Nepali

प्रिय अभििावक वा संरक्षक:
से एस बफ्लो (Say Yes Buffalo), बफ्लो पब्ललक स्कूल्स र भसटी अफ बफ्लोले जल
ु ाई ८ दे खि अगष्ट १६, २०१९, सोमवारशुक्रबार, बबहान ८:०० दे खि १२:०० बजेसम्म ननिःशुल्क ६ हप्ताको ग्रीष्मकालीन क्याम्प (Summer क्याम्प) िस्ताव गदै छ।

अनतररक्त परोपकारी कोषको कारण, यो साल बफ्लो पब्ललक र चाटट र स्कूल छात्रहरु दब
ै े सहिागी हुन योग्य छन ्। योग्य हुन,
ु ल
प्रवद्यार्थीहरू बफ्लो ननवासी हुनुपछट अनन २०१८-१९ स्कूल वषट अवधिमा ग्रेड िी- के दे खि ६ मा हुनुपदट छ।
ग्रीष्मकालीन क्याम्प (Summer Camp) क्रक्रयाकलापमा पढाई, लेिन, गखणत, मनोरञ्जन गनतप्रवधिहरू र क्षेत्र भ्रमणहरू समावेश
छन ्। नाश्ता र लन्च हरे क ददन सेवा गररनेछ। क्याम्पमा जाने र आउने यातायात उपललि गराइनेछैन।
दताट गनट, कृपया संलग्न दताट प्याकेट परू ा गनह
ुट ोस ्। तपाईले आफ्नो बच्चाको लाधग हालको िनतरक्षा / िोप रे कडट पनन समावेश

गनुप
ट छट । यदद तपाईसँग कुनै िनतभलप्रप छै न िने कृपया तपाईको बच्चाको प्रवद्यालयमा नसटलाई सम्पकट गनह
ुट ोस ् र / उहाँले मद्दत
गनट सक्नुहुनेछ।

कृपया यो कागजी कायट तपाईले आफ्नो बच्चालाई चाहे को क्याम्प साइटमा सीिा पठाउनह
ु ोस ्। यो पत्रको पछाडड (यो पत्रको

पछाडडको स्र्थानहरूमा) शुक्रबार, जून २१, २०१९ भन्दा अगावै। दताट पदहलो जो हुन्छ उसैको सेवा आिाररत हुन्छ, र ठाउँ सीभमत छ।
कृपया ध्यान ददनुहोस ्, िेरै साइटहरूले फुल-डे िोग्राम िस्ताव गदट छ। तपाई फुल-डे िोग्राममा दताट गनट चाहानुहुन्छ िने, शुल्क र
अनतररक्त कागजी कायट आवश्यक पदट छ। प्रववरणको लाधग कृपया साइटलाई सम्पकट गनह
ुट ोस ्।
समर क्याम्पको लाधग उपब्स्र्थनत िेरै महत्त्वपूणट छ। यदद तपाईको बालबाभलका ५ ददन िन्दा बढी बबना सूचना अनुपब्स्र्थत छ िने,
तपाईको बच्चाले

समर क्याम्पको आफ्नो ठाउँ गुमाउन सक्छ र साइटको ितीक्षा सूचीमा राखिनेछ।

यदद तपाईसँग कुनै पनन साइट-प्रवभशष्ट िश्नहरू छन ् िने कृपया क्याम्प साइटमा सीिा सम्पकट गनह
ुट ोस ् (यो पत्रको पछाडड सम्पकट
जानकारी छ)। सामान्य िश्नहरूको लाधग कृपया 716.247.5310 ext. 218 मा से एस बफ्लो (Say Yes Buffalo) लाई कल
गनुह
ट ोस ्।

आवेदन पूरा गनट सहयोगको लाधग, कृपया 248 West Ferry, Buffalo, NY 14213 ब्स्र्थत होप रे फ्युजी ड्रप-इन सेन्टरमा जानुहोस ्।

सेवा/सप्रु विाका लाधग सोमवार र शुक्रबार ८:३० बजे दे खि ४:०० बजे र बि
ु बार बबहान ८:३० बजे दे खि ३:०० बजेसम्म िल
ु ा रहनेछ।
र्थप जानकारीको लाधग, कृपया 716.881.0539 मा कल गनुह
ट ोस ्।
हामी रमाईलो र आकषटक समरको लाधग तत्पर छौँ !!!
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