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 हाम्ा ववद्यार्थीहरूमध्यटे प्रत्यटेक सफल 
 हुन्छन ्– ्रु्सटनाले होइन, तर योजनाले
 हाम्ा पिदयार्थीहरू कलेज र कररयरका

 लागि तयार भएर ग्ाजुएट हुन्छन ्ककनकक
 हाम्ा सककू लहरू तयसता रमिाइला सर्ानहरू
 हुन ्जिले िबकैा लागि, पिशषेिरर रङका
 पिदयार्थीहरूका लागि ििडोतककृ ष्ठता सिज्सना
 ि ््स्छन।् हाम्ा पिदयार्थीहरूले सशक्षकहरू,
 िहयोि प्र्ायकहरू र नेतकृतिकता्सहरूबाट
 अर््सिकूर्स ररिर र िहयोि प्राप्त गर्डछन।्
 हाम्ा समुरा्यहरूलाई सफल बनाउनटे कुिा
 ननस््ि्त गन्ड ननमा्डण गरिएका गन्तशील
 ट्ककू ल संट्ककृ न्त ननमा्डण गन्डका लाचग

 ववद्यार्थीहरू, परिवािहरू ि ट््ाफ िँिै कामि
ि्छ्सन।्
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कोमिि-१९ वसै््वक ट्वाट््थ्य सङक्प्रन्तको प्रन्तक्रि्या ट्वरूप िटेनिि पस््लक ट्ककू लसलटे ्यो अनलाइन मसकाइ ्योिना ववकमस्त गिटेको छ िसलटे गरा्ड 
हाम्ा ववद्यार्थीहरूलटे हाम्ा ट्ककू ल िवनहरू बनर हँुरा पनन आफनो मसकाइ िािी िाखन सककू न।् ्यस ्योिनालटे प्रत्यटेक िटेनिि ववद्यार्थीको मसकाइको 
सफल्ता ननिन्ति होस िनी सुननस््ि्त गन्ड गिटेका हिटेक प्र्यासहरू प्रन्तको डिवपएसको प्रन्तबद्ध्ता प्रट््ुत्त गर्डछ।

्यो ्योिना ननमनमलणि्त मसद्धान्तहरूमा आिारि्त छ: (१) ननरनतर सशक्षरको िहयोि, (२) िबै पिदयार्थीहरूलाई िहँुच प्र्ान िनु्स र (३) िमिु्ायिँिको 
िमबद्धता कायमि राखनु।

ट्ककू ल बनरको अवचििरि, डिवपएस मशक्षकहरूलटे ववद्यार्थीहरूलाई कक्षाकोठामा पहहलटे न ै
ट्र्ावप्त िसैकटे को मसकाइ माग्डमा आिारि्त हुनटे गिी ननमा्डण गरिएको मशक्षण प्ररान गन्ड िािी 
िाखनटेछन।् उनीहरूलटे ्यो काम ्यस ्योिनामा पहहिान गरिएका ्तीनव्ा अनलाइन मसकाइ 
ववकलपहरूमध्यटे एउ्ा प्र्योग गिटेि गनवेछन।् 

हामी हाम्ा िा ््डि ट्ककू लहरूसँग नस्िकमा िहटेि काम गरििहटेका छौँ, ि िा ््डि ट्ककू लहरूलटे पनन समान क्कमसमका ववकलपहरूबा् अनलाइन मसकाइ 
्योिनाहरू बनाउँरैछन।् िा ््डि ट्ककू लहरूलाई पनन डिस्ट्रिक्लटे प्ररान गिटेको शकै्षणणक सामग्रीमा पकूण्ड पहँुि हुनटेछ। ्यसमा हामी सँगै छौँ।

अनलाइन सिकाइ योजना िमिीक्षा

 अमििावकहरू ्तर्ा
परिवािहरूलटे  कोमिि-
 १९ ट्वाट््थ्य सङक्
 प्रन्तको डिवपएसको

 प्रन्तक्रि्याबािटे ्यडिवपएस
 बािटे ्यहाँ िानन
सकनटेछन:् www.
dpsk12.org/
coronavirus

सशक्षकको िहयोि िहहत डिससरिकटले प्र्ान िरेका शकै्षणरक िामिग्ीहरू१

सशक्षक नेतकृतिको हाइबब्ि सशक्षर२

सशक्षक नेतकृतिको िकूर्स डिसजटल सशक्षर३

4

http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
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 ननरनतर सशक्षरको 
िहयोि िनने

