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अगस्ट 10, 2020
आदण�य बब
ु ाआमा तथा प�रवारहरू,
आधारभूत तथा माध्य�मक �श�ा �वभागले िजल्लाहरूलाई आउँ दो शरद ऋतुको ला�ग तीन सम्भाव्य

मोडेलहरूको सम्बोधन गद� �वद्यालय पुनः आरम्भ योजना तयार गन� बाध्यकार� व्यवस्था गरे को छ र
यी तीन सम्भाव्य मोडलहरू यस प्रकार छनः नयाँ सुर�ा मापदण्डहरूको साथमा व्यिक्त स्वयम ्

उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ, व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ तथा दरू वत� �सकाइको

सिम्मश्रण, र (प�रिस्थ�त बद�लए प�न, �वद्यालय वषर्भ�र �सकाइको �नरन्तरता सु�निश्चत गनर्को
ला�ग) दरू वत� �सकाइको �नरन्तरता। http://www.doe.mass.edu/covid19/return-to-school/

वस�स्टर पिब्लक स्कुल्स (WPS) ले कमर्चार� तथा बब
ु ाआमा सव��ण गरे को छ, �वद्यालय पुनः आरम्भ
स�म�तका बैठकहरूमा सरोकारवारवालाहरूलाई समावेश गरे को छ र पाँच वटा सामुदा�यक जानकार�

आदानप्रदान मञ्चहरू सञ्चालन गरे को छ जसमा एउटा चा�हँ स्थानीय बाल�च�कत्सकहरू/�च�कत्सा

�वशेष�हरूद्वारा ग�रएको �च�कत्सा जानकार� मञ्च र अक� एउटा चा�हँ स्पेनी भाषामा सञ्चा�लत मञ्च
समा�वष्ट छ। WPS ले प�रसर �मता �वश्लेषण र यातायात �मता �वश्लेषण दव
ु ै पूरा ग�रसकेको छ।
वस�स्टर पिब्लक स्कुल्सले ए�रयाड्ने ल्याब्स र द ल�नर्ङ एक्स्लेटरबीचको साझेदार�मा सञ्चा�लत

पाराबोला प�रयोजना सँग साझेदार� ग�ररहे को छ। Ariadne Labs भनेको Brigham & Women's

Hospital and Harvard T.H. Chan School of Public Health मा अविस्थत स्वास्थ्य प्रणाल�
नवप्रवतर्नको संयक्
ु त केन्द्र हो। पाराबोला प�रयोजना भनेको �श�ा र स्वास्थ्य समुदायहरूबीचको

सहकायार्त्मक प्रयत्न हो। हाम्रो ल�य �वद्यालय प्रणाल�का अगुवाहरू र व्यवसायीहरूलाई सामुदा�यक

�सकाइ र सुस्वास्थ्य उच्चतम पाद� को�भड-19 सँग सम्बिन्धत जो�खमहरूको न्यूनीकरण गनर् सहयोग

2

गन� �नणर्यहरू �लन र अभ्यासहरू कायार्न्वयन गनर् मद्दत गनर्को ला�ग मागर्�नद� शन र उपकरणहरूको
तरु
ु न्तै प�हचान, �वकास र आदानप्रदान गनुर् रहे को छ।

�वद्यालय समुदायको रूपमा हाम्रो उच्च प्राथ�मकता भनेको �वद्याथ�हरू, प�रवारहरू र कमर्चार�हरूको

सुर�ा र सुस्वास्थ्य हो। WPS �नम्न�ल�खत तीन �वस्तत
ृ �सद्धान्तहरूको आधारमा समुदाय र

सम्बन्धहरू �वकास गनर्मा केिन्द्रत रहनेछः शार��रक र संवेगात्मक सुर�ाको समानता र अन्तसर्म्बन्ध,

समता र जातीय न्याय, र सामू�हक हे रचाह। तसथर्, सबै तथ्यांकहरूको सावधानीपूवक
र् �वश्लेषणपश्चात,
�वद्यालय पुनः आरम्भ गन� योजनाहरूको ला�ग �नम्न�लखत �सफा�रसहरू ग�रन्छ:
�वद्याथ�हरूलाई तीन समह
ू मा �वभाजन ग�रनेछ:

समूह A - साधारण �श�ा क�ाहरूमा भएका �वद्याथ�हरू जसको ला�ग कुनै प�न �वशेष रूपमा प्रारूप
तयार पा�रएको �श�णको व्यवस्था छै न।

