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िडसे�र १८, २०२० 

िप्रय िव�ाथ�ह�, प�रवारह�, र रोचे�र िसटी �ूल िड��� �का कम�चारी सद�ह�, 

म उ�ािहत छु िक हामी केिह छोटो ह�ामा हाम्रा केही िव�ाथ�ह� जनवरी ५ मा हाम्रो ���गत िश�णको फेज 
(चरण) १ मा फक� नेछन्! हामी िवशेष सेवाह�मा क�ा के-१२ स�मा भएका िफता� िव�ाथ�ह�लाई �ागत 
गद�छौ।ंकृपया �ान िदनुहोस् िव�ाथ�ह�को लािग जनवरी ५ नयाँ सु� िमित हो।हामी कुनै पिन आव�क क�ाकोठा 
सेट अप वा हेरचाहको लािग आज र जनवरी ४ बीच यी भवनह�मा �ाफलाई क�ा कोठाह�मा जानको लािग अनुमित 
िदइरहेका छौ।ंचरण १ को बखत, प्री-के दे�ख ६ क�ाका सामा�-िवशेष िश�ामा अ�यनरत िव�ाथ�ह� �रमोट 
(टाढाको) िश�ामा रहनेछन्। 

यस ह�ा, चरण १ मा िव�ाथ�ह�को प�रवारले  ब�ाको �ूल, िश�कको नाम, र हाइिब्रड / ���गत-पढाइको लािग 
�ूलमा फक� ने बारेमा जानकारीसिहतको िचठी प्रा� गरे।चरण १ मा �ूलह� २०२०-२१ �ूल वष� अिघ प्रकािशत 
ग�रएको घ�ी (�ूलको समय) काय�क्रममा फिक� नेछ।कृपया हाम्रो वेबसाइटमा यस �ूल पृ� जाँच गनु�होस्: 
website।तपाईंले िव�ालय िफता� स���त गाइड प्रा� गनु�भयो जुन www.rcsdk12.org/familyguide मा अनलाइन 
फेला पान� सिकन्छ र यसको साथसाथै एक सहमित फाराम जसले िज�ालाई तपाईंको ब�ालाई कोिभड -१९ का लािग 
परी�ण गन� अनुमित िदन्छ।थप �पमा, तपाइँको ब�ाको यातायात (�ूल बस) �वस्था को बारे मा जानकारी प्रा� 
गनु��नेछ। 

चरण २ र ३ मा अपडेट 

नोभे�रमा, मैले िश�ा बोड�मा पुन: खोल्ने योजना प्र�ुत गर� , जसले एक मोडललाई अनुमोदन गऱ् यो जसले अिधक 
िव�ाथ�ह�लाई हाइिब्रड / ���गत अ�यनमा फका�उँछ।दुई ह�ा अिघ, �ूलह�ले �ूलको बाँकी िश�णको 
छनौट  बारेमा प�रवारसँग स�क�  गय�।प�रवारह�ले या त पूण�  �रमोट (टाढाको) िश�ा वा एक हाइिब्रड / ���गत-
मोडेलको जसमा दुई िदन ���गत िनद�शन िदनको ितनीह�को ब�ाको लािग छनौट गरे। 

आ�य�जनक �पमा, धेरै जसो प�रवारह�ले यस �ूल वष�मा सु�दे�ख नै हामीले प्रयोग गद�  आएका �रमोट मोडेललाई 
(टाढाको िश�ामा) समथ�न गन� जारी राखेकाछन्। 

प�रणामह� तल छन्: 

 िव�ाथ�ह� हाइिब्रड / 
���गत 

     % 

हाइिब्रड / 
���गत 

�रमोट*  �रमोट % 

िज�ा कुल 
(ज�ा) 

२४,६३०  ७,३५९ ३०% १७,२७१ ७०% 
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प्री-के - ६ क�ा 
कुल 

