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प्रिय रोचेस्टर प्रिटी स्कूल प्रिस्ट्स्टिक्टका प्रिध्यार्थीहरु,पररिारहरु र कर्म चारीहरु,
रोचेस्टर प्रिटी स्कूल प्रिस्ट्स्टिक्टले भोप्रल, प्रिप्रहिार, जनिरी ६ दे स्ट्ि ररर्ोट लप्रनमङ तर्म परितमन गनम िुरु गदै छ। यो एक
अल्पकाप्रलन उपाय हो, कर्म चारी र िैकस्ट्ल्पक कर्म चारीहरु प्रिप्रर्त िंख्यार्ा भएको कारण तपाईको िालिाप्रलकालाई
िुरप्रित, िभािकारी र व्यिस्ट्थर्थत रुपर्ा प्रििा प्रदने हाम्रो िर्तालाई ित्यि रुपर्ा अिर गछम ।
प्रिप्रहिार, जनिरी ६ र्ा ििै प्रिध्यार्थीहरु Google Classroom िा Seesaw र्ा लगइन गरे र तोप्रकएको कायम पुरा गरे र
एप्रिङ्रोनि लप्रनमङको प्रदनर्ा िंलग्न प्रहने छन।
िु रिार, जनिरी ७ र िोर्िार जनिरी १० र्ा, प्रिध्यार्थीहरुले Google Classroom िा Seesaw र्ा लगइन गने छन र
आफ्ना प्रििकहरुिंग ररर्ोट लप्रनमङ्ग र्ार्मत आफ्नो ताप्रलका पालना गनेछन।
हार्ी र्ं गलिार, जनिरी ११ र्ा व्यिस्ट्थर्थत प्रििार्ा र्कमने आिा गछौं र िोर्िार प्रदउँ िो िम्मर्ा उप्िे ट िदान गने छ ।ं
ररर्ोट लप्रनमङको लागी यो अल्पकाप्रलन पररितमनको िर्यर्ा, िेल्कुधरु प्रनधाम ररत िर्य अनु िार जारी रहने छ।
िप्रििकहरुले प्रिध्यार्थी िे लािीहरुिंग प्रिधा कुराकानी गनेछन।
प्रजल्लाले यि पररितमनको िर्यर्ा हाम्रा प्रिध्यार्थी र पररिारहरुलाई िहयोग गनम जारी राख्ने छन:
• प्रिहान ९:०० िजे दे स्ट्ि प्रदउँ िो १:०० िजे िम्म १४ िटा प्रिध्यालय िाइटहरुर्ा प्रिध्यार्थीहरुका लागी िाना
प्रहने छ। कृपया थर्थानहरुको लागी िेििाइट हे नुमहोला।
• RCSDLearns र्ा गएर िाप्रिप्रधक िर्र्थमन पहँ च गनम िप्रकन्छ।
• छन ट प्रिध्यालयहरुर्ा अको हप्ता दे स्ट्ि भ्यास्ट्िन स्ट्िप्रनकहरुको िंचालन भइरहे का छन। र्थप जानकारी,
अपोइन्टर्े न्ट ताप्रलका िप्रहत, हाम्रो िेििाइटर्ा यि हप्ता पोस्ट गररने छ।
• प्रजल्लाले िोप लगाउने अििरहरु अप्रधकतर् िनाउँ न थर्थानीय िाल रोग प्रििेषज्ञहरुिंग कार् गरररहे को छ।
र् ििैलाई िोप लगाउन, र्ास्क लगाउन र पररिण जारी राख्न िोत्साहन गछुम । यो चुन प्रतपूणम िर्यर्ा तपाईको धैयमता र
िुझाइको लागी धन्यिाद।
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