समूह B - साधारण �श�ा क�ाहरूमा भएका �वद्याथ�हरू जसले �व�शष रूपमा प्रारूप तयार पा�रएको
�श�णको व्यवस्था र/वा सहयोग प्राप्त गद� आएका छन ्।

समूह C - ती �वद्याथ�हरू जसलाई �सकाइमा पहुँच प्राप्त गनर्को ला�ग एकदमै वैयिक्तकृत �श�ण
सहयोग आवश्यक पछर् ।

व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ चा�हँ प�हलो त्रैमासप�छ समूह C का �वद्याथ�हरूलाई प्रदान
ग�रनेछ। समह
ू C लाई प�हलो त्रैमासप�छ व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइमा अवस्थान्तरण
ग�रनेछ। �वद्यालय प्रशासकहरूले व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइको �वकल्पको बारे मा र
को-को �वद्याथ�हरूले उक्त �सकाइमा सहभा�गता जनाउँ दै छन ् भन्ने कुरा पिु ष्ट गनर्को ला�ग
प�रवारहरूलाई सम्पकर् गन�छन ्।

100% दरू वत� �सकाइ चा�हँ त्रैमास 1 मा सबै �वद्याथ�हरूलाई उपलब्ध गराउइनेछ र दरू वत� �सकाइ
रोज्ने सबै �वद्याथ�हरूलाई वषर्भ�र उपलब्ध गराइनेछ। यो मोडल सबै �वद्याथ�हरूलाई दृढ दरू वत�
�सकाइ योजना उपलब्ध गराउने कुरामा आधा�रत छ।

�वद्याथ�हरू �नम्न �सकाइ प्र�क्रयामा संलग्न हुन सक्छन ्:
●

सबै मूल �वषयवस्तु सम्बिन्धत �वषयहरू, वैकिल्पक �वषयहरू र पूरक �वषयहरूमा हरे क हप्ता

●

आवश्यकताअनुरूप सहयोग �श�कहरूबाट सानो समूहमा समका�लक �सकाइ

●

चार �दन समका�लक �सकाइ

हरे क हप्ता एक �दन गैर-समका�लक �सकाइ

सिम्म�श्रत �सकाइ चा�हँ त्रैमास 2 दे �ख एक �वकल्पको रूपमा योजना ग�रनेछ। यो मोडल एक पटकमा
कूल �वद्याथ�हरूको ¼ �वद्याथ�हरू �वद्यालय भवनमा रहने गर� बनाइएको कोहोटर् समूहमा
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�वद्याथ�हरूलाई राख्ने कुरामा आधा�रत छ। �वद्याथ�हरूले दरू वत� �सकाइबाट वषर् सुरुवात गन� भएकोले
यो मोडल प�हलो टमर्पश्चात सरू
ु हुनेछ।

�वद्याथ�हरू �नम्न �सकाइ प्र�क्रयामा संलग्न हुन सक्छन ्:
●

हप्ताको एक �दन व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ, सोमबार, मंगलबार, बध
ु बार वा

●

सबै मल
ू �वषयवस्तु सम्बिन्धत �वषयहरू, वैकिल्पक �वषयहरू र परू क �वषयहरूमा हरे क हप्ता

●

आवश्यकताअनुरूप सहयोग �श�कहरूबाट सानो समूहमा समका�लक दरू वत� �सकाइ

●

�बह�बार (सम्भा�वत रूपमा)।

3 �दन समका�लक दरू वत� �सकाइ

हरे क हप्ता एक �दन गैर-समका�लक दरू वत� �सकाइ

WPS यी चुनौतीपूणर् समयहरूमा समताप्र�त प्र�तबद्ध रहन्छ। हामी सबै �वद्याथ�हरूले पहुँच, स्रोतहरू र
उच्च गुणस्तर�य �श�ण प्राप्त गन� कुरा सु�निश्चत गनर् �नरन्तर कायर् ग�ररहनेछ�। WPS उच्च

गुणस्तर�य �श�ण एवं �सकाइ (HQTL) प्रदान गनर् प्र�तबद्ध रहे को छ। HQTL �वषयवस्तुले भ�रपूण,र्

�वद्याथ� केिन्द्रत र मापनीय छ र यो �प्र केदे �ख – 12 सम्मका सबै �वद्याथ�हरूको ला�ग उच्च अपे�ा

