जुलाई १, २०२०
!\य !व_याथ`/एथलyटका अ<भभावक/संरbक:
हामी सकेसdम 2छ#टो सुर|bत तवरले तपा}को !व_याथ`को ला@ग वषा'कालyन

खेल मौसम शुZ गन' चाह9छौ । हामीले !व_याथ`हZलाई उनीहZको आउँ दो खेल
मौसमको ला@ग वातानुकुलन स€हZ र पूव'-मौसमी ग2त!व@धहZमा संल‚नताको
तैयारy गराउदै गदा' हाƒा !व_याथ`हZको ,वा,„य र सुरbा हाƒो पAहलो

\ाथ<मकता हो । एथलेAटक !वभागले ,वा,„य र सरु bा योजना 2नमा'ण गन'

सहयोग पय
ु ा'उन \<शbक, !\ि9सपल, अ<भभावक, एथलेAटक \<शbक र अ9य

@चeक†सा कम'चारyहZ संल‚न गरे को छ जसले यस योजनामा तोeकए बमोिजम
2नधा'‡रत Aदशा2नदˆ शहZ अनस
ु रण गद'छ, रोग 2नय9€ण के9‰ (CDC), एलेगेनी
काउ9टy ,वा,„य !वभाग (ACHD), र पेि9सlभे2नया ,वा,„य !वभाग ।

,वा,„य र सुरbा योजनाले हामीलाई कसरy खेलको एथलेAटक bे€मा उनीहZका

साथीहZसँग रमाईलो गन', <सJन र सौहाद'ताको सुर|bत ठाउँ \दान गनˆ Zपरे खा
\,तुत गद'छ । तल हाƒो योजनाका केAह हाइलाइटहZ छन ् :
•

सबै \<शbण कम'चारyलाई उनीहZको पूव'-मौसमी वातानुकुलन सुU गनु'

अ2घ सुर|bत पुनरागमन \ोटोकलमा \<शbण । एथलेAटJस र एथलेAटक
\<शbण कम'चारy 2नदˆ शक_वारा \<शbण \दान ग‡रनेछ ।
•
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•

आधारभूत \”नहZ समावेश गद'छ ।
•
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www.discoverpps.org

!व_याथ` एथलyटहZको ला@ग वैकिlपक वातानुकुलन । अ<भभावक र

!व_याथ`हZले वातानुकुलनबाट बाAह‡रन र वषा' खेल अ•यासको पAहलो
Aदनमा भाग <लन सU
ु गन' सJदछन ् ।
•

सeTय Zपमा कसरत स€मा भाग <लदा अथा'त ् दौडदा, च–दा, आAद,
आ—नो पालो कुदा', छे उमा उ<भदा, वा आराम गदा' बाहे क सबै !व_याथ`
एथलyटहZले आ—नो मा,क अ2नबाय' लगाउनु पनˆछ ।

karnold1@pghschools.org
Fax: 412-622-3948

!व_याथ`/एथलyटहZ, \<शbकहZ र अ9य कम'चारyहZको ला@ग दै2नक
सुरbा जाँचहZ, जसले तापTम जाँच र उनीहZको ,वा,„यको बारे मा

Pittsburgh, PA 15203

Phone: 412-529-2222

सहभा@गता भ9दा पAहले सबै प‡रवारहZ_वारा को<भड-१९ छुट “हण ।

•

सबै \<शbकहZ र अ9य कम'चारyहZले वातानुकुलन स€हZमा मा,क
अ2नबाय' लगाउनु पनˆछ ।

!प#सबग' पि)लक ,कूल (PPS) जा2त, रं ग, उमेर, प9थ, धम', <ल=ग (ल?@ गक पAहचान वा अ<भHयिJत सAहत), यौन झुकाव, वंश, रािOPय मूल,

वैवाAहक ि,थ2त, गभा'व,था वा अशJतताको आधारमा काय'TमहU, ग2तVब@धहU तथा रोजगारमा भेदभाव गदX न र Boys Scouts र अ9य गAठत
युवा समूहहZमा समान पहुँ च \दान गद' छ । सोधपुछका ला@ग !व_याथ` सेवाका ला@ग सहायक अधीbकलाई सdपक' गन' सeक9छ, Title IX
सम9वयक वा धारा 504/ADA Title II सम9वयक 341 S. बेिlफlड एवे9यू, !प#सबग' , PA 15213, 412-529-3950,
TitleIXCoordinator@pghschools.org वा 412.529.HELP(4357).

•

सबै !व_याथ` एथलyटहZ र \<शbण कम'चारyलाई सानो समूहहUमा

रा˜खनेछ । (२५ जना भ9दा नबढाईकन र कुनै प2न कारणले कोAह प2न समूह
•

अदलबदल गन' सbम हुनेछैनन ् ।)
सबै !व_याथ` एथलyटहZ र कम'चारyलाई \†येक \योग प2छ कसरत
व,तुहZ (तौल, का›ड'यो उपकरण, आAद) पुœन \<शbण Aदइनेछ ।

•

सबै !व_याथ` एथलyटहZ र \<शbण कम'चारyले उनीहZको स€को ला@ग
आ—नै पानी, तौ<लया र अ9य कि9डसन व,तुहZ lयाउनु पनˆछ । यी कुनै
प2न व,तुहZ \दान ग‡रने छै न । !व_याथ` एथलyटहZ र \<शbण

कम'चारyहZ जोसंग यी व,तह
ु U छै नन ्, †यो Aदन कि9डसन गन' सbम
•

हुनेछैनन ।
दै 2नक सफाई हाƒो PPS 2नरybक कम'चारy_वारा अनम
ु ोAदत सफाई
साम“ीको साथ ग‡रनेछ ।

हाƒो पAहलो \ाथ<मकता यो स2ु नि”चत गन'ु हो eक सबै !व_याथ` एथलyटहZ र

कम'चारy वषा'का<लन खेल मौसमको eफत`को ला@ग सुर|bत छन ् । यAद तपा}सँग
\”नहZ छन ् भने कृपया एथलेAटक अeफसमा ४१२-५२९-२२२२ मा सdपक' गन'
नAहचeकचाउनुहोस ् ।
भवदyय,
Caren E. Arnold
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