 िब ैपिदयार्थीहरूका
 लागि 

िहँुच प्र्ान िनने

 िमिु्ायिँिको िमबद्धता
कायमि राखने

आकस्ट्मक स्ट्र्न्तलटे ट्ककू लहरू बनर 
िैिहँरा शकै्क्षक वकृवद्ध का्यम िाखनका 

लाचग डिस्ट्रिक्लटे ववववि्तापकूण्ड 
डिस्ि्ल ि गैि-डिस्ि्ल सामग्रीहरू 
्तर्ा शकै्षणणक क्रि्याकलापहरू माफ्ड ्त 

मशक्षणलाई सह्योग गन्ड िािी 
िाखनटेछ।

िटेनिि पस््लक ट्ककू लस कटे -१२ सममका 
समपकूण्ड ववद्यार्थीहरूलाई उपकिण ि 
इन्िनटे्को पहँुि प्ररान गन्ड प्रन्तबद्ध 
छ। ्यो लक््य प्राप्त गन्डका लाचग 
हामी समुरा्यका साझटेरािहरूसँग 

नस्िकमा िहटेि काम गरििहटेका छौँ।

ट्ककू लहरू बनर िैिहँरा हाम्ो समुरा्यमा 
ववद्यार्थीहरूका लाचग अन्तरिक्त 

इन्िनटे् पहँुि ि/वा वकृवद्ध गरिएको 
््यानिववर् सुिक्क्ष्त गन्डका लाचग 
डिस्ट्रिक्लटे ट्र्ानी्य इन्िनटे् सटेवा 
प्ररा्यकहरूसँगको साझटेरािीलाई 

सहिीकिण गिटेको छ। 

ननमनदिारा ्दीर्सकालदीन पिदयार्थी पिकाि प्रोतिाहहत िन्सका लागि अनलाइन सिकाइबाट लाभ सलन्छ:
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पिकलि १

सशक्षक िहयोि िहहत डिससरिकटले प्र्ान िरेका शकै्षणरक 
िामिग्ीहरू
• ववद्यार्थीहरूका लाचग ट्व्तनत्र पहँुि प्राप्त गन्डका लाचग डिस्ट्रिक्लटे डिस्ि्ल शकै्षणणक 

सामग्रीहरू प्ररान गर्डछ।

• ववद्यार्थीहरूलटे डिस्ट्रिक्लटे प्ररान गिटेका सामग्रीहरू(िट््तै, डिस्ट्रिक् पाठहरू, एिन्ुयइ्ी) 
बा् सोझै मशक्षणमा पहँुि िाखन सकछन।्

• मशक्षकहरूलटे ववद्यार्थीहरूका लाचग अनलाइन का्या्डल्य सम्य ि/वा ट्ेमलफोन पकृषठपोषण 
प्ररान गर्डछन।्

सिफाररि िररएका सककू लहरू र सशक्षकहरू

 रकूि वा्ताविण माफ्ड ्त मशक्षण प्ररान गन्डमा कम प्रवीण्ता
िएका ट्ककू लहरू ि मशक्षकहरू।

्कूर सिकाइलाई िहयोि िनने

्कूर सिकाइका लागि पिकलिहरू १



अनलाइन सिकाइका पिकलिहरू
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पिकलि २

सशक्षकले नेतकृति िरेको हाइबब्ि सशक्षर
• िुनसुकै सम्यमा पनन सञिालन गन्ड सक्कनटे मशक्षणको एउ्ा मोिल – मशक्षकहरूलटे 

स्ो्तहरू साझा गरिसकटे पनछ बालबामलकाहरूलटे ट्व्तनत्र रूपमा आफनो मसकाइलाई 
आफनै गन्त हरन सकछन।्

• मशक्षकहरूलटे डिस्ि्ल रूपमा सामग्रीहरू क्युिटे् ि प्ररान गछ्डन ्(िट््त,ै मिडि्योहरू, 
डिस्ट्रिक्को सामग्री वा परिपकूिकी्य सामग्रीबा् असाइनमटेन्) िसमाचर् 
ववद्यार्थीहरूलटे ट्व्तनत्र रूपमा काम गछ्डन ्ि बुझाउँछन।्

• ववद्यार्थीहरूलटे गुगल कक्षाकोठा, अन्य डिस्ि्ल मञिहरू ि/वा फोन माफ्ड ्त सञिाि 
गर्डछन।्

अनलाइन सिकाइलाई िहयोि िनने

२

सिफाररि िररएका सककू लहरू र सशक्षकहरू

 रकूि वा्ताविण माफ्ड ्त मशक्षण प्ररान गन्डमा कटे ही प्रवीण्ता
िएका ट्ककू लहरू ि मशक्षकहरू।
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पिकलि ३