राख्ने संस्कृ�तमा �वद्यमान हुन्छ। उच्च गुणस्तर�य �श�ण तथा �सकाइ क�ाकोठाहरू �वद्याथ�हरूको
आवश्यकता, रु�च, सबलता, �मता, योगदानको त�रका, सामािजक/सांस्कृ�तक पष्ृ ठभू�मप्र�त
संवेदनशील हुन्छन ् र यी क�ाकोठाहरूले तीन वटा आधारभूत तत्वहरूलाई सम्बोधन गछर् नः
क�ाकोठाहरूको व्यवस्थापन, �श�ण प्रारूप तथा कायर् प्रदशर्न र �वद्याथ�द्वारा �सकाइको

अपनत्वग्रहण। बसन्त ऋतम
ु ा क्रोमबुक प्राप्त नगरे का सबै �वद्याथ�हरूले एक-एक क्रोमबुक प्राप्त

गन�छन ्। WPS ले सेप्टे म्बर 15 अगा�ड नै �वद्याथ�हरूलाई क्रोमबुक �वतरण गन�छ। आफ्नो बच्चाको

�वद्यालयबाट प्राप्त गर� लैजानको ला�ग समय �मलाउन �वद्यालयहरूले प�रवारहरूलाई फोन गन�छन ्।
आवश्यक परे मा �वद्याथ�हरूलाई सञ्जाल सेवामा पहुँच प्रदान ग�रनेछ।

WPS �वद्यालयका कमर्चार�हरू, �वद्याथ�हरू, र प�रवारहरूबीचमा सम्पकर् र सम्बन्ध कायम

रा�खराख्नमा प्र�तबद्ध छ। यी सम्पकर् र सम्बन्धहरूले प�रवार र �वद्याथ� �वशेष आवश्यकताहरू पूरा गन�

हाम्रा कायर्हरूलाई मागर्�नद� श गदर् छन ्। WPS ले �नरन्तर रूपमा �वद्याथ�हरू, बुबाआमा/अ�भभावकहरू,
कमर्चार�हरू र समुदायका सदस्यहरूसँग इमेल, कन्नेक्ट ED फोन मेसेजहरू, फोन कलहरू, WPS

वेबसाइट worcesterschools.org, मेल र सामािजक सञ्जालका पोस्टहरूमाफर्त कुराकानी ग�ररहनेछ।

WPS ले सबै आधारभूत दस्तावेजहरूलाई �नम्न सात भाषाहरूमा अनुवाद गदर्छ: स्पेनी, पोतग
ुर् ाल�, ट्वी,
अल्बा�नयन, अरबी, �भयतनामी र नेपाल�। WPS ले िजल्ला सामुदा�यक मञ्चहरू र �वद्यालय

समारोहहरूको ला�ग यी भाषाहरूमा दोभाषे सेवाहरू प�न उपलब्ध गराउँ छ। WPS ले एउटा लेङ्वेज लाइन

प्रयोग गरे र थप भाषाहरूको ला�ग अनुवाद सेवाहरू प�न उपलब्ध गराउँ छ।
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सबै �वद्याथ�हरूको ला�ग �वद्यालयको प�हलो �दन सेप्टे म्बर 15, 2020 हुनेछ। हामी हाम्रा

�वद्यालयहरूको पन
ु ः आरम्भको ला�ग तयार� ग�ररहे का छ�। सबै भवनहरूको प्रवेशद्वारमा सरु �ा

संकेतहरू टाँ�सएको छ। रणनी�तक �वद्यालय �ेत्रहरूमा प्लेिक्सग्लासका बारहरू लगाइएका छन ्। हाम्रो
�वद्यालयमा स्वास्थ्य र सरु �ाको संस्कार �वक�सत गनर् सबै कमर्चार�हरूलाई सरु �ा मागर्�नद� शन

पालना गनर् ता�लम प्रदान ग�रनेछ। व्यिक्तगत सरु �ा उपकरण (PPE) हरूको ख�रद आदे श �दइएको छ
र �तनीहरू �वद्यालय सरु
ु हुनु अगावै प्राप्त हुने अवस्थामा छन ्। को�भड-19 िजल्ला तथा �वद्यालय
आधा�रत समन्वयकतार्हरू छनोट ग�रएका छन ्। WPS सँग को�भड-19 सँग सम्बिन्धत प्रश्नहरूको
ला�ग एउटा डे�डकेटे ड इमेल ठे गाना covid19@worcesterschools.net रहे को छ।

