प्रिय परिवािहरु,
हामी ८ फेब्रुअिी, २०२१ को ितीक्षा गरििहे का छ ,ौं जब हामी स्कूलमा तपाईौंको बच्चाहरूलाई स्वागत गर्न ढोका
खोलछ !ौं हामी तपाईौंलाई धेिै आईटमहरूमा अपडे टहरू िदार् गर्न चाहानछ ौं जसले गदान तपाईौं ि तपाईौंको बच्चा
सुरुको प्रदर्को लाप्रग तयाि हुर्ु हुनछ।
स्कूल मूल स्कूलको घण्टी समयमा प्रफतान हुर्े छ: _______________
तपाईौंको बच्चा व्यक्तिगत पढाइको लाप्रग यहा सामे ल हुर्े छ: _______________
तपाईौंको बच्चाको प्रिक्षक ि कक्षा कोठा र्म्बि: __________________
प्रर्दे िर्
हाइप्रब्रड मोडल: हाइप्रब्रड प्रवद्यार्थीहरू दु ई प्रदर् सम्म स्कूलमा व्यक्तिगत प्रर्दे िर् िाप्त गर्न आउँ दछर्् । अन्य तीर्
प्रदर् प्रसनरोर्स / एप्रसनरोर्स प्रिक्षण ियोग गिे ि वस्तु तः डे प्रलभि गरिर्ेछ। बुधवाि सबै प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग
एप्रसनरोर्स प्रसकाईको प्रदर् िहर्े छ।
रिमोट मोडे ल: रिमोट (टाढाका) प्रवद्यार्थीहरूले सोमबाि, मौं गलबाि, प्रबहीबाि ि िु रबाि टाढाबाट पढाइ गर्े छर्।
सबै क्लासहरू प्रसनरोर्स / एप्रसनरोर्स अध्ययर् ियोग गिे ि वस्तु तः डे प्रलभि गरिर्ेछ। बुधवाि सबै प्रवद्यार्थीहरूको
लाप्रग एप्रसनरोर्स अर्लाइर् प्रिक्षाको प्रदर् िहर्े छ।
कृपया र्थाहा पाउर्ु होस् प्रक केप्रह प्रवद्यार्थीको ताप्रलकालाई परिमाजन र् गर्न आवश्यक पदान , तपाईौंको स्कूलले तपाईौं,
तपाईौंको बच्चा, ि / उर्को प्रिक्षकसँग काम गर्ेछ ि तपाईौंको बच्चाले आवश्यक प्रर्दे िर् िाप्त गर्े छ।
स्वास्थ्य एवौं सुिक्षा
एक कोप्रभड-१९ अप्रभभावकको सहमप्रत फािम यस मेलमा समावेि छ। न्यु योकन िाज्यका प्रदिाप्रर्दे िहरूले
स्कूलहरू खुला िहर्को लाप्रग प्रजल्लाले प्रवद्यार्थी ि कमन चािीहरूको जाँ च गर्ुन आदे ि गिे को छ। कृपया यो फािम
भर्ुन होस् यप्रद तपाईौं स्कूलमा तपाईौंको बच्चालाई सल्लोव र्े सल स्वाब कोप्रभड-१९ पिीक्षण िबन्ध गर्न अर्ु मप्रत
प्रदर्ु हुनछ।
टे क्नोलोजी
ग्रेड के-५ (K-5) का प्रवद्यार्थीहरूले स्कूलमा उर्ीहरूको रोमबुक उर्ीहरूसँगै ल्याउर् आवश्यक पदै र्।
प्रतर्ीहरूलाई कक्षाकोठामा टे क्नोलोजीको पहुँ च िदार् गरिर्े छ। प्रवद्यार्थीहरूले रिमोट (टाढाको प्रिक्षा) प्रदर्हरूमा
घिमा उर्ीहरूको रोमबुक ियोग गर्ुन पदन छ।
कक्षा ६ का प्रवद्यार्थीहरूले आफ्र्ा रोमबुकहरू प्रदर्प्रदर्ै उर्ीहरूको सार्थ स्कूलमा ल्याउर् आवश्यक पदन छ। कक्षा
६ का प्रिक्षकहरूले प्रवद्यार्थी ि अप्रभभावकहरूलाई रोमबुकहरू ओसार्ुन को लाप्रग र्थप जार्कािी िदार् गर्े छर्।
प्रवद्यार्थीहरूले रिमोट पढ् र्े प्रदर्हरूमा घिमा उर्ीहरूको रोमबुक ियोग गर्ुन पदन छ।
यस पत्रको सार्थ सौंलग्न सूचर्ा गाईडमा प्रर्म्न िीर्न कहरू समावेि गरिएका छर््:
 सामाप्रजक दु िी
 अर्ु हाि कभरिौं गहरू
 हात धुर्े ि ह्यान्ड सेप्रर्टाइजि ियोग
 स्कूल भवर्हरू सफा ि कीटाणुिप्रहत गदै
 प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग दै प्रर्क गृह स्वास्थ्य स्क्रीप्रर्ौंग
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तपाईलाई यो गाइडलाई इलेक्ट्रोप्रर्क रूपमा हे र्न यस वेबसाइटमा जार् िोत्साहर् गछौ:
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