
 
 

प्रिय अप्रििावकहरु, 

 

जब प्रवद्यालय सुरू हुन्छ, पप्रहलो प्रिन प्रबश्वास, आँसु र उल्लासका साथ हाम्रो सबैिन्दा नयाँ, साना नानीहरु सुरुमा प्रवद्यालय जान्छन्, 

त्यहाँ सामान्यतया आमाबाबुबाट राहतको सामूप्रहक सास फेररन्छ जुन राज्यिरी सुन्न सप्रकन्छ।  

 

तर प्रवश्वव्यापी महामारीको तेस्रो वर्षमा िवेश गिै गिाष यसले जीवनलाई अप्रल फरक बनाउँछ र मलाई थाहा छ हरेक 

अप्रििावकलाई २०२२ ले प्रवद्यालयमा बालबाप्रलकाका लाप्रग के राखेका छन िने्न चासो छ।  

 

गत वर्ष यप्रत धेरै अवरोध र घर प्रसकाइ पश्चात, सरकारले िते्यक प्रवद्याथीलाई कक्षाकोठामा फकष ने मौका प्रिनु र यसलाई सुरप्रक्षत 

रूपमा चालू गनुष कप्रिको महत्त्वपूर्ष छ िनेर बुझेको छ ।  

 

त्यसकारर् हाम्रो राज्यको प्रशक्षा िर्ालीका सबैजनाले हाम्रा प्रवद्यालयहरूलाई पप्रहलो प्रिनै सुरप्रक्षत रूपमा प्रवद्याथीहरूलाई स्वागत 

गनष तयार पानष अथक काम गरररहेका छन्। म हाम्रा प्रशक्षकहरू र िशासप्रनक कमषचारीहरू र प्रवशेर् गरी हाम्रा िधानाध्यापकहरू र 

उप िधानाध्यापकहरू िप्रत, उनीहरूले हामीलाई यहाँसम्म पुर् याउन गनुषिएको अि्िूत कायषको लाप्रग धेरै कृतज्ञ छु। 

 

प्रवद्यालयहरूमा सुरक्षा हाम्रो सवोच्च िाथप्रमकता हो र हामी िते्यक प्रवद्याथीको लाप्रग प्रनिः शुल्क दु्रत परीक्षर्, अप्रधकतम िाकृप्रतक र 

मेकाप्रनकल िेन्टिलेसन, संवेिनशील मास्क आवश्यकताहरू, अप्रधक सरसफाइ र अन्य उपायहरू सप्रहत सुरप्रक्षत प्रसकाइ वातावरर् 

िमाप्रर्त गनष आवश्यक हरेक किम चाप्रलरहेका छौ।ं  

 

प्रवगतका केही वर्षहरूले हामीलाई अगाडी बाटोमा आउने अवरोध बारे प्रसकाएको छ, तर आगामी मप्रहनाहरू चुनौतीपूर्ष हुनसके्न 

िएता पप्रन, सरकार प्रवद्यालय प्रशक्षाको हरेक प्रिनले हाम्रा बच्चाहरूको लाप्रग अप्रहले र िप्रवष्यमा ल्याउन सके्न सकारात्मक 

पररवतषनहरू बारे जानकार छन् ।   

 

त्यसैले म यो वर्ष तपाईहंरु, तपाईंहरुको पररवार र तपाईहंरुका बच्चाहरूका लाप्रग सकेसम्म समस्या रप्रहत बनाउन कप्रटबद्ध छु  र 

मलाई आशा छ प्रक प्रवद्यालयमा फकंिा तपाईंहरुको लाप्रग पप्रन केही िबाब कम हुनेछ।  

 

प्रवगत िुई वर्षको तपाईहरुको ियासको लाप्रग पुन: धन्यवाि छ। हामीले धेरै लामो यात्रा तय गरेका छौ ंर मलाई कुनै शङ्का छैन प्रक 

यप्रि हामीले संगै काम गरररह्ौ ंिने, हामी जुनसुकै चुनौतीहरूको सामना गनेछौ।ं  

 

म तपाईंहरुलाई अध्यावप्रधक राखे्न कुरा सुप्रनप्रश्चत गनेछु र तपाईंहरुका प्रवद्यालयहरू र प्रशक्षा प्रविागले पप्रन तपाईंहरुलाई हरेक प्रिन 

जानकारी गराउनेछन्।  

 

हामी सबै हाम्रा बालबाप्रलकाहरूलाई सुरप्रक्षत, स्वस्थ र खुसी रहँिै सम्भव िएसम्म उतृ्कष्ट प्रशक्षा िाप्त गने उतृ्कष्ट अवसर प्रिने हाम्रो 

संकल्पमा एकताबद्ध छौ।ं  

 

तपाईं र तपाईकंो पररवारलाई प्रवद्यालय वर्ष २०२२ को उतृ्कष्ट सुरुवातको कामना गिषछु।  

िविीय, 

 

डोमिमिक पेरोटेट   एि पी 

मिमियर 


