
 

प्रिय परिवािहरु,  
  

हामी ८ फेबु्रअिी, २०२१ को ितीक्षा गरििहेका छ ौं, जब हामी सू्कलमा तपाईौंको बच्चाहरूलाई स्वागत गर्न ढोका 

खोलछ ौं! हामी तपाईौंलाई धेिै आईटमहरूमा अपडेटहरू िदार् गर्न चाहानछ ौं जसले गदान तपाईौं ि तपाईौंको बच्चा 

सुरुको प्रदर्को लाप्रग तयाि हुरु्हुनछ। 

 

सू्कल मूल सू्कलको घण्टी समयमा प्रफतान हुरे्छ:  _______________ 

तपाईौंको बच्चा व्यक्तिगत पढाइको लाप्रग यहा सामेल हुरे्छ: _______________ 

तपाईौंको बच्चाको प्रिक्षक ि कक्षा कोठा र्म्बि: __________________ 

 

प्रर्देिर् 

हाइप्रब्रड मोडल: हाइप्रब्रड प्रवद्यार्थीहरू दुई प्रदर् सम्म सू्कलमा व्यक्तिगत प्रर्देिर् िाप्त गर्न आउँदछर््। अन्य तीर् 

प्रदर् प्रसनरोर्स / एप्रसनरोर्स प्रिक्षण ियोग गिेि वसु्ततः डेप्रलभि गरिरे्छ। बुधवाि सबै प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग 

एप्रसनरोर्स प्रसकाईको प्रदर् िहरे्छ।  

 

रिमोट मोडेल: रिमोट (टाढाका) प्रवद्यार्थीहरूले सोमबाि, मौंगलबाि, प्रबहीबाि ि िुरबाि टाढाबाट पढाइ गरे्छर्। 

सबै क्लासहरू प्रसनरोर्स / एप्रसनरोर्स अध्ययर् ियोग गिेि वसु्ततः डेप्रलभि गरिरे्छ। बुधवाि सबै प्रवद्यार्थीहरूको 

लाप्रग एप्रसनरोर्स अर्लाइर् प्रिक्षाको प्रदर् िहरे्छ। 

 

कृपया र्थाहा पाउरु्होस् प्रक केप्रह प्रवद्यार्थीको ताप्रलकालाई परिमाजनर् गर्न आवश्यक पदान, तपाईौंको सू्कलले तपाईौं, 

तपाईौंको बच्चा, ि / उर्को प्रिक्षकसँग काम गरे्छ ि तपाईौंको बच्चाले आवश्यक प्रर्देिर् िाप्त गरे्छ।   

 

स्वास्थ्य एवौं सुिक्षा 

एक कोप्रभड-१९ अप्रभभावकको सहमप्रत फािम यस मेलमा समावेि छ। नु्य योकन  िाज्यका प्रदिाप्रर्देिहरूले 

सू्कलहरू खुला िहर्को लाप्रग प्रजल्लाले प्रवद्यार्थी ि कमनचािीहरूको जाँच गरु्न आदेि गिेको छ। कृपया यो फािम 

भरु्नहोस् यप्रद तपाईौं सू्कलमा तपाईौंको बच्चालाई सल्लोव रे्सल स्वाब कोप्रभड-१९ पिीक्षण िबन्ध गर्न अरु्मप्रत 

प्रदरु्हुनछ।  

 

टेक्नोलोजी 

गे्रड के-५ (K-5) का प्रवद्यार्थीहरूले सू्कलमा उर्ीहरूको रोमबुक उर्ीहरूसँगै ल्याउर् आवश्यक पदैर्। 

प्रतर्ीहरूलाई कक्षाकोठामा टेक्नोलोजीको पहँुच िदार् गरिरे्छ। प्रवद्यार्थीहरूले रिमोट (टाढाको प्रिक्षा) प्रदर्हरूमा 

घिमा उर्ीहरूको रोमबुक ियोग गरु्न पदनछ। 

 

कक्षा ६ का प्रवद्यार्थीहरूले आफ्र्ा रोमबुकहरू प्रदर्प्रदरै् उर्ीहरूको सार्थ सू्कलमा ल्याउर् आवश्यक पदनछ। कक्षा 

६ का प्रिक्षकहरूले प्रवद्यार्थी ि अप्रभभावकहरूलाई रोमबुकहरू ओसारु्नको लाप्रग र्थप जार्कािी िदार् गरे्छर्। 

प्रवद्यार्थीहरूले रिमोट पढ्रे् प्रदर्हरूमा घिमा उर्ीहरूको रोमबुक ियोग गरु्न पदनछ। 

 

यस पत्रको सार्थ सौंलग्न सूचर्ा गाईडमा प्रर्म्न िीर्नकहरू समावेि गरिएका छर््: 

 सामाप्रजक दुिी 

 अरु्हाि कभरिौंगहरू 

 हात धुरे् ि ह्यान्ड सेप्रर्टाइजि ियोग 

 सू्कल भवर्हरू सफा ि कीटाणुिप्रहत गदै 

 प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग दैप्रर्क गृह स्वास्थ्य स्क्रीप्रर्ौंग 



 कोप्रभड-१९ पिीक्षण 

 खार्ा 

 यातायात-सू्कल बस (आगमर् ि खािेज) 

 

तपाईलाई यो गाइडलाई इलेक्ट्र ोप्रर्क रूपमा हेर्न यस वेबसाइटमा जार् िोत्साहर् गछौ: 

www.rcsdk12.org/familyguide. 
  
 

तपाइँको आदिणीय, 

 

 

प्रिक्तिपल (Principal) 
 


