हडतालको तयारी:

डिपिएस परिवारहरू ल ाई सू च ना
हडताल भनेको के हो ?
हडताल भनेको त्यो हो, जब कर्मचारी
संगठनका सदस्यहरू विरोध स्वरूप काम
गर्न अस्वीकार गर्छन्, सामान्यतया
आफ्नो रोजगारदाताबाट आफ्ना मागहरू
पूरा गराउन दबाव दिन गर्छन् ।
हडतालका लागि आफ्नो परिवार
तयार पारेर राख्न तपाईंले गर्नुपर्ने
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरूमध्ये
एउटा तपाईंको सम्पर्क जानकारी
अद्यावधिक गरेको सुनिश्चित गर्नु
हो ।

तपाईंको सम्पर्क जानकारी
अद्यावधिक गर्नुहोस्:
अभिभावकको पोर्टल
myportal.dpsk12.org मा प्रवेश (लग
इन) गर्नुहोस् वा तपाईंको स्कूलको
स्वागत कार्यालय (front office) मा
सम्पर्क गर्नुहोस् । यसले तपाईंको
परिवारलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने
कुनै पनि परिवर्तनहरूबारे तपाईंलाई
चाँडो सूचना दिन बाटो खोल्छ ।

बारम्बार सोधिने प्रश्न
यदि हडताल छ भने डिपिएसका विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा हाजिर
हुनुपर्छ ? के विद्यार्थीहरूले पढ्छन् ?

हुनुपर्छ । हाम्रा सबै स्कूल सामान्य समय अवधिमा खुला रहनेछन्,
र विद्यार्थीहरूले सधैंजस्तो स्कूलमा हाजिर हुनुपर्छ । प्रमाणित पाहुना
शिक्षक र पुन: कार्यका लागि तोकिएका प्रशासकसहित योग्य डिपिएस
कर्मचारी, स्कूलमा उपस्थित हुनुहुनेछ, जसले अराउ-पराउ गर्नुहुनेछ
र विद्यार्थीहरू स्कूल समयमा सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ।
मैले हडतालका बेला के भइरहेको छ, यसको नयाँ जानकारी
कहाँ पाउन सक्छु ?
teacherstrike.dpsk12.org खोल्नुहोस् र अनलाइनमा उपलब्ध
परिवार स्रोत निर्देशिका (Family Resource Guide) पूर्ण रूपमा
पढ्नुहोस् ।
हामीलाई फेसबुक (Facebook) र ट्वीटर (Twitter) मा अनुगमन
गर्नुहोस् ।
परिवारलाई सहायता गर्ने फोन ७२०.४२३.३०५४ (720.423.3054) मा
सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान ८:०० (आठ) बजेदेखि साँझ ४:३०
(साढे चार) बजेसम्म फोन गर्नुहोस् । सहायता विभिन्न भाषाहरूमा
उपलब्ध छ !
के मेरो स्कूलको समय-तालिका परिवर्तन हुन्छ ?

हुँदैन । डिस्कभरी लिङ्क (Discovery Link) नामक कार्यक्रमहरू (स्कूल
खुल्नुअघि र पछिका सेवा) सहित पहिले जस्तै हुने छन् । स्कूलमा दिइने
खाना र स्कूल बस आतेजाते सबैले पनि सामान्य समय-तालिकाको पालना
गर्नेछन् ।
के विद्यालयहरूले खाना दिने काम जारी राख्छन् ?

राख्छन् । तपाईंको विद्यालयको खाना उपलब्ध गराउने विभागले सामान्यतया
सबै समयका खाना दिँदै आफ्नो सेवा जारी राख्नेछ ।
के हडतालका बेला स्कूल बसहरू सधैजस्तो चल्छन् त ?

चल्छन् । यातायात सेवा बदलिने छैन र सधैंजस्तो विद्यार्थीहरूलाई स्कूल
ल्याउने र स्कूलबाट घर लैजाने छन् ।
तपाईंको स्वास्थ्य-सेवा जानकारी
अद्यावधिक गर्नुहोस्:
तपाईंको नानीको स्वास्थ्यसेवासम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा
गर्नका लागि तपाईंको स्कूलमा आफ्नो
नानीको औषधीहरूको सूची अद्यावधिक
गरिएको सुनिश्चित गर्नुहोस् ।

के हडतालका बेला खेलकुद तथा स्कूल खुल्नुअघि र पछिका अन्य
गतिविधिहरू हुन्छन् त ?

धेरै जानकारीका लागि कृपया आफ्नो स्कूलमा बुझ्नुहोस्, किनभने यो
स्कूलपिच्छे फरक हुनसक्छ ।
सहभागी हुनुहोस्

तपाईं कक्षाकोठामा वा खेल-मैदानमा सहायता गर्नका लागि तपाईंको
स्कूलमा स्वयंसेवक बन्न सक्नुहुन्छ । धेरै जानकारीका लागि कृपया तपाईंको
स्कूलको स्वागत कार्यालय वा परिवारलाई सहायता गर्ने फोन ७२०.४२३.३०५४
(720.423.3054) मा सम्पर्क गर्नुहोस् । तपाईंको सद्भावका लागि धन्यवाद !
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