Columbus City Schools, Senior Town Hall Q&A (Nepali)
अप्रिल ३० मा कलम्बस प्रसटी स्कूलहरूले २०२० को स्नातक कक्षाका प्रिद्यार्थीहरूकालाप्रि पप्रहलो उच्च
तहका प्रिद्यार्थीहरूसंि दू री कायम िरर प्रिप्रियो सिा आयोजना िर्यो। हाम्रा धेरै हाई स्कूलका उच्च तहका
प्रिद्यार्थी िप्रतप्रनप्रधहरूले अधीक्षक प्रिक्सन र अन्य प्रजल्ला प्रिशेषज्ञहरूलाई स्नातकका आिश्यकताहरू र
कलेज योजनामा हुने पररिततनदे खि नृत्य र स्नातक समारोहहरूका सम्भािनासम्मका प्रिषयहरू उठाएर
िश्न सोध्ने अिसर पाए। यप्रद तँपाईले उच्च तहका प्रिद्यार्थीहरूसंि दू री कायम िरर िररने प्रिप्रियो सिा
छु टाउनु ियो िने तँपाईले: यहाँ खिक िनुतहोस् र प्रसप्रसएसको यूट्यूब च्यानलमा फेरी हेनत सक्नुहुनेछ।
प्रिद्यार्थीहरूका िश्नहरू र धेरै प्रिस्तृत उत्तरहरू तल प्रदइएका छन् :
प्रश्न:"मेरो प्रश्न स्नातकका आवश्यकताहरू सम्बन्धित छ। के तँपाईले हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ
२०२० को कक्षाकालागि स्नातकका आवश्यकताहरू कसरी पररवततन भएँ ? के यो सबै उच्च तहका
गवद्यार्थीहरू र उनीहरूका पररवारहरूलाई यी जानकारी पुनः पठाउन सम्भव छ? - गमशेल अररन,
गबचक्रफ्ट हाई स्कूल
स्नातकका आिश्यकताहरूमा हुने पररिततनहरू अस्र्थायी हुन र सेप्टेम्बर ३०, २०२० सम्ममा स्नातक िने
योजना बनाएका प्रिद्यार्थीहरुलाई मात्र लािू हुन्छ। ओहायोको स्नातक माितका आिश्यकताहरू २०२० मा
स्नातक िनेहरूकालाप्रि माफ िररएको छ। जस्तो प्रक प्रिद्यार्थीहरूले अझै आप्रजतत निरे का कुनै पप्रन बाँकी
पररक्षण आिश्यकताहरू िए पप्रन माफ िररदै छन्। यसमा ओहायो राज्य परीक्षण (पाठ्यक्रमको अन्तमा
हुने परीक्षा) र अन्य कुनै पप्रन अप्रतररक्त माित मापदण्डहरू् - जस्तै िकतप्रकइज्, ओहायो िन्नु नै
रोजिारकालाप्रि तत्परताको मोहर, उद्योि िमाण पत्र,कक्षा ११/१२ कालाप्रि २.५ प्रज.प्रप.ए र प्रिद्यार्थीहरूले
ियास िरररहे का कुनै पप्रन अन्य मापदण्ड उनीहरूका सातै िटा पाठ्यक्रमान्त परीक्षाका टे स्टहरूमा
आिश्यक १८ अंक िाप्त िनुत पछत ।
यप्रत्त िेरै कोलम्बस प्रशक्षा बोित ले प्रजल्लाको स्नातक आिश्यकताहरु राज्य कै न्यूनतममा प्रफतात प्रलइरहे को
छ। स्नातक हुन कखिमा २० क्रेप्रिट (पप्रहलाको २२ क्रेप्रिट िन्दा कम) आिश्यक पछत र प्रनम्न आिश्यक
टे क्नोलोजी कोसत क्रेप्रिट, शैप्रक्षक ऐखिक पाठ्यक्रम क्रेप्रिट, र १२० इं टनतप्रशप घण्टा/इं टनतप्रशप क्रेप्रिट
िारे ज िदत छ। यो याद िनत महत्त्वपूणत छ प्रक प्रिद्यार्थीहरूलाई स्नातक हुन ४ ऐखिक पाठ्यक्रमबाट कुल २०
क्रेप्रिट कमाउन ३ िटा ऐखिक (पाठ्यक्रम आिश्यकताका िन्दा माप्रर्थ र परका पाठ्यक्रमहरू)
पाठ्यक्रमहरू चाप्रहन्छ। यो पररिततन २०२०को कक्षा र २०१८ र २०१९ का कक्षाका आिश्यकताहरू अझै
पूरा िनुत पने प्रिद्यार्थीहरूमा लािू हुन्छ। प्रजल्लाले २०२१ को कक्षा (९/३०/२०२०मा िा सो पप्रछ स्नातक िने
योजना बनाएका) को पाठ्यक्रम स्नातकमा पने आिश्यकता बहाल िनेछ।
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प्रश्न : “यहाँ स्नातक आवश्यकताको पंन्धि मै पने एक प्रश्न छ जुन धेरै बयस्क व्यन्धिको गिमािमा छ:
हामी मध्ये धेरैले स्नातक आवश्यकता पूरा िनत आफ्नो गभक्याप (VCAP) (भचूतअ
च ल क्रेगिट
एिच भान्समेन्ट प्रोग्राम) मा काम िरररहेका छ ।ं VCAP का लागि अन्धिम गमगत के हो र यगि
गवद्यार्थीले उनीहरूको गभक्याप (VCAP) पूरा िनत कगठनाई भइरहे को छ भने कसलाई सम्पकत िनत
सक्छनच?"-शमूएल फ्रुन्धककन,वेटचसटन हाई स्कूल
कुनै पप्रन प्रिक्याप (VCAP)मा चुनौप्रतहरू िा िश्नहरू िएका प्रबद्यार्थीहरूले सोमबार दे खि शुक्रिार सम्म
प्रबहान ८:०० बजे दे खि ११:०० बजे सम्म ६१४-३६५-५४८५ मा सम्पकत िनत सक्छन् िा
VCAP@columbus.k12.oh.us मा ईमेल िनत सक्छन् (उही ईमेल जुन हािित प्रिक्याप (VCAP)
परीक्षणमा िोप्रलन्छ)। सोमबार (५/४/२०२०) दे खि, सामग्री प्रशक्षकहरू प्रबहान १०:०० बजे दे खि प्रदउसो
२:०० बजे सम्म अंग्रेजी, िप्रणत, प्रिज्ञान र सामाप्रजक अध्ययनका क्षेत्रमा प्रिक्याप (VCAP)का
प्रिद्यार्थीहरूलाई सहयोि िनत उपलब्ध हुनेछन्। िचुत अल प्रशक्षण मं िलबार र प्रबप्रहिार बेलुकी ३:०० बजे
दे खि ७:०० बजे सम्म उपलब्ध हुनेछन् । समर्थतन र प्रशक्षणका अिसरहरूका बारे मा जानकारीकालाप्रि
प्रिक्याप (VCAP) कायातलयको ६१४-३६५-५४८५ मा सम्पकत िनुतहोस् िा
VCAP@columbus.k12.oh.us मा ईमेल िनुतहोस्।
ियस्कहरू जो स्नातककालािी आिश्यक कोसतमा असफल िइरहे का िए अझै पप्रन प्रिक्याप(VCAP) मा
िनात हुन सक्छन् र त्यसो िनत स्कूल प्रिखिपलहरुसंि काम िनुत पछत । सबै प्रिक्याप(VCAP) काम मेई २८३०मा हुने स्नातकहरूकालाप्रि मेई १८ सम्ममा पूरा िनुतपने छ। यसले ग्रेप्रिंि र टर ािप्रक्रप्ट
िमाणीकरणकालाप्रि समय अनुमप्रत प्रदन्छ िाध्यापकद्वारा प्रिशेष अनुमोप्रदत प्रिद्यार्थीहरूले मेई २१ सम्ममा
सबै VCAP पूरा िनुत पदत छ।
िश्न :“ती ियस्कहरू जसले सम्मान प्रिप्लोमा कमाउन किा मेहनत िरे का छन्। के उनीहरूलाई अझै पप्रन
सम्माप्रनत िररनेछ?” - हेली प्रिग्स, मेररयन फ्रैंकप्रलन हाई स्कूल
हो। राज्य सम्मान प्रिप्लोमा, प्रसप्रसएस प्रिप्लोमा प्रिखस्टन्क्सन र प्रसप्रसएस प्रिप्लोमा िमाणपत्रकालाप्रि
