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बेन �य�न्कन उच् मा�िमक �ब�ाकयको 
नयाँ �व�ाथ� िशका अकाडेमीमा (एन एक ए) तपाकाई सवाात छ! 

 
तपा�को बाकककाई एन एक एमा भनार ानुर भएको मा धनयवाा! हामीके �व�ाथ�हरकाई भ�वषयका 
ककाहरमा रा�ो ाराउन ित� रपमा अ�ेजी, ा�णत, �बजान र ईितहास ककाहरमा धयान �ानछछ� यो प� 
�ब�ाकयको िनतीहर हेनरकोकााी रा� ुहोका� 

 
�ब�ाकयको संपकर  जानकार� 

 
ठेााना: 
Ben Franklin High School  
550 N. Broad St. 
Philadelphia, PA 19130 
फोन: (215) 299-4662/२१५-२९९-४६६२ 
 

 
�ब�ाकय समय 
 
हरेक �ान �व�ाथ�हर ८:०५ ाेखी ३:०९ सममा �ब�ाकयमा उप�सथत हुनु पछर� �व�ाथ�हर ७:३० बजे 
�बहानको खाजा खान आए हुनछ� �व�ाथ�हर १५ ��टको �ार बाट आउनु पन� हुनछ� 
 
कुााको िनती 
 
बेन �य�न्कन उच् मा�िमक �ब�ाकयकमा कुााको िनती �जनस �सममिकत भएको एउटा रङ भएको 
पयानट र एउटै रङ भएको र कोलकर भएको किमज हो� केट�हरके धुडँो भनाा कामो भएको सकटर कााए 
हुनछ� जु�ाके खटुटाको औकंा छोपनु पन� हुनछ� �ब�ाकयको भवन िभ� जाँाा टोपी फुकालनु पन� हुनछ, 
धमरको कारण टाउको छोपनु पन� छ भने फुकालनु पन� हँुाैन� 
 
एके््ोिन्स 
 
�ब�ाकय िभ� मोबाईक फोन र अर एके््ोिनक यन� ्काऊन र हेडफोन ्काऊन मनाह� छ� अनुवाा 
ानर जसत ैकायरको कािा िशककहरके अनुमती �ाएको खणडमा कका िभ� मोबाईक फोन ्काऊन हुनछ� 
 
ाहृकायर 
 
एन एक ए का �व�ाथ�हरकाई िनयिमत रपमा ाहृकायर ा�इने छ� कृपया आफनो �व�ाथ�के ाहृकायर पुरा 
ारेको र भोकी पलट बुझाएको सुिन��त ानुर होस�् ाहृकायर घर कान र �फतार लयाउन झोका उपकबध छ� 
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अनुपा�सथती 
 
�बरामी भएको कारण, प�रवार आपत�सतथी मा भएको कारण वा धमरको कारण �ब�ाकयमा अनुपा�सथत 
हुने छ भने, �ब�ाकय फ�कर ने बेकामा, सह� ारेको प� बाकक सँा पठाउन ुपछर� तपा�को बाककके यो प� 
आफनो सलकाहकार िशकककाई �ानु पन� हुनछ� िनयिमत उप�सथती एकामै महतवपपणर छ� कााज प� 
नबुझाइ धेरै अनुपा�सथती भएमा �ब�ाकयके यो ममका नयायकयकाई �ाने छ� 
 
वयेवहारको समसया 
 
िनयमको पाकना नान� �व�ाथ�काई िशककके �ब�ाकय पछ� िनरोध �ाने छ� तपा�को बाकककाई भोकी 
पलटको ३:०९ ाेखी ३:३० समम िनरोधको बारे सु्ना �ाइने छ� िनरोधमा उप�सथत नभएको खणडमा 
�व�ाथ�काई �व�ाथ�हरको �डनकाई उलकेख ा�रने छ� यो समसया ा�मभर भएमा �धानाधयापक, 
�व�ाथ�हरका �डन र �ब�ाकयको �हर�काई उलकेख ा�रने छ� �व�ाथ� िनकमबन ा�रयो भने फेर� बहाक 
ानर आमा बुवा वा अिभभावकके एउटा सममेकन जानु पन� हुनछ� 
 
संपकर  वये��हर 

 
एन एक ए का िशककहर: 
ि�मती डे�ोसटा (Mrs. DeCrosta): ा�णत 
�ी िमसकक (Mr. Mirsky): भाषा �बकास, ा�णत 
�ीमती �सटवेनस (Mrs. Stevens): �बजान 
िमस वह�कर (Ms. Wheeler): पढाई, केखाइ 
�ीमती �व�लकनस (Mrs. Wilkins): ईितहास, केखाइ 

 
 
तपा�काई �बिभनन भाषामा अनुवाा सेवा उपकबध छ� या� तपा�काई हामी सँा कुरा ानर मन छ भने 
तपा�को बाकक सँा तपा�को फोन नमबर भएको प� पठाउनुहोका, र हामी तपा�काई फोन ान� छ�� 
तपा�के मािथ �ाइएको नमबरमा �ब�ाकयकाई पिन फोन ानर स्न ुहुनछ र हामीकाई सनाेश पठाउन 
स्न ुहुनछ� 
 
 
 