सशक्षकले नेतकृति िरेको िकूर्स डिसजटल सशक्षर
• पकूण्ड डिस्ि्ल मशक्षण। 

• आफकू लटे कहाँ छोिटेको छ ि ववद्यार्थीहरूलटे कटे मा काम गरििहटेका छन ्िननटे कुिामा 
आिारि्त िहटेि मशक्षकहरूलटे मशक्षकहरूलटे मसकाइको अनुरिम ननमा्डण गर्डछन।् 

• स्ो्तहरूलाई ट्ककू लोलोिी ि/वा गुगल कक्षाकोठामा िणिािण गरिनछन ्(िट््त ै
मिडि्योहरू, लाइि मशक्षण)।

• ववद्यार्थीहरूको सञिाि गुगल कक्षाकोठा, अन्य डिस्ि्ल मञिहरू, ि/वा फोन।

३

सिफाररि िररएका सककू लहरू र सशक्षकहरू

 माइ ट्ेक ट्ककू लस, १:१ ट्ककू लस, ि अनलाइन वा्ताविणमा
प्रवीण्ता सहह्तका मशक्षकहरू

अनलाइन सिकाइका पिकलिहरू
अनलाइन सिकाइलाई िहयोि िनने
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िामिानय मिाि््स श्सन
• प्रार्समिक लक्ययः ववद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको मसकाइको माग्ड िािी िाखनका 

लाचग अवसिहरू प्ररान गनवे (िट््त,ै क्षटेत्र ि अनुरिम, इएलडि/ह्एनएलआइ 
मोिलहरू)। ्यसमा ववद्यार्थीहरूलाई ववष्यवट््ुतमा पहँुि, सह्योग ि 
पकृषठपोषण प्ररान गनवे सामटेल हुनुपनवेछ।

• िंरचना सर्ािना: ववद्यार्थीहरू ि परिवािहरूलाई न्याँ वा्ताविणका बािटेमा 
अमिमुिीकिण गिटेि ि मानव अन्तिक्रि्यालाई ननिन्ति्ता हरनटे कुिामा 
ध्यान हरँरै संििना ननमा्डण गिटेि सुरु गनु्डहोस।्

• ननरनतर िुधार: ननिन्ति सुिािमा ध्यान कटे स्नरि्त गनु्डहोस।् हामीलटे मसकन 
िािी िाणििहँरा अभ्यासहरू ववकमस्त हुनु ि सुिाि हुनु पछ्ड।

• सशक्षकहरूलाई िहयोि: सब ैमशक्षकहरूसँग आफनो सववोत्तम क्षम्ताबा् 
ववद्यार्थी मसकाइलाई प्रवद्ध्डन गन्ड आव््यक स्ो्तहरू, सह्योग ि लिक्ता 
िएको सुननस््ि्त गन्ड ट्ककू ल नटे्तकृतवक्ता्डहरूलटे काम गनु्ड पर्डछ। सह्योगमा 
हाम्ा ट््ाफ ि परिवािहरूको मानमसक ि शािीरिक ट्वाट््थ्यमा आिारि्त 
अपटेक्षाहरूको समा्योिन सामटेल हुनुपनवेछ।

• पिदयार्थीहरू र िररिारहरूलाई िहयोि: ववद्यार्थीहरूबीि अनलाइन मसकाइ 
परिस्ट्र्न्तहरू मिनन हुनटे कुिाको सुझबुझ सहह्त मशक्षकहरू ववद्यार्थीहरूका 
लाचग अपटेक्षाहरू ि प्रक्रि्याहरूमा लिकराि हुनुपनवेछ।

पिशषे सशक्षा मिाि््स श्सन
• ववशटेष मशक्षा का्या्डल्य ्तर्ा नागरिक अचिकाि का्या्डल्यबा् 

प्राप्त फटे िटेिल माग्डरश्डन अनुसाि, ्यहर डिस्ट्रिक्लटे कोमिि-
१९ फैलाव् कम गन्ड वा बनर गन्ड आफना ट्ककू लहरू बनर 
गिटेको िए, ि सामान्य मशक्षाका ववद्यार्थीहरूलाई शकै्क्षक 
अवसि प्ररान गन्ड िािी िािटेको िए, ट्ककू लहरूलटे असक्त्ता 
िएका ववद्यार्थीहरूलाई पनन न्तनै अवसिहरूमा समान पहँुि 
प्ररान गनवे कुिा सुननस््ि्त गनु्डपनवेछ। ट्ककू लहरूलटे असक्त्ता 
िएका ववद्यार्थीको आइइवप समिव हुनटे उचि्तम हरसमम 
का्या्डन्य्यन गनु्ड पनवे आव््यक्ता पनन ्यसमा सामटेल छ। 
्यसको अर््ड असक्त्ता िएका ववद्यार्थीहरूका लाचग समान 
पहँुि सुननस््ि्त गन्डका लाचग हि समिव प्र्यास गरिएको ि 
त्यसको प्रलटेिीकिण गरिएको िननटे हुनछ। 