आिश्यकताहरू पररितत न िएको छै न। यी कुनै पप्रन प्रिखस्टन्क्सनकालाप्रि आिश्यक मापदण्ड कमाउने
प्रिद्यार्थीहरूलाई यी सम्मानका सार्थै बाइप्रलटरे सी र ओप्रहय िन्नु नै रोजिारमा तत्परता प्रसलहरू सप्रहत
िाप्त िरे का कुनै पप्रन राज्य प्रसल िदान िररनेछ। यी प्रिखस्टन्क्सनहरू उनीहरूको प्रिप्लोमामा िदशतन
हुनेछ।
प्रश्न: "प्रमाणपत्रहरू वा वकत कुञ्जीमा काम िने गवद्यार्थीहरूकालागि के त्यहाँ कुनै पररवततन आएको
छ?"- हेली गिग्स, मेररयन फ्रान्कलीन हाई स्कूल
राज्यको प्रनरन्तर स्वास्थ्य िप्रतबन्धका कारण स्कूलहरूले यस बषत िकत कुञ्जी फेरर िदान िनत िा
क्रेिे खियल टे स्ट िोल्न सक्षम हुनेछन्। क्रेिे खन्शयलका बारे मा िश्नहरू िएका प्रबद्यार्थीहरूले क्याररयर
टे खक्नकल प्रशक्षा प्रनदे शक सेलेस्ट लुइसलाई: clewis2@columbus.k12.oh.us मा ईमेल माफतत
सम्पकत िनुत पने छ।
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प्रश्न: "यगि तँपाईले गजल्लाबाट क्रोमबुक वा मोबाइल हटस्पट प्राप्त िनुत भएको छ भने , ती क्रोमबुक
वा मोबाइल हटस्पटहरू कगहले गितात िनुत पछत ?" - सामागजक गमगिया बाट प्रश्न
क्रोमबु कहरू र हटस्पटहरू प्रफतात हुनुपदत छ तर प्रजल्लाले प्रिद्यार्थीहरूलाई िमी प्रबदा िरर क्रोमबु क र
हटस्पटहरू चलाउन अनुमप्रत प्रदइएको छ यप्रद प्रिद्यार्थीहरू अझै स्नातक आिश्यकताहरू ग्रीष्म शैप्रक्षक
कायतक्रम िा पूित कलेज पाठ्यक्रमका कायत हरू िरररहेका हुन्छन्। प्रिद्यार्थीहरूलाई क्रोमबु क िा
हटस्पटहरू कप्रहले प्रफतात िने िने र िमी मप्रहनाहरूमा सम्पकत िररनेछ।
प्रश्न :“कसरी च र्थो त्रैमागसकले हाम्रो समग्र गजगपए (GPA)लाई असर िित छ र यो हाम्रो
टर ान्सगक्रप्टहरूमा िे खा पित छ?” - लशन शमूएल:,वेस्ट हाई स्कूल
यस समयमा "पास" ("P") िा ("अपूणत") ("I") ले चौर्थो क्वाटत र ग्रेिहरूमा प्रिद्यार्थीहरूका प्रजप्रपएस् (GPAs)
िा टर ािप्रक्रप्टमा कुनै ििाि पाने छै न प्रकनप्रक अखन्तम क्वाटत र ग्रेिलाई १ दे खि ३ का क्वाटत रबाट मात्र ग्रेिहरू
ियोि िरी प्रहसाब िररनेछ। टर ािप्रक्रप्ट्सले क्वाटत रै प्रपछे को श्रेणीहरू दे िाउँ दैन। यद्यप्रप चौर्थो क्वाटरका
कक्षाले ियष्कको प्रजप्रपए िा स्तरलाई न त असर पादत छ न अखन्तम टर ािप्रक्रप्टहरूमा नै िप्रतप्रबखम्बत हुनेछ कुनै पप्रन माध्यप्रमक पप्रछको प्रशक्षामा िाि प्रलन चाहने प्रबद्यार्थीहरूले उनीहरूको अध्ययनमा प्रनरन्तर
व्यस्त रहनु पछत । तँपाईको अध्ययनमा यस िमी प्रबदामा कलेजका पाठ्यक्रममा प्रिश्राम प्रलनु ियो िने
कलेज प्रनयु खक्त परीक्षामा तँपाईको िदशतनलाई नकरात्मक रूपमा ििाि पानत सक्छ। हामी तपाईले कलेज
