फेब्रुअरी 16, 2017
आदरणीय आमाबुवा तथा अभिभावकहरू:
तपाईंलाई थाहा छ कि हाम्रो सहरले ओपिओइड दुरुपयोगको सामना गरिरहेको छ। हाम्रा धेरै जसो विद्यार्थीहरूको जीवन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष
रूपमा लागूपदार्थको प्रयोग वा लतबाट प्रभावित भएको छ। यस चुनौतिलाई सामना गर्ने हाम्रो उत्कृष्ट उपाय भनेको शिक्षा र सचेतना हो।
भाग्यवश, हाम्रा प्रयत्नहरूमा हामीलाई मद्दत गर्न हामीसँग केही विश्चसनीय साझेदारहरू छन्। लागूपदार्थ प्रवर्तन प्रशासनले
म्यान्चेसट् रलाई DEA 360 रणनीति नामक यस राष्ट्रव्यापी अभियानमा समावेश गराएको छ जसले फेन्टानिल, हिरोइन र औषधिसँग सम्बन्धित
ओपिओइडको समस्यासँग लड्न कानून प्रवर्तन र समुदायमा सहकार्यताको लाभ लिन्छ। DEA 360 सहरहरूलाई हिरोइन र निर्देशित औषधि
दुरुपयोगका समस्या र यससँग सम्बन्धित हिंसात्मक अपराध नियन्त्रण गर्नमा मद्दत गर्ने एक वृहत कानुन प्रवर्तन र रोकथामको रणनीति हो।
थप जानकारी यसमा फेला पार्न सकिन्छ https://www.dea.gov/preven- tion/360-strategy/360-strategy.shtml.
सुरु गरिएका रणनीतिहरू मध्ये DEA 360 स्ट्रयाटेजी एण्ड मार्क वाल्बर्ग युथ फाउन्डेसनद्वारा आयोजित ओपिओइड सचेतना सम्बन्धी न्यू
ह्याम्पशायर युवा समिट एक हो। कार्यक्रम मिडल र हाइ स्कूलका विद्यार्थीहरूलाई स्वस्थ जीवनशैलीको प्रवर्द्धन गर्दै ओपिओइडको लतका
खतराहरू बारेमा शिक्षित गराउन डिजाइन गरिएको आधा-दिनको कार्यक्रम हो।
हाम्रा विद्यालयहरूले हाम्रा विद्यालयहरूलाई मार्च 7 मा SNHU एरिनामा ल्याएर सहभागी गराउन निमन्त्रणा गर्दछन्। समिटमा जेम्स
वाल्बर्गद्वारा सह-निर्माण गरिएको लघु चलचित्र “If Only” देखाइनेछ जसले ओपिओइड दुरुपयोग र लतका हानिकारक प्रभावहरूको बारेमा
सम्बोधन गर्छ। न्यू इङ्ल्याण्डका मूल तथा पूर्व व्यावसायिक बेसबल पिचर, मूल वाचक जेफ एलिसनले लत र यसबाट पुनर्स्थापनको बारेमा
व्यक्तिगत कथा साझा गर्नुहुनेछ। विद्यार्थीहरू अन्य वक्ताहरूबाट तिनीहरूका व्यक्तिगत वा पारिवारिक अनुभवहरूको बारेमा सुन्नेछन् र ओपिओइड
दुरुपयोगको रोकथाममा युवाहरूले खेल्ने महत्वपूरण
् भुमिकाको बारे हुने छलफलहरूमा संलग्न हुनेछन्।
ओपिओइड सचेतना सम्बन्धी न्यू ह्याम्पशायर युवा समिट सम्बन्धी थप जानकारी www.drugfreeisup- tomenh.org मा फेला पार्न
सकिन्छ।
यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन कुनै शुल्क लाग्ने छैन। विद्यार्थीहरूको लागि दिउँसोको खानाको ब्याग उपलब्ध हुनेछ वा तिनीहरूले चाहेमा,
कार्यक्रममा दिउँसोको खानाहरू खरिद गर्न चाहनेका लागि एरिनाको कन्सेसन स्टय
् ाण्ड खुला रहनेछ। विद्यार्थी(हरू) यस कार्यक्रमबाट बाहिरिन
सक्नछ
े न्। तपाईंको आफ्नो विद्यार्थी(हरू) यस कार्यक्रममा उपस्थित नहोस् भन्ने चाहनुहन
ु छ
् भने कृपया तलका पङ्तिहरू भर्नह
ु ोस् र तिनीहरूलाई
यो पत्र बिहीबार फेबर् अ
ु री 23 अगावै विद्यालयको मुखय
् कार्यालयमा फिर्ता गर्न भन्नह
ु ोस्।
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------म मेरो बच्चा,
, लाई मार्च 7 को ओपिओइड सचेतना सम्बन्धी न्यू
ह्याम्पशायर युवा समिटमा उपस्थित हुन अनुमति दिन्न।
आमाबुवा/अभिभावकको हस्ताक्षर:

