
दूरस्थ (टाढाको) सिखाई (रिमोट लर्निंग)
एफसीपीएसमा (FCPSमा) हामी विश्वासगर्छौं कि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई स्कूलमा हेरचाहगर्ने शिक्षकहरू र सबैतिर समर्थनको 
पहुँचको साथमाराख्नु उनीहरूको शैक्षिक सफलता र सामाजिक-भावनात्मक कल्याणको पोषणगर्ने उत्तम तरिका हो। हामी 
योपनि बुझ्छौंकि कोभिड-१९को बाधाहरूले अवस्थाहरू सिर्जनागर्नसक्छ जसले टाढाको शिक्षाकोलागि अस्थायी परिवर्तनको 
आवश्यकता पर्नसक्छ।

जिल्ला र स्कूलका नेताहरूले कोभिड-१९का केसहरू, साथै विद्यार्थी र कर्मचारीहरूको अनुपस्थितिको अनुगमनलाई 
जारीराख्नेछन्। हामी उपलब्ध सबैभन्दा हालको जानकारीको आधारमा स्कूल-देखि-स्कूलको निर्णयहरूगर्न प्रतिबद्धछौं।

टाढाको सिकाईलाई (रिमोट सिकाइलाई) निम्न मध्ये कुनैपनि सर्तहरूमा विचारगर्न सकिन्छ:
• स्कूल समुदायभित्र रोगको व्यापक प्रकोप

• स्कूलको कक्षाकोठामा शिक्षकको अनुपस्थितिको अप्रबंधनीय प्रतिशतले भरिएकोछैन

• अत्यावश्यक वर्गीकृत कर्मचारीहरूको अनुपस्थितिले स्कूलको सुरक्षित रूपमा सञ्चालनगर्ने क्षमतामा बाधा 
पुर्याउँछ

टाढाको सिकाइमासर्नु अघि, हामी स्कूलले सुरक्षित र पालनपोषणगर्ने सिकाईको वातावरणलाई कायमगर्न र मद्दतकोलागि 
जिल्ला सहयोग सेवा कर्मचारीहरू खटाउन स्कूललेगर्नसक्ने अस्थायी उपायहरू स्थापनागर्न हरसम्भव प्रयासगर्नेछौं। हामी 
हाम्रा स्कूलहरू सकेसम्म निरन्तर रूपमा खुलाराख्न जारीराख्नेछौं जबसम्म हामी सुरक्षित रूपमागर्न सक्छौं भन्ने विश्वस्तछौं। 
 
स्कूलले अस्थायी रूपमा टाढाको शिक्षामा सरेको अवस्थामा:

• परिवारहरूलाई जिल्लाद्वारा इमेल, फोन कल, र टेक्स्ट मेसेज मार्फत सूचितगरिनेछ। जिल्ला वेबसाइट र स्थानीय 
समाचार मिडिया मार्फतपनि घोषणाहरू साझागरिनेछ। हाम्रो लक्ष्य रिमोट सिकाई शुरुहुने अघिल्लो दिन ६ बजे 
भन्दाअघि कुनैपनि परिवर्तनहरूबारे सञ्चारगर्ने हो।

• स्कूलका कर्मचारीहरूले परिवारलाई तालिका र निर्देशनका बारेमा विवरणहरू प्रदानगर्नेछन्।

• त्यस स्कूलमा भर्नाभएका विद्यार्थीहरूकालागि दैनिक बिहान ११ बजेदेखि मध्यान्न स्कूलमा सडक छेउ पेटीमा 
बट्टाको ब्रेकफास्ट र लंच लिनआउन उपलब्ध हुनेछन्।

• प्राविधिक मद्दतकोलागि सोमवार देखि शुक्रबार बिहानको ८ बजे देखि ४:३०बजे सम्म ८५९-३८१-४४१०मा फोनगर्दा 
गर्योभने उपलब्ध हुनेछ।

• मानसिक स्वास्थ्य वा सामाजिक भावनात्मक समर्थन, वा अन्य आवश्यकताहरूकोलागि सहयोग www.fcps.net/
gethelpमा उपलब्ध हुनेछ।

• अस्थायी रिमोट सिकाईको अवधिमा पर्यवेक्षण र/वा सहायताको आवश्यकतापरेका विद्यार्थीहरूकालागि 
सेवाहरू वाईएमसीएसंगको (YMCAसँगको) साझेदारीमार्फत नाममात्रको शुल्कमा उपलब्ध हुनेछन्। यो परिस्थिति 
उत्पन्नभएमा परिवारहरूलाई विवरणहरू प्रदानगरिनेछ।
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कृपया ध्यान दिनुहोस्: एफसीपीएसमा (FCPSमा) “गैर परम्परागत निर्देशन वा एनटिआई (NTI)” शब्दको अर्थ मौसमका 
दिनहरूकोलागि आरक्षित हुनेछ र “रिमोट लर्निंग” कोभिड-१९को कारणले घरमा सिकाउनकोलागि अस्थायी अवधिहरूमा 
(शिफ्टहरूमा) लागूहुनेछ।

जनवरी १४, २०२२मा अद्यावधिक गरियो