सुरू िनुत िन्न चाहन्छौं (चाहे क्याम्पसमा होस् िा अनलाइनमा) जु न चप्रह अको प्रिग्री कमाउन
सफलताकालाप्रि सेट िररएको छ।
प्रश्न: "स्कूल बन्दका पररणामस्वरूप स्नातक आवश्यकताहरुका बारे मा राज्यले िरे को पररवततनको
हामी किर िित छ ।ं यी सबै पररवततनहरूका सार्थ २०२० को कक्षामा एक वयष्ककालागि
उनीहरूले स्नातक िछत नच भनेर जान्न उत्तम तररका के हो?" -िाइवो कामारा, कोलम्बस नर्थत
इं टरनेशनल स्कूल
अनुििी सल्लाहकारहरूले यी नयाँ स्नातक आिश्यकताहरू र ग्रेप्रिंि पररिततनहरूका आधारमा ित्येक
ियस्कको ििप्रतको समीक्षा िरे का छन्। सल्लाहकारहरू र अन्य िररष्ठ टोली कमतचारी सदस्यहरूले
अनलाइ्न सिाहरू, िचुतअल अप्रफसको समया, िुिल कक्षा कोठाहरू, ईमेलहरू र अन्य व्यखक्तित
सम्पकतहरूका माध्यमबाट सबै िररष्ठलाई सम्पकत िनत काम िरररहेका छन्। कुनै िश्न िा सरोकार िए
कृपया तँपाईको िररष्ठ सल्लाहकारलाई सम्पकत िनुतहोस्।
प्रश्न: "के हामीले अझै वयस्क शुल्क वा स्नातक शुल्क गतनुत पछत ?" - सामागजक संजाल बाट प्रश्न
यस समयमा जबसम्म स्नातकका बारे मा अखन्तम प्रनणतय हुदै न प्रिद्यार्थीहरूले अझै पप्रन स्नातक शुल्क ($
७०) प्रतनुत पछत । यस शुल्कले प्रिप्लोमाको ज्याकेट,क्याप र िाउनको लाित समेट्छ। हाल प्रजल्ला प्रिशेष
िरी २०२० को कक्षाकालािी यप्रद स्नातक समारोह िचुत अल हुने हो िने यो शुल्क घटाउने अिसर िोज्दै छ।
यप्रद तँपाई हराएका पुस्तक िा उपकरणहरूकालाप्रि शुल्क प्रतनुत हुन्छ िने तँपाईले ती शुल्कहरू प्रतनुत पने
हुन्छ। यप्रद तँपाईसँि अन्य शुल्कहरू बारे िश्नहरू छन् िने तँपाईले स्कूलका प्रिखिपललाई सम्पकत
िनुतपछत ।
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प्रश्न: "यो सामान्यता प्रोम म सम हुने गर्थयो तर राज्यले भन्छ हामीसँि अझै पगन व्यन्धिहरूको ठूलो
भेला हुन गमल्दै न। त्यहाँ वयस्कहरुलाई अझै पगन प्रोममा रमाउनकालािी कुनै तररका छ? " इसाबेला िोन्जालेज, कोलम्बस नर्थत इन्टरनेशनल स्कूल
राज्यको लिातार प्रसप्रमतताहरूकासार्थ साितजप्रनक जमघटमा व्यखक्त- व्यखक्तको िेट परम्पराित रूपमा
िोममा समेट्ने कुनै तररका छै न। धेरै प्रिद्यालयहरू र स्र्थाप्रनय संिठनहरूले िचुतअल द्वारा िोमको योजना
िदै छन् तर हामीलाई र्थाहा छ प्रक ती उस्तै छै नन्। प्रकनिने कोप्रिि (COVID-19)को िोप धेरै
मप्रहनाहरूकालाप्रि अपेप्रक्षत छै न। हामी प्रिद्यार्थीहरूलाई जोखिम नप्रलइ कुनै पप्रन िोमलाई बिात सम्म
स्र्थप्रित िनत असम्भि छौं। जब हाम्रो समुदायमा सुधार आउँ छ र स्वास्थ्यसम्बन्धी सरोकारहरू कम हुन्छन्
प्रजल्लाले २०२० को कक्षालाई अन्य िैर-परम्पराित तररकामा मनाउन आमखित िने अिसरहरू िोज्न