• डिवपएस ननषपक्ष्ता लाचग प्रन्तबद्ध छ, ि ्यसमा असक्त्ता 
िएका ववद्यार्थीहरूका लाचग सटेवाहरू ि का्य्डरिमहरू सामटेल 
छन।् ्यो काम ननस््ि्त परिस्ट्र्न्तहरूमा िुनौ्तीपकूण्ड हुन सकनटे 
्तर्ा सबै ववद्यार्थीहरूका लाचग ननषपक्ष्ता सुननस््ि्त गन्ड 
क्षन्तपकूिक सटेवाहरूको आव््यक्ता हुनसकछ िनी पहहिान 
िास्षरि्य ि ट्र्ानी्य ववशटेष मशक्षा वविागलटे पहहिान गिटेका 
छन।्  ट्वाट्र् ्ि सुिक्षा न ैनं. १ सिोकाि हो। अन्तरिक्त 
माग्डरश्डन यहा ँपाउन सक्कनछ।

अनलाइन सिकाइका लागि ििडोततमि अभयािहरू
अनलाइन सिकाइलाई िहयोि िनने

https://docs.google.com/document/d/1ivSDj-y62GbwGn-au1-gBcjICZ7rQoYzTHWcXIlD7Sc/edit
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मिकूल पिषयिसतु क्षेत्रका लागि डिसजटल स्ोतहरू
अनलाइन सिकाइलाई िहयोि िनने

के-५ ६-८ ९-१२

अङग्रटेिी ट्प्याननस अङग्रटेिी ट्प्याननस अङग्रटेिी ट्प्याननस

डिससरिकट- 
िमिगर््सत 

 िाठयक्रमिहरू

 इट् ट्ेनस कटे -५ साक्षि्ता हट््तक्षटेप • •
साक्षि्ता / िाषा कला*  •*  •*  •*  •*

अङग्रटेिी िाषा ववकास (इएलडि) • • •
गणण्त • • • • • •
ववज्ान • • • • •   •**

सामास्िक अध्य्यन • • • •

डिससरिकट- 
ननसमि्सत  

िाठयक्रमिहरू

 कला • • •
सङगी्त • • •

शािीरिक मशक्षा • •

िररिकूरकीय  
िामिग्ी

 सोिा/ओििड्ाइि (इपुट््तकहरू) • • • • • •
पटेबलगो • •

िट्े ा बटेसटेस • • •
न्युिएला • • • • • •

गणण्त हट््तक्षटेप • •
*मशक्षक ि ववद्यार्थी-उनमुि सामग्रीहरू डिस्ि्ल रूपमा उपल्ि छन।् पुट््तकहरू/ ट्ेकट््हरू छैनन।्
**हाइट्ककू ल िीवववज्ान ट्प्याननसमा उपल्ि एक मात्र कोस्ड हो।
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िररिारहरू
िररिारहरूले ननमन कुरा िरेर अनलाइन सिकाइका लागि तयारदी 
िनने्छन:्

 � घिमा उपकिण ि इन्िनटे् पहँुि िएको सुननस््ि्त गनवे 
(आव््यक्ता िए, घिमा उपकिण ि/वा इन्िनटे् पहँुिको 
आव््यक्ता िए निएको सङकटे ्त गन्ड सककू ल ििनेक्षर पकूिा गनवे) 

 � ट्ककू ल बनर िहनटे ि शकै्षणणक ननिन्ति्ता ्योिनाहरूका ववष्यमा 
अप-्ु-िट्े  िानकािीका लाचग डिस्ट्रिक्सँगको सञिाि अनुगमन 
गरििटेहको सुननस््ि्त गनवे। 

 � अनलाइन मसकाइ ववष्यवट््ुतमा आफना ववद्यार्थीहरूको 
सहिाचग्ता प्रोतसाहह्त गनवे। 

 � डिस्ट्रिक् वटेबसाइ् मित्र मलङक गरिएको उप्युक्त ग्रटेि-्तह 
िानकािीको समीक्षा गनवे। 

 � डिस्ट्रिक् पो ््डल ि/वा ्यो वटेबसाइ् माफ्ड ्त प्राप्त गन्ड सक्कनटे 
शकै्षणणक स्ो्तहरूका लाचग आफना ववद्यार्थीहरूको ्ुयििनटेम ि 
पासवि्डहरू र्ाहा िएको सुननस््ि्त गनवे।

