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आदरणीय South हाइ 8कूल कम=चार?, पAरवार र CवDयाथFहG, 
 
हाHा CवDयाथF, IशKकहG र South हाइ 8कूल नेतOृवको QनरRतर समथ=नका लाTग तपाVलाई धRयवाद।  
 
हामी South हाइ 8कूलकZ [धाना\यापक Jennifer Hanson fयिhतगत 8वा8iय सरोकारहGका कारणल े2018-19 
CवDयालय वष=का लाTग South मा फnक= नुहुनेछैन भRने कुरा तपाVलाई बताउँदा अOयRत ैद:ुखी छx। yीमती Hanson 
Rebel पAरवारका लाTग अDभतु नेतOृवकता= रह? आउनुभएको छ। उहाकँो नेतOृवमा, कलजेका ~े�डट वहन गन� कKा 
Iलइरहेका काला वण=हGका CवDयाथFहGको सं�या 2016 मा 73 दे�ख बढेर 2018 मा 592 स�म पु�यो र चार-वष� 
CवDयालयहGमा �या��कुलसेन दर 67% मा शहरको दो�ो सबैभRदा उ�च 8थानमा छ। 2018 मा, South लाई 
National Education Policy Center (राि��य IशKा नीQत केR�) Dवारा अवसर भएको [Qति�ठत CवDयालयको 
उपाTध अथा=त ्रा��का ज�मा आठ वटा CवDयालयलाई [दान गAरने र Washington Post मा [8ततु गAरने उपाTधल े
स�मान गAरयो। हामी [धाना\यापक Jennifer Hanson र South का CवDयाथF र कम=चार?हG[Qत उहाँको समप=णको 
लाTग हाHो ग�हरो कृत¡ता [कट गन= चाहRछx। हामील ेyीमती Hanson लाई याद गन�छx र शभुकामना �दRछx। 
 
yीमान ्Bobby Thomas लाई 2018-19 CवDयालय वष=का लाTग South हाइ 8कूलका अRतAरम [धाना\यापकको 
Gपमा घोषणा गन= पाउँदा हामी खु:शी छx। yीमान ्Thomas गत छ वष=दे�ख Summit Academy लाई रातो 
[Qतवत=न CवDयालयदे�ख हAरयो CवDयालयमा पAरणत गद§ Oयहाँको [धाना\यापक रह? आउनुभएको छ। Summit मा 
उहाँका [Oयेक वष=हGमा, उहाँले CवDयाथF र अIभभावकका अनुभुQत सव�KणहGमा QनरRतर 95% भRदा बढ? सRतुि�ट 
कायम रा¨ुभयो। CवDयालयको नेतOृवकता= हुनुअगा�ड, उहालँ ेCवशेष CवDयाथF जनसं�याहGमा ह8तKेपकता=को Gपमा 
काय= गनु=भयो, उहालँाई अनलाइन IशKक, CवDयाथF पAरषD [ायोजक, Diversity Club Sponsor (डाइभIस=ट? hलब 
[ायोजक), Driving Education Instructor (ाइIभङ एजुकेशन [IशKक) र फुटबल [IशKक पQन बनाइयो। उहाँको 
CवCवध प�ृठभूIमका कारण र उहाँको yीमती, सासु र ससुरा Rebel का भतूपूव= छा¯ रह? आउनुभएकाले South हाइ 
8कूलमा उहाकँो Cवशेष 8थान छ। उहा ँCवDयाथF, पAरवार र कम=चार?हGसँगको स�बRध, सबै अ\ययनकता=हG[Qत 
उहाँको [QतबDधता र उदाहरणीय CवDयालय सं8कृQत नेतOृवका लाTग [�यात हुनुहुRछ। South हाइ 8कूल Kमतावान 
अOयRत ैहातहGको नेतOृवमा रहनेछ!  
 
Denver पि±लक 8कू²सल े2019-20 का लाTग 8थायी [धाना\यापक चयन [n~यामा संल�न हुन आगामी 
CवDयालय वष= South सहयोगी CवDयालय सIमQतसँग काय= गन�छ। [n~या तथा कसर? सलं�न हुने भRने बारेमा थप 
जानकार? आगामी फलमा पठाइनेछ।  
 
Mrs. Hanson र Mr. Thomas हाHो South का CवDयाथFहG र कम=चार?का लाTग सहज पारगमन सुQनिµचत 
गन=का लाTग साझेदार बRन समCप=त हुनुहुRछ। हामील ेकम=चार?, CवDयाथF तथा पAरवारहGसँग QनरRतर Gपमा 
सहकाय= गन� अपेKा गद=छx र तपाVको QनरRतर सहायताका लाTग तपाVलाई धRयवाद �दRछx। तपाVसँग कुनै पQन 
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