WPS यी अभूतपूवर् समयहरूमा प्रभावकार� रूपमा सम्हा�लएर �हँड्नको ला�ग एक �श�ा समुदायको
रूपमा वद्ध
ृ ी मान�सकताप्र�त प्र�तबद्ध रहे को छ। आधारभूत तथा माध्य�मक �वद्यालय �वभागको

�नद� �शकामा जानकार� �दइए झ�, हरे क व्यिक्त – नेतत्ृ वकतार्हरू, �श�कहरू, �वद्याथ�हरू, प�रवारहरू,
समुदायका सदस्यहरूले प्र�तस्पधार्त्मक प्राथ�मकताहरू व्यवस्थापन ग�ररहे का छन, नयाँ अनुभवहरू

सामना गद� अ�घ ब�ढरहे का छन, नयाँ सीपहरू �स�करहे का छन ्, र जार� �वश्वव्यापी स्वास्थ्य महामार�को
कारण अ�निश्चततासँग जु�धरहे का छन ्। WPS ले हामीले संकलन गरे का जानकार�को आधारमा

सव�त्तम �नणर्यहरू गद� छ। सम्पूणर् �वद्याथ�हरूको ला�ग उच्च गुणस्तर�य �श�ण र �सकाइ सेवा प्रदान
गनर् �मलेर काम गन� क्रममा हामी तपा�हरूलाई �नरन्तर पष्ृ ठपोषण प्रदान गनर् अनुरोध गदर्छ�।

�वद्यालय पन
ु ः आरम्भ गन� सम्बन्धी थप जानकार�को ला�ग कृपया संलगन कागजात प�ढ�दनह
ु ोला।
भवद�य,

Maureen F. Binienda
Maureen F. Binienda

हाम्रा योजनाहरूको बारे मा जानकार� �दने तथ्यांक
वस�स्टर पिब्लक स्कूल्सले सन ् 2020 को बसन्तमा हाम्रो समुदायको दरू वत� �सकाइ अनुभव र कायार्न्वयन

चन
ु ौतीहरूको बारे मा राम्रो बझ
ु ाइ हा�सल गनर् �व�वध जानकार� संकलन गय�। हामीले को�भड-19 समस्याको रूपमै
र�हर�हनेछ भन्ने पूवार्नुमानका साथ सन ् 2020-21 �वद्यालय वषर्को ला�ग योजना गनर्को ला�ग समुदायको
पष्ृ ठपोषण र जानकार� प्राथ�मकताहरू एक�त्रत गय�।
संक�लत तथ्यांकहरूमा �नम्न कुराहरू �थए:
●
●

WPS कमर्चार�, �वद्याथ�, र बब
ु ाआमा/अ�भभावकसँगको 2019-20 वषर् समापन सव��णहरू
WPS गष्ृ मकाल�न �वद्यालय 2020 सव��ण
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●

बसन्त ऋतु दरू वत� �सकाइको अव�धमा �स�कएका �ानहरू सम्बन्धमा ग�रएको WPS को आन्त�रक
कमर्चार� वषर् समापन बैठक

●
●
●
●
●

जुलाई 10 दे �ख 20 सम्म बुबाआमा/अ�भभावकसँग ग�रएको 2020-21 �वद्यालय पुनः आरम्भ सव��ण
�वद्यालय पुनः आरम्भको सम्बन्धमा जुलाई 20 दे �ख 22 सम्म ग�रएको WPS समद
ु ाय मञ्च
जल
ु ाई 14 मा खल
ु ा ग�रएको WPS कमर्चार� 2021-21 �वद्यालय पन
ु ः आरम्भ सव��ण
जुलाई 29 को WPS �च�कत्सा मञ्च

वस�स्टर �सट� स्वास्थ्य सूचना प्रणाल�

यस अलावा, वस�स्टर पिब्लक स्कूल्सले प�रसर �मतामा स्वास्थ्य तथा सुर�ा मापदण्डहरूको के कस्तो प्रभाव
हुन्छ भनी एक मल्
ू यांकन अध्ययन प�न गय�। यी मल्
ू यांकन अध्ययनहरूमा �नम्न कुराहरू समावेश छन ्:
● भवन �मता �वश्लेषण
●
●

यातायात �मता �वश्लेषण
HVAC प्रणाल� �वश्लेषण

कायर्कार� सारांश
�वद्याथ�हरू, कमर्चार�हरू र प�रवारहरूले आउँ दो सन ् 2020-2021 �वद्यालय वषर्को बारे मा जान्नुपन� कुराहरू यहाँ