सक्छ।
प्रश्न: "राज्यले गिएको घरमा- बस्ने आिे श गबस्तारै हटाउिै छ, के गवद्यार्थीहरूले स्कूलमा िकेर
उनीहरूका लकर सिा िने म का पाउने छनच ?" - अलेगशया स्ट्यागलङसच , कोलम्बस अगफ्रसेन्धन्टर क
अली कलेज
मे १ ताररक दे खि यस महामारीको सुरूिामा राखिएका धे रै िप्रतबन्धहरू प्रबस्तारै हटाइनेछ। जब
व्यखक्तहरूका प्रिद्यालय ििनमा फकतनकालाप्रि िप्रतबन्धहरू पयातप्त मात्रामा कम िररएको छ। प्रजल्लाले
प्रिद्यार्थी र कमत चारीहरूलाई तोप्रकएको समयमा ििनहरूमा जानकालाप्रि अिसर िदान िनत व्यिखस्र्थत
योजनाको प्रिकास िनेछ। राज्य र स्र्थानीयको माितदशतनमा प्रनित र हुन्छ र यो मे मप्रहनाको अन्त्य िा जून
मप्रहनाको शुरूमा िारखम्भक हुन सक्छ।
प्रश्न: "१३ बर्तको स्कूल पगछ हामीलाई लाग्छ गक हाम्रो स्नातक उत्सव मनाउन योग्य छ ं तर यो
संकटले यसलाई हामीबाट टाढा लगि गियो। गजल्लाले स्नातककालािी कस्तो योजना ििै छ? " अजान्या रोजसत, गमन्धिन हाई स्कूल
२०२० को कक्षाको स्नातक हुनेछ तर यो परम्पराित रूपमा स्नातक समारोह हुने छै न। राज्यले प्रिद्यार्थी र
पररिारकालाप्रि सुरप्रक्षत स्नातक िदान िने बारे मा प्रिप्रिन्न प्रसफाररशहरू िरे को छ र प्रजल्लाले धेरै
प्रिकल्पहरू िोजी िरररहे को छ। धे रै समुदाय साझेदारहरु योजना मा सहयोिका िस्ताि िरे का छन्।
अप्रहले केप्रह पप्रन प्रनधात ररत िररएको छै न।
प्रश्न: "के हामी अझै पगन हाम्रा टोपी र पिरीहरू पाउने छ ?
ं हाम्रो गिप्लोमा उत्सव के हुन्छ?” सामागजक संजाल गमगिया बाट प्रश्न
हो। स्नातक उत्सि मनाउने अंशमा टोपी र पिरी रहेको हुन्छ जुन तँपाईले पाउँ न धेरै बषत कालाप्रि बहुमूल्य
हुन सक्नुहुन्छ। कोलम्बस प्रसटी स्कूलले कम्पनीहरूसँि काम िरररहे को छ जसले परम्पराित रूपमा
प्रजल्लाको टोपी र पिरी आपूप्रतत िदत छन र प्रिप्लोमा किर िदत छ तर तीमध्ये धे रैजसो कम्पनीहरू
महामारीको समयमा बन्द िएका छन्। ती कम्पनीहरू जसै पुनः िुल्नेछन् र मािहरू पूती िनत सुरू
िनेछतन्। प्रजल्लाले ियस्कहरूको स्नातककालाप्रि प्रिप्लोमा किर, टोपी र पिरी प्रलनकालाप्रि योजनाको
प्रिकास िनेछ। अखन्तममा छाप्रपएका प्रिप्लोमा मेल िररने छ िा पछाप्रिका प्रमप्रतमा प्रलनकालाप्रि उपलब्ध
हुन सक्छ।
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प्रश्न: "हामी मध्ये धेरैले शरि ऋतु िे न्धख कलेजकालागि योजना बनाइरहेका छ ं तर धेरै
गवश्वगवद्यालयहरू कसरी संचालन िछत नच जस्तै छात्रावास बन्द िने र सबै कक्षाहरू अनलाइनमा िने
जसता पररवततन िरे का छन। हामी के कालागि तयार हुनुपछत ? के हामीले कलेजको आवास शुल्क