पिदयार्थीहरू
पिदयार्थीहरूले ननमन कुरा िरेर अनलाइन सिकाइका लागि तयारदी 
िनने्छन:्

 � आफना मशक्षकहरू, ट्ककू ल ि/वा डिस्ट्रिक्लटे प्ररान गिटेका रकूि मसकाइ 
क्रि्याकलापहरूमा संलगन हुनटे। 

 � डिस्ट्रिक् पो ््डल ि/वा वटेबसाइ्बा् प्राप्त गन्ड सक्कनटे शकै्षणणक 
स्ो्तहरूका लाचग ्युििनटेम ि पासवि्ड र्ाहा िएको सुननस््ि्त गनवे।

 � आफनो घिमा व्यवस्ट्र््त गन्ड सक्कनटे रकूि का्य्डट्र्ल ि क्यालटेनिि 
ट्र्ावप्त िएको सुननस््ि्त गनवे। 

अनलाइन सिकाइलाई िहयोि िनने भकूसमिकाहरू
अनलाइन सिकाइलाई िहयोि िनने

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
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नेतकृतिकता्सहरू
नेतकृतिकता्सहरूले ननमन कुरा िरेर अनलाइन सिकाइका लागि तयारदी 
िनने्छन:्

 � सामास्िक-िावनातमक सह्योग ि एउ्ा समग्र सकािातमक अनलाइन 
ट्ककू ल संट्ककृ न्त प्ररान गनवे।

 � उनीहरूका लाचग सववोत्तम अनलाइन ्मसकाइ ववकलप कटे  हुनछ िननटे 
कुिा ननिा्डिण गन्ड मशक्षकहरूलाई सह्योग गनवे।

 � गुगल कक्षाकोठा ि गुगल मी् िट््ता रकूि ववचिहरूदवािा शैक्षणणक 
स्ो्त ्तर्ा सामग्रीहरू प्ररान गन्ड मशक्षकहरूलाई सह्योग गनवे।

 � डिस्ट्रिक्लटे आपकून्त ्ड गिटेको अनलाइन मसकाइ सामग्रीको समीक्षा गनवे।

 � ववद्यार्थीहरूको अनलाइन मसकाइमा सह्योग गन्ड अमििावकहरूसँग 
िोडिन का्या्डल्य सम्य ट्र्ावप्त गनवे।

 � अनलाइन मसकाइको नटे्तकृतवमा सह्योग गनवे उद्टे््यका लाचग 
नटे्तकृतवक्ता्ड व्यावसान्यक मसकाइमा सहिागी हुनटे ि ििु्डअल मसकाइ 
सत्रहरूमा िाग मलनटे। 

 � ट्ककू ल बनर िहनटे ि अनलाइन मसकाइ ्योिनाहरूका ववष्यमा अप-्ु-
िट्े  िानकािीका लाचग डिस्ट्रिक्सँगको सञिाि अनुगमन गरििटेहको 
सुननस््ि्त गनवे ि परिवािहरूका लाचग सञिाि प्रणालीहरू मसि्डना 
गरिएको ि का्या्डनव्यन गरिएको सुननस््ि्त गनवे।

सशक्षकहरू
सशक्षकहरूले ननमन कुरा िरेर अनलाइन सिकाइका लागि तयारदी 
िनने्छन:्

 � उनीहरूको नटे्तकृतवक्ता्डसँगको सहका्य्डमा उनीहरूका  
लाचग कुन अनलाइन मसकाइ ववकलप सववोत्तम हुनछ िनी 
ननिा्डिण गनवे।

 � गुगल कक्षाकोठा  
ि गुगल मी् िट््ता रकूि ववचिहरूदवािा शैक्षणणक स्ो्त ्तर्ा 
सामग्रीहरू प्ररान गनवे।

 � डिस्ट्रिक्लटे आपकून्त ्ड गिटेको अनलाइन मसकाइ सामग्रीको समीक्षा 
गनवे

 � ववद्यार्थीहरूसँग िोडिन ि उनीहरूको अनलाइन मसकाइलाई 
सह्योग गन्ड का्या्डल्य सम्य ट्र्ावप्त गनवे।

 � अनलाइन मसकाइलाई सह्योग गनवे उद्टे््यका लाचग समकूह 
व्यावसान्यक मसकाइमा सहिागी हुनटे ि ििु्डअल मसकाइ सत्रहरूमा 
िाग मलनटे।

 � ट्ककू ल बनर िहनटे ि अनलाइन मसकाइ ्योिनाहरूका ववष्यमा 
अप-्ु-िट्े  िानकािीका लाचग डिस्ट्रिक्सँगको सञिाि अनुगमन 
गरििटेहको सुननस््ि्त गनवे।