१३,५२१ ४,४२३ ३३% ९,०९८ ६७% 

७-१२ क�ा 
कुल 

११,१०९ २,९३६ २६% ८,१७३ ७४% 

*�रमोट सं�ाले ती ���ह� गणना ग�रयो जसले �रमोटको छनौट गऱ् यो, ती जो अिनिण�त िथए, र जसले प्रितिक्रया 
गरेनन्। 

 

ती प�रवार जसले छनौटको साथ प्रितिक्रया गरेनन् वा अिनिण�त िथए ितनीह�का ब�ाह� टाढा रहनेछन् र चार िदन 
स� भचु�अल (इ�रनेटबाट) िश�ा प्रा� गन� जारी रा�ेछन्। बुधवार एक एिसन्क्रोनस िदनको �पमा जारी रहनेछ  जुन 
िदन िव�ाथ�ह�ले �त� �पमा अ�यन गन�छन्। 

चरण २ - फेब्रुअरी ८, २०२१: हाइिब्रड /���गत र �रमोट लिन�ग 

सबै प्री-के दे�ख ६ क�ाका सामा� र िवशेष िश�ाका िव�ाथ�ह� जसले हाइिब्रड लिन�ग छनौट गरेकाछन उनीह�को 
लािग चरण (फेज) २ सोमबार, फेबु्रअरी ८, २०२१ मा सु� �नेछ।यी िव�ाथ�ह�ले चार िदनको िनद�शन प्रा� गन�छन्: 
उनीह� लगातार दुई िदन संकर / ���गत �पमा �नेछन् र दुई िदन पूण� �पमा �रमोट (टाढा) �न्छन्।बुधवार पूण� 
�पमा एिसन्क्रोनस / �त� िश�ा �नेछ।धेरै जसो अवस्थाह�मा, िव�ाथ�ह�ले आफ्ना अव�स्थत िश�कह� 
राख्छन्। 

जबिक हाम्रा हाइिब्रड िव�ाथ�ह� क�ामा ���गत �पमा उप�स्थत �न्छन्, �रमोट (दुग�म) िव�ाथ�ह� �ूलको 
िदनको एक भागको लािग जुम प्रयोग गरेर सामेल �नेछन्।िश�कह�ले सी-स  र गुगल �ास�मह� हाम्रो प्राथिमक 
िश�ा �ेटफम�को �पमा प्रयोग गरेर एकै साथ �रमोट (दुग�म) िव�ाथ�ह� र ���गत िव�ाथ�ह�लाई 
पढाउनेछन्।हाइब्रीड / ���गत अ�यनमा सबै िव�ाथ�ह�को लािग एिसन्क्रोनस / �त� िश�ा अवसरह� पिन 
सामेल �नेछन्।हाम्रा िश�कह�ले िव�ाथ�ह�लाई �� रा� र प्र�ेक िदन उ�-गुण�रको अनुभवह� प्रदान गन� 
िविभ� िविधह� प्रयोग गन�छन्। 

जनवरीमा, प्री-के दे�ख ६ क�ाका िव�ाथ�ह�को प�रवारले ब�ाको �ूल, िश�कको नाम, र हाइिब्रड / ���-
पढाइको  लािग �ूल-िफता� बारेमा जानकारी, साथै यातायातका (�ूल बस) जानकारी प्रा� गन�छन्।प�रवारह�ले 
िव�ालय िफता� स���त गाइड प्रा� गन�छन् जुन िज�ाको यो वेबसाइटमा पिन छ; www.rcsdk12.org/familyguide  
र यसको साथसाथै एक सहमित फाराम जसले िज�ालाई तपाईंको ब�ालाई कोिभड -१९ का लािग परी�ण गन� 
अनुमित िदन्छ। 

चरण २ को समयमा ७- १२ क�ाका सामा� र िवशेष िश�ाका िव�ाथ�ह� �रमोट (टाढाको) िश�ामा रहनेछन्। 