अन्धिम म्याि सम्म कै गतनुत पछत ? - अजान्या रोजसत, गमन्धिन हाई स्कूल
यस समयमा प्रिद्यार्थी र पररिारहरूले प्रिप्रिन्न पररखस्र्थप्रतहरूकालाप्रि योजना िनुतपदत छ। कलेज र
प्रिश्वप्रिद्यालयहरूले शरद ऋतुमा क्याम्पसहरू कसरी संचालन िने िन्ने बारे अखन्तम प्रनणतय िरे का छै नन्।
यो प्रनप्रित रूपमा योजना उद्दे श्यकालाप्रि उपयुक्त छै न तर पररदृश्यहरूका दायरामा हुन सक्दछ क्याम्पसहरू पूणत रूपमा िोल्ने र संस्र्थाहरूकालाप्रि संचालन् िचुत अल रूपमा सबै िितहरूलाई
अनलाइनमा िने एउटा प्रिकल्प हो। धे रै जसो स्कूलहरूले बिातको शुरुमा शरद ऋतु कस्तो दे खिनेछ िनेर
राम्रोसँि आशा राख्छन्।
यहाँ प्रिद्यार्थीहरू र पररिारहरूले योजना बनाउनकालाप्रि केप्रह सामाग्रीहरू छन् :
•

•

•

•

प्रिद्यार्थीहरूले प्रनयप्रमत रूपमा उनीहरूको कलेज ईमे ल िाता अद्यािप्रधकहरूकालाप्रि जाँच िनुत
पछत । यो स्कूलहरूले कुनै पप्रन योजनाहरू र प्रिद्यार्थीहरूले िनुत पने आिश्यक कदमहरूको
सञ्चार िने मुख्य तररका हो।
कुनै पप्रन आिासको योजना िा रकम जम्माका िप्रक्रयाहरूकालाप्रि संस्र्था अनुसार फरक हुनेछ।
प्रिद्यार्थीहरू र पररिारहरूले उनीहरूका स्कूलसँि सम्बखन्धत जानकारीकालाप्रि उनीहरूका
स्कूलको आिास िा प्रनिास कायातलयमा सम्पकत िनुतपदत छ।
यप्रद शरद ऋतुकालाप्रि कक्षाहरू िचुतअल िातािरणमा टाढाबाट आयोप्रजत िररएका छन् िने
प्रिद्यार्थीहरूले उनीहरूसँि आिश्यक पने िप्रिप्रध (कम्प्युटर, इन्टरने ट, िाइफाइ हटस्पटहरू,
इत्याप्रद)का पहुँच छन् िन्ने कुरा प्रनप्रित िनुतपदत छ। केही प्रिद्यालयहरूले प्रिधार्थीहरूकालाप्रि
संसाधनहरू उपलब्ध िनत सक्छन्।
यप्रद कक्षाहरू िचुतअल िातािरणमा आयोप्रजत िररएका छन् िने प्रिद्यार्थीहरूले आफुलाई एक
अनलाइन िातािरणमा प्रसक्नकालाप्रि तयार िनुतपदत छ जुन परम्पराित कक्षाकोठाको स्र्थापना िन्दा
प्रिन्न हुन सक्छ।

प्रश्न: “हामी सुन्छ ं गक केगह कलेजहरूले यो संकटका कारण भनातका आवश्यकताहरूलाई
समायोगजत िरे का छनच । यगि त्यहाँ वयष्क गवद्यार्थीहरू अझै कलेज जान खोज्दै छनच भने तँपाई
उनीहरूलाई र उनीहरूका पररवारलाई के भन्नुहुन्छ?” गवश्वास बोन्डु रेन, ईस्टमूर एकेिे मी
कुनै पप्रन पररिततन िा िनात िप्रक्रयामा अद्यािप्रधकहरूकालाप्रि तँपाईले रूप्रच राख्नु िएका
स्कूलहरूकालाप्रि िनात कायात लयहरूसँि सम्पकत राख्नुहोस्। केही स्कूलहरूले यस बषतको आिमन
कक्षाकालाप्रि पररिततन िरे का छन्। उपकरणकालाप्रि यहाँ खिक िनुतहोस् जस्ले धे रै कलेजहरूकालाप्रि
िनात िप्रक्रयाहरूमा पररितत नहरूका पर्थ माितमा िोयातउने छ। हाल ओहायोका ५३ कलेज र