अनलाइन सिकाइलाई िहयोि िनने भकूसमिकाहरू
अनलाइन सिकाइलाई िहयोि िनने
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उिकररहरूको पितरर
िब ैपिदयार्थीहरूका लागि िहँुच प्र्ान िनने

हाम्ो उद्टे््य िनटेको ववद्यार्थीहरूलाई समिव िएसमम बढी उपकिणहरू वव्तिण 
गनवे हो।

 उिकररहरूको
पितरर

• घिमा उपकिणहरूको उपल्ि्ता ि इन्िनटे् पहँुि ननिा्डिण गन्डका 
लाचग सब ैअमििावकहरू/परिवािहरूलटे एउ्ा सववेक्षण प्राप्त गनवेछन।् 

• मिाच्स २४ को मिधयानहिममिमिा ििनेक्षर िकूरा िररिकनु िनने्छ

• ्यहर ्तपाईँलाई उपकिणको आव््यक्ता छ िनटे, ्तपाईँलटे आफनो ट्ककू लबा् 
सञिाि प्राप्त गनु्ड हुनटेछ।

• वव्तिणहरू ट्ककू ल साइ्हरूमा मिाच्स २५-२७ मा गरिनटेछन।्

• ट्ककू ल सुिारू िएपनछ उपकिण ट्ककू लमा क्फ्ता्ड गनु्डपनवेछ।

 असभभािक
ििनेक्षर
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प्रपिगधमिा िहँुच नहँु्ाका लागि योजना
िब ैपिदयार्थीहरूका लागि िहँुच प्र्ान िनने

यह् एक िा बढदी सिकाइ वयिसर्ािन प्ररालदीहरू धिसत भए... 

यह् कुन ैपिदयार्थीको प्रपिगधमिा िहँुच ्ैछन भने... 

अवप्रल ७ का हरन रटेणि सब ैववकलप१/डिस्ट्रिक्लटे प्ररान गिटेका शकै्षणणक सामग्रीहरू डिपिएि अनलाइन सिकाइ िेबिाइट माफ्ड ्त प्राप्त गन्ड 
सक्कनटेछ। ववद्यार्थीहरूलटे ्यस वटेबसाइ्बा् एलएमएस (मसकाइ व्यवट्र्ापन प्रणाली)माफ्ड ्त नगई ्यी रैननक पाठहरू प्राप्त गन्ड सकनटेछन।् ्यस 
परिस्ट्र्न्तमा, कुन ैपनन ववद्यार्थीलटे उनीहरूको डिवपएस गुगल अकाउन्मा लग इन गनु्ड पनवे हुनछ ि उनीहरूलटे ट्व्तनत्र रूपमा ्ती पाठहरू पढन 
सकछन।् ्यस असभभािक मिाि््स श्सनमिा ववद्यार्थीको गुगल अकाउन्मा कसिी लग इन गनवे िानकािी िहटेको छ। ्यस स्ट्र्न्तमा, एलएमएस बाहहि 
(िट््त,ै गुगल िोइस, फोन कलहरू, आहर) न ैमशक्षकहरूलटे आफना ववद्यार्थीहरूसँग िञचार िािी िाखनटेछन।् 

हामीलटे सब ैववद्यार्थीहरूसँग प्रववचिको पहँुि होस ्िनी सुननस््ि्त गन्ड काम गरििहँरा, हिटेक ववद्यार्थीका लाचग ्यो वाट््तववक्ता नहुन सकछ 
िननटे कुिा हामी ट्वीकाि गछछौँ। हाम्ो असभभािक मिाि््स श्सनमिा  ्यहर उपल्ि िए ववद्यार्थीलटे कसिी सटेल फोन प्र्योग गन्ड सकछ ि नो्बुकमा 
लटेखन सकछ िननटे कुिाको िानकािी सामटेल िहटेको कुिा ककृ प्या नो् गनु्डहोस।् सटेल फोन पनन उपल्ि निएको स्ट्र्न्तमा, हामी मकूल ववष्यवट््ुत 
क्षटेत्र(गणण्त, साक्षि्ता ि अङग्रटेिी िाषा ववकास)मा ववद्यार्थीहरूका लाचग मसकाइ प्याकटे ्हरू हुलाकबा् घि पठाउनका लाचग काम गनवेछौँ ्ति कुनकुन 
ववद्यार्थीहरूलाई ्यो आव््यक छ िनी ननिा्डिण गिटेपनछ।