चरण ३-माच� १, २०२१: लिन�� पोड्ससमथ�नको साथ �रमोट वचु�अल िनद�शन 

हाम्रा सबै क�ा ७- १२ का िव�ाथ�ह� पूण� भचु�अल (अनलाइन) रहनेछन्। 
जबिक प्राथिमक िनद�शन �रमोट सेिटंगमा (इ�रनेटबाट) �नेछ, िव�ाथ�ह�लाई ���गत सहयोगको अवसर लिन�� 
पोड्समा �नेछ।लिन�� पोड्सह� िव�ाथ�ह�को सानो समूह हो जुन समान आव�कताह�सँग िम�छ जसलाई 
अनुकूल र ���गत समथ�न प्रा� गन� सँगै �ाइएको �न्छ।जहाँ स�व छ, िश�कह�ले ���गत सा�ािहक भेटको 
लािग िव�ाथ�ह�को साथ तािलका बनाउँनेछन् जुन लगातार भचु�अल (अनलाइन) भेटह� र ह�ाको मा�मबाट टच 
पोइ�ह�को साथ �नेछ।यो व्���गत समयले सामूिहक िश�ा र वय�ह�को लािग प्र�ेक िव�ाथ�को साथ 
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���गत �पमा चेक-इन गन� अवसरह� समावेश गद�छ।हाम्रा सबै क�ा ७- १२ का िव�ाथ�ह� ���गत िश�ण 
पोड्सह�मा भाग िलन यो� छन्। लिन�� पोड्समा िश�ामूलक र सामािजक भावना�क सहायता सिहत १२ क�ाका 
िव�ाथ�ह�का (िसिनयेर्) �ातक को लागी आव�क सबै स्रोतह� उपल� �नेछ।कृपया लिन�ग पोड्सह�मा उपल� 
थप जानकारीको लािग, तपाईंको ब�ाको �ूलमा स�क�  गनु�होस्। 

 बेल टाइ� (�ूल को समय): 
फेबु्रअरी ८, २०२१ दे�ख, चरण २ र ३ का हाम्रा सबै िव�ाथ�ह� २०२०-२१ �ुल बष� अिघ प्रकािशत ग�रएको घ�ी 
काय�क्रममा फिक� नेछ। थप जानकारीको लािग कृपया हाम्रो वेबसाइट हेनु�होस्: website । 

हाइिब्रड / ���गत िश�ण को लागी �ा� र सुर�ा 

िब�ाथ�ह�लाई हाइिब्रड/���गत िनद�शनका लािग �ूलमा उप�स्थत गराउन, �ूलह�ले हरेक मिहना केही 
प्रितशत िव�ाथ� र �ाफको कोिभड -१९ परी�ण गनु� पछ� ।यिद हामी यो �ूयोक�  रा� आव�कता पूरा गन� असमथ� 
भयौ ंभने, �ूल ब� गनु�पन�छ र िव�ाथ�ह� पूण� �पमा दुग�म (�रमोट) िनद�शनह�मा फक� नेछन्।िज�ाले हाम्रो 
समुदायको कोिभड -१९ र �ूयोक�  रा�को पिछ�ो माग�दश�नको निजक नजर रा�खरहेको छ, र हामीलाई थाहा छ 
प�र�स्थित एक �णमा प�रवत�न �न स�छ।िव�ालय िफता� स���त गाइडमा धेरै जानकारी प्रदान ग�रएको छ। कृपया 
िनि�त गनु�होस् िक तपाईंले यसलाई पढ्नु भएको छ! 

आरसीएसडी समुदायको सबैको लिचलोपन र समझदारीलाई दे�ख म कृत� छु िकनिक हामी सबैलाई �स्थ र सुरि�त 
राख्दै ���गत िश�णमा फक� ने तयारी गद�छौ।ंम तपाईलाई खुसी छुि� र एक नयाँ वष�को शुभकामना िदन्छु! 

 

तपाइको आदरणीय, 

  

Dr. Lesli Myers-Small 
Superintendent of Schools 
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