प्रिश्वप्रिद्यालयहरू यस साइटको िप्रतप्रनप्रधत्व िदत छन्। केही पररिततन र अद्यािप्रधकहरूले िचुतअलका
आयोजनहरू, एचएस टर ािप्रक्रप्ट िस्तुप्रतहरु, जिाफ/नामां कन संकलन् अखन्तम प्रमप्रत र २०२० को
योजनाहरू समािेश िदत छ। त्यो साइटमा िप्रतप्रनप्रधत्व हुने कलेजहरूका आधा जसो कलेजहरूले
उनीहरूका जिाफ/िनात जम्मा अखन्तम प्रमप्रत पछािी सारे का छन्। त्यसैले एनएप्रसएप्रस (NACAC), कलेज
िा ििेश कायातलयहरूका िेबसाइटहरू जाँच िरररहनु यो ठूलो कारण हो।
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प्रश्न: "कोगभट-१९ (COVID-19) को प्रसारलाई रोक्नकालागि आज धेरै मागनसहरू मास्क लिाएका
छनच। के यो हामीलाई सुरगक्षत राख्न पयातप्त छ? यो महामारी वास्तवमा कगहले अि हुनेछ? " िोलान्डा चान्थेसेन, साउच थ हाई स्कूल
कोप्रिट-१९ (COVID-19) श्वासिश्वासका र्थोपा द्वारा फैलन्छ; यो हािाबाट नफैप्रलने रोि हो। यसको मतलि
यो िोकीमा, हाप्रछयूउँ िदात िा माप्रनसहरू बोल्दा र्थुक उखछछप्रटँदा सनत सक्छ। अनुहारको मास्कहरूले
तँपाईलाई कोप्रिट-१९ (COVID-19) सनतबाट साँखच्च कै सुरक्षा िदै न प्रकन िने धे रै व्यखक्तहरूसँि
कोप्रिट-१९ (COVID-19) िएको हुन सक्छ तर लक्षणहरू हुदै नन् (िा लक्षणहरू अझै नदे खिइ रहेका
हुन्छन्), उनीहरूले यसलाई अरूलाई र्थाहै नपाई पनी सानत सक्दछन्। एउटा मास्क िनेको यप्रद तँपाईलाई
रोि छ िने तँपाईसँिको आफ्नै श्वासिश्वासका र्थोप्लाहरूबाट रोि फैलाउनबाट रोक्नका प्रनखि हो। त्यसो
िए यप्रद ित्ये कले मास्क लिाउँ छ र अरूबाट ६ प्रफट टाढा रहयो िने र २० सेकेन्डसम्म कुनै प्रचजहरू
छोएपप्रछ हातहरू धु न्छ र अरूसंि ठूलो समूहमा संिै रहदै न िने तब हामी जो व्यखक्तहरू िाइरस
संक्रप्रमत छन् उनीहरूको संख्या घटाउन सक्छौं र यो रोि सनत सक्नेहरूको संख्य पप्रन घटाउन सक्छौं।
कोप्रिट-१९ (COVID-19) महामारीको अन्त्य तब हुन्छ जब अप्रधकांश व्यखक्तहरू (लििि ८०-९० %)
िाइर रोिबाट िप्रतरोधक क्षमता हुन्छ। यसको मतलब यो हो प्रक उनीहरूसँि रोि प्रर्थयो अप्रन जाप्रत
िइसके र यप्रद यो फेरी उनीहरूका शरीरमा प्रफतात आयो िने िाइरसलाई मानतकालाप्रि एन्टबिीहरू छन्
िा िाइरसकालािी एउटा िोप लिाए र िाइरसको िोप लिाए पप्रछ एखन्टबिीहरूको प्रिकास िएको छ र
यप्रद यो िाइरस उनीहरूका शरीरमा आयो िने यस्ले माछत । िोप तयार हुन १ बषत दे खि १८ मप्रहना सम्म
लाग्न सक्छ।

यप्रद तँपाई िश्नहरू सोध्न चाहानुहुन्छ िने कृपया कोलम्बस प्रसटी स्कूलको संलग्नता
प्रििािको engage@columbus.k12.oh.usमा ईमेल िनत सहजता प्रलनुहोस्।
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