ववद्यार्थीहरूका लाचग रकूि मसकाइ अनुिवहरू वकृवद्ध गन्डका लाचग डिवपएसको क्षटेत्र ि अनुरिमसँग ममलान गरिएका का्य्डरिमहरू वपब्बएसलटे पनन प्ररान 
गरदैछ िननटे कुिा ककृ प्या नो् गनु्डहोस।्

https://www.dpsk12.org/coronavirus/remote-learning/
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
https://docs.google.com/document/d/14zl21ItossOHNgsGRjGe_WrFR3JyKTbFewEHgkkb44Q/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
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ववद्यार्थीहरू ि समुरा्यका लाचग 
अनुिवको सिलीकिण गन्ड 
सह्योग गन्ड डिवपएस पस््लक 
ट्ककू लसलटे शकै्क्षक प्रववचिमा हरनटे 
हाम्ो ध्यानलाई िुमच्याउँरै छ। 
्यी औिािहरूका लाचग हामीसँग 
िट्े ा गोपनी्य्ता सहमन्त छ:

सककू लोलोजी

टेकसटहेलि (पढन/लटेखन, 
इकवामस्यो, रिक्ुय)

पियरिके

नयुजएला

िुिल मिञच

िीि (अमििावक अनमुन्त 
आव््यक)

पिदयार्थी िटेा िोिनीयता 
िब ैपिदयार्थीहरूका लागि िहँुच प्र्ान िनने

िटेनिि पस््लक ट्ककू लसमा हामीलटे हाम्ा ववद्यार्थीहरू ्तर्ा ट््ाफको 
िट्े ा गोपनी्य्तालाई िटेिै गमिीि्तालटे मलनछौँ, ि हामीलटे डिवपएस िरि 
कक्षाको्ठाहरूमिा प्रयोि भरैहेका औजारहरूमिा हाम्ो समुरा्यलाई पहँुि 
प्ररान गन्ड शकै्क्षक प्रववचि मटेनु का्या्डनव्यन गिटेका छौँ।  फटे रि, हामीलटे 
डिवपएसमा प्रववचि औिािहरूको ििीर गरा्ड, िटेनििलाई िट्े ा गोपनी्य्ता 
सहमन्तमा हट््ताक्षि गन्ड लगाउँछौँ िसलटे गरा्ड अनलाइन मसकाइको 
वा्ताविणमा हाम्ा ववद्यार्थीहरूको िानकािीलाई सुिक्क्ष्त िाखन 
सक्क्योस।् 

तिाईँले एहटएमि atm.dpsk12.org बाट प्रापत िन्स िकनुहुन्छ।

• डिससरिकट प्रयोि ररिोहट्सङ-मिा स्कलक गनु्डहोस।्

• सककू ल पिभाजन अनति्सत, आफनो बचचा िढने सककू ल ्छनोट िनु्सहोि।्  
िो (जानुहोि)् मिा स्कलक गनु्डहोस।्

• ्तपाईँलटे मशक्षणलाई सह्योग गन्ड आफनो ट्ककू ललटे प्र्योग गरििहटेका औिािहरू ि 
स्ो्तहरूको सकूिी ्तीनव्ा ट्याबमा वविास्ि्त रटेखनुहुनटेछ।

• अमििावकी्य सहमन्त िाहहनटे स्ो्तहरूका लाचग सहमन्त प्राप्त गन्ड ्तपाईँको 
ट्ककू ललटे ्तपाईँसँग पहहलटे न ैसमपक्ड  गरिसकटे को हुनटेछ।

• अमििावकी्य सहमन्त निाहहनटे स्ो्तहरूको डिवपएसमा िट्े ा सटे्यरिङ सहमन्त 
हुनटेछ।

http://atm.dpsk12.org
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असभभाकहरू र िररिारहरूका 
लागि रुजुिकूची

प्रपिगध ििनेक्षर िकूरा िनु्सहोि ्
 � लागकू हुनटे िए, उपकिण वव्तिणमा सहिागी हुनुहोस ्मिाच्स २५-२७

ननमनका लागि अिेक्षाका पिषयमिा आफनो सककू लिँि 
कामि िनु्सहोि:्
 � उपकिण

 � घिको इन्िनटे् (अकवो पकृषठमा ववकलपहरू हटेनु्डहोस)्

 � रकूि मसकाइ ्योिना ि  उिल्ध स्ोतहरू

 � आफनो बचिाको मशक्षकसँग सञिाि गनवे

असभभािक िोट्सलमिा िहँुच: 
 � डिवपएस अमििावकहरूलटे  
डिपिएि िकृहिकृष्ठ माफ्ड ्त परिवाि ्तर्ा ववद्यार्थी िणिको पुछािमा 
अमििावक/ववद्यार्थी पो ््डल मलङकमा स्कलक गिटेि असभभािक िोट्सलमिा 
पहँुि िाखन सकछन।्   

 � ्यहर ्तपाईँलाई अकाउन् बनाउनु छ िनटे, “एउटा अकाउनट बनाउनुहोि”् 
मा स्कलक गनु्डहोस।्  

