
आमाबाबहु�/अिभभावकह�का लािग अनलाइन िसकाइ मागर्दशर्न 

डेनभर पिब्लक स्कूल्सले िडिपएस अनलाइन (दरू) िसकाइ योजना कायार्न्वयन ग�ररहदँा, आमाबाबुह� र अिभभावकह�लाई आफ्ना िव�ाथ�ह�को 
िसकाइमा नयाँ भूिमकाह�मा संल� रहन भ�नँदैछ भ�े हामीलाई लाग्यो। तपाईलँाई यस काममा सहज बनाउनका लािग, हामील ेएउटा मागर्दशर्न 
देिख केही रणनीितह� िनमार्ण गरेका छौ ँजसलाई आफ्नो िव�ाथ�को अनलाइन िसकाइमा सहयोग गनर् तपाई ँ�योग गनर् स�ु�न्छ।   
 

आमाबाबहु�/अिभभावकह�का लािग उपयोगी सझुावह� 
 

आफ्नो घरमा आफ्नो िव�ाथ�का लािग एउटा स्थान पिहचान 
गनुर्होस् जहा ँकम िवकषर्ण होस् र जहा ँतपाईलँे अनुगमन गनर् 
स�ुहोस्। त्यस स्थानमा पेपर, पेिन्सल र �ेयनह� जस्ता उपयु� 

साम�ी भएको सुिनि�त गनुर्होस्। 

आफ्नो िव�ाथ�सँग एक�पीय दैिनक तािलका र अपेक्षाह� 
स्थािपत गनुर्होस्। 

िसकाइ अनुभवमा �गितका िवषयमा दैिनक आफ्नो ब�ासँग भेट 
गनुर्होस् र उनीह�सँग कुन ै��ह� भए नभएको वा 
िशक्षकह�बाट म�त चािहए नचािहएको हनेुर्होस्। 

आफ्नो ब�ाको िशक्षक र �शासकबाट �ा� स�ार (इमेल, 
स्कूल मेसेन्जर, आ�द) अनुगमन गनुर्होस्। 

 
आफूह�सगँ ��ह� भए कोसगँ सम्पकर्  गन� 

... का िवषयमा ��ह�का लािग  सम्पकर्  गनुर्होस ्

कोसर् असाइनमेन्ट, कायर्ह�, �ेडह� र पृ�पोषण �िशक्षक/िशक्षक 

कुनै �ि�गत वा सामािजक-भावनात्मक सरोकार परामशर्दाता/सामािजक कायर्कतार् 

िसकाइ सम्बिन्धत अन्य मु�ाह� वा स्कूल समुदायका िवषयमा तपाईसँँग �न स�े ��ह� ि�िन्सपल वा स्कूल �शासक 

कुन ै�िविध-सम्बिन्धत समस्या वा मु�ा िडिपएस टेक हले्पलाइनलाई फोन गनुर्होस्: 
७२०.४२३.३१६३ (अङ्�ेजी र स्प्यािनस) 

सामुदाियक संल�ता तथा सहयोग कायर्�मह� 
प�रवार र समुदाय हले्पलाइन 
७२०-४२३-३०५४ 

आफ्नो िव�ाथ�ल े�ा� ग�ररहकेो वा आवश्यक भाषा सहयोग वा सेवाह� इएलए हटलाइन: ७२०.४२३.२०४० 

 
�िविध सझुावह�  

● िडिपएस गुगल लगइन: तपाईकँो ब�ाल ेगुगल �ोम �ाउजरमा https://mail.google.com/ टाइप गरेर िडिपएस गुगल अकाउन्टमा 
लगइन गन�छन्। वेबसाइटिभ� िछ�रसकेपिछ, तपाईकँो ब�ालाई उनीह�को युजरनेम र पासवडर् �िव� गराउन भिननेछ। 

○ युजरनेम = िव�ाथ�को आइिड 
○ पासवडर् = ८ अङ्कको जन्मिमित (मिहना/�दन/वषर्), य�द िव�ाथ�ले प�रवतर्न गरेको नभए। य�द आफ्नो िव�ाथ�लाई 

उनीह�को पासवडर् �रसेट गनर् सहयोग चािहन्छ भने, कृपया ७२०.४२३.३१६३ मा फोन गनुर्होस्। 
 

https://mail.google.com/


 

    �िविध उपलब्ध छैन?  
➔ यहा ँकेही िवकल्पह� �दइएका छन:्  

○ कुन ैसेलफोनबाट पढाइ साम�ी तथा िभिडयो हनेुर्होस् र अलग्गै पेपरमा असाइनमेन्टह� पूरा 
गनुर्होस्। 

○ आफ्नो ब�ाल ेसोझै काम गनर् सकोस् भ�का लािग असाइनमेन्टह� ि�न्ट गनुर्होस्। 
 
भाषा र प�चँका लािग औजारह� 
 

गुगल �रडएन्डराइट: �रडएन्डराइटले िविभ� भाषाह�मा प�चँ रा� स�कन ेदस्ताबेजह�, वेब पृ�ह� र गुगल दस्ताबेजह� बनाउन म�त 
गदर्छ। यसमा टेक्स्ट तथा िच� शब्दकोशह�, अनुवादकह�, टेक्स्टबाट वाणी, वाणीबाट टेक्स्ट, र टेक्स्टका िवशेषताह� 
सरलीकरण/सारांशीकरण सामेल छन्।  

➔ सु�वात गन�/कसरी गन� मागर्दशर्कह�  
➔ हरेक गुगल �रड एन्ड राइट औजारको �योगका लािग यो  �तु सन्दभर् मागर्दशर्क हनेुर्होस्। 

         राइट औजार। 
➔ िनद�शनह� र िस्�नसट्सह� तल हनेुर्होस्। 

युआरएल बारमा, यो आइकन प�ा लगाउनुहोस् र त्यसमा िक्लक गनुर्होस्:

 
 

त्यसपिछ तपाईकँो दस्ताबेज (डकुमेन्ट) मािस्तर गुगल �रड एन्ड राइट टुलबार देिखनेछ, र त्यसपिछ 
तपाईलँे भाषा र सुगम्यता औजारह� �योग गनर् सु� गनर् स�ु�न्छ। 

                                                    
 

 
 
 

गुगल �ान्सलटे: कुन ैपिन गुगल डकुमेन्टको टेक्स्ट अन्य धेरै भाषाह�मा अनुवाद गनर् गुगल �ान्सलेट �योग गनुर्होस्। यसले तपाईकँो दस्ताबेजको िभ� 
�ित बनाउँछ, जसल ेगदार् तपाईलँे दवैु भाषाह�मा ती �ितह�को सन्दभर् िलन स�ु�न्छ।  
 

➔ आफ्नो टुलबारमा “टुल्स - tools” छनोट गरेर गुगल �ान्सलेटमा जानुहोस् र   
“�ान्सलेट डकुमेन्ट - translate document” मा जानुहोस्। 

 
 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvSZbmGbKpCTeU9nFZ1EJ3-DFcFoRQsgY
https://drive.google.com/open?id=17Qc_ROKz1iuf_2xzIp5KfSJld55TUtS_