उल्लेख ग�रएका छन ्।

1. सप
ु र�वे�कले �वद्यालय स�म�तलाई �दनभ
ु एको सझ
ु ाव �वद्यालय सरु
ु वात �म�त �थयो जन
ु सेप्टे म्बर 15, 2020

मंगलबार सुरु हुन्छ। �वद्यालय स�म�तले अगस्ट 5, 2020 मा �वद्यालय कायर्क्रम ता�लकाको फेरबदललाई
अनुमोदन गय�। �श�कहरू अगस्ट 27, 2020 मा �वद्यालयमा हािजर हुनेछन ् र 12 �दनसम्म ता�लममा सहभागी
हुनेछन ्। सबै �वद्याथ�हरूले सेप्टे म्बर 15 मा �सकाइ सरु
ु गन�छन ् र सबै �वद्याथ�हरूले 100% दरू वत� �सकाइ प्राप्त
गन�छन ्।
2. स्थानीय स्वास्थ्य बोडर् र वस�स्टर �वद्यालय स�म�तसँगको परामशर्पश्चात वस�स्टर पिब्लक स्कूल्स (WPS) ले

राज्यको सावर्ज�नक स्वास्थ्य तथा सुर�ा अपे�ाहरूभन्दा राम्रो अवस्था बनाउनेछ। सम्भव भएसम्म सबै

�वद्याथ�हरू र कमर्चार�हरूले ग्रेड 2-12 मा छ (6) �फटको सामािजक दरु � अभ्यास गन�छन ् र अनह
ु ारमा मास्क

लगाउनेछन ्। हाम्रा �वद्याथ� र कमर्चार�हरूको स्वास्थ्य, सरु �ा र सस्
ु वास्थ्य नै हाम्रो मख्
ु य प्राथ�मकता हो। राज्ले

जुन 25, 2020 मा सुरुवाती स्वास्थ्य �नद� �शका जार� गय� जसले �वद्याथ�हरू र कमर्चार�हरूले तीनदे �ख छ �फट
सम्मको सामािजक दरु � कायम गनुप
र् न�, अनुहारमा मास्क लगाउनुपन� (2-12 ग्रेडहरू), र अन्त�क्रर्या न्यूनीकरण

गनर्को ला�ग मध्य र उच्च �वद्यालय तहका �वद्याथ�हरूलाई कोहोटर् वग�करणमाफर्त व्यवस्थापन गनर् अ�नवायर्
गरे को छ।

3. मसाचुसेट्स आधारभूत तथा माध्य�मक �श�ा �वभाग (DESE) ले जुलाई 22, 2020 मा यातायात तथा प�रसर

�नद� �शका जार� गय�। िजल्लाले यातायात तथा प�रसर �मता �वश्लेषण गय�। उक्त यातायात तथा प�रसर �मता
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�वश्लेषणको आधारमा िजल्लाले त्रैमास 1 (नोभेम्बर 13, 2020) को अन्त्यसम्मको ला�ग दरू वत� �सकाइ सझ
ु ाव

गरे को छ। समूह C मा रहे का �वद्याथ�हरूले त्रैमास 1 पश्चात व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ प्राप्त
गन�छन ्। त्रैमास 2 को सरु
ु वातदे �ख िजल्लाले पुनः मुल्यांकन गन�छ र मना�सब भएमा सिम्म�श्रत मोडलमा

अवस्थान्तरण गन�छ जहाँ �वद्याथ�हरूले हप्ताको एक �दन व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ प्राप्त
गन�छन ्।

4. त्रैमास 1 पश्चात, व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ मोडलमा भएका �वद्याथ�हरूको ला�ग हामीले

आधारभूत तहमा क�ाकोठामै खाना प्रदान गन� योजना ग�ररहे का छ� र मध्य तथा उच्च तहका �वद्याथ�हरूको

हकमा भने सुर��त सामािजक दरु � कायम गद� “�लएर जाने” लञ्च �वकल्प उपलब्ध हुनछ
े । दरू वत� �सकाइ मोडलमा
रहे का �वद्याथ�हरूले िजल्लाभ�र तो�कएका स्थानहरूबाट खाना प्राप्त गनर् सक्नेछन ्।

5. वस�स्टर पिब्लक स्कूल्समा हामीले गन� सबै कायर्हरूको केन्द्र�बन्दम
ु