 � नोट: अकाउन् बनाउनका लाचग ्तपाईँलाई आफनो बचिाको लनि 
नमबि/ववद्यार्थी आइडि नमबि आव््यक हुनटेछ।

िब ैपिदयार्थीहरूका लागि िहँुच प्र्ान िनने

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://www.dpsk12.org/coronavirus/
https://www.dpsk12.org/
https://myportal.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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कमिकासट इनटरनेट एिेसनियलि 
्ईु मिहहनाका लागि ननशुलक इनटरनेट
• कमकाट््लटे न्याँ इन्िनटे् एसटेसस्नस्यलसका ग्राहकहरूलाई रईु महहनाको ननशुलक इन्िनटे् प्ररान गरििहटेको छ।

िाइट 
हेनु्सहोि ्

िाइट 
हेनु्सहोि ्

िाइट 
हेनु्सहोि ्

एसकफननटदी ननशुलक िाइफाइ
हरेकका लागि ननशुलक िाइफाइ
• एकसक्फनन्ी वाइफाइ ह्ट्प्हरू रटेशिरि इन्िनटे् आव््यक्ता हुनटेहरूका लाचग ननशुलक  

उपल्ि हुनटेछ – गैि-एकसक्फनन्ी इन्िनटे् ग्राहकहरू समटे्त। ह्ट्प्को नस्िक पुगटेपनछ, ह्ट्प्हरूको उपल्ि 
सकूिीबा् ग्राहकहरूलटे “एकसक्फनन्ीवाइफाइ-xfinitywifi”” नटे्वक्ड को नाम छनो् गनु्डपनवेछ ि त्यसपनछ रिाउिि सुरु 
गनु्डपनवे छ।

डिपिएि कोसभि-१९ प्रनतकक्रया
• सबिैनरा अपिट्े  गरिएका स्ो्तहरूका लाचग डिवपएस कोमिि-१९ वटेबसाइ् हटेनु्डहोस।्

इनटरनेटमिा िहँुच 
 िमिु्ायिँिको िमबद्धता कायमि राखने

https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


What is Google Classroom? Classroom is an online learning platform. 
Educators can post information for students to access. Educators can work with 
students in real time sharing course information, assignments, videos and more. 
The online tool is free for educators and students. Google Classroom is user 
friendly and provides options for remote learning. 

Accessing  Classroom:   Enter classroom.google.com 
into your browser or through your Google Apps grid use 
the classroom link

Creating a Course:    Click the plus sign and choose create 
course. Create a Class Name and optional section, subject, and 
room number

Basic Guide for Denver Public Schools
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अनलाइन सशक्षर स्ोतहरू
िररसशषट

मिाि््स श्सन हेनु्सहोि ्स्ोतहरू हेनु्सहोि ्

https://drive.google.com/file/d/1UMRJ1lYxlEIz8EYKaF0M-XtoAeS400Og/view?ts=5e7543af
https://docs.google.com/document/d/1q22gHXagYE77Ec0drcxSBcaPkfnzmHVDPJ0kJYXTjpM/edit
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अनलाइन सिकाइ िकृह िहयोि ििनेक्षर
आफनो ररिररिारमिा 
भएका प्रतयेक 
पिदयार्थीका लागि एउटा 
ििनेक्षर भनु्सहोि ्

िररसशषट

अङ्गे्जी

अरबी

सपयाननि

सभयतनामिी

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=1&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=4&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
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के-५ का पिदयार्थीहरू

 पिषयिसतु क्षेत्र ्ैननक सशक्षरका  
नयकूनतमि समिनटहरू

 कला  २० ममन् 

अङग्रटेिी िाषा ववकास (इएलडि) २० ममन्

साक्षि्ता ५० ममन्

गणण्त ५० ममन्

सङगी्त २० ममन्

शािीरिक मशक्षा २० ममन्

ववज्ान ३० ममन्

सामास्िक अध्य्यन ३० ममन्

६-१२ पिदयार्थीहरू

६-१२ का समपकूण्ड ववद्यार्थीहरूलटे आफकू हरूलटे ट्ककू लमा 
गिटेिट््तै आफनो िामिानय कोि्सहरू िािी िाखनु पनवेछ। 
व्यस्क्त उपस्ट्र््त हँुरा का्यम िहटेको मसकाइ माग्डमा 
िट््त ैरकूि मसकाइमा ववद्यार्थीहरूलाई िंलगन राखनका 

लागि   
सववोत्तम ववचि ननिा्डिण गन्ड ट्ककू लहरूलटे आफना 
ट््ाफ ि परिवािहरूसँग ममलटेि काम गनवेछन।्

नमिुना तासलका पिभाजन
िररसशषट


