। 

दईु जना ऩेन म्मानय स्नातक य अदहरे ऩेन म्मानयभा ऩढ्ने ववध्माथीको अभबबावक य भर्ऺकको नातारे भराई मो घट्नारे 

भराई हाम्रो स्कुरको मस सभुदामभा गनुक ऩने भहत्वऩूर्णक काभको फोध गयाउछ।  हाभीरे हाम्रो फच्चाहरु राई मो नयाम्रो घटनाराई 

बफसकन ननयन्तय प्रमास गयीन ैयाख्न ेछौं। कृऩमा कुनै प्रश्न बएभा ननसन्कोच भराई सॊऩकक  गनुकहोरा ।                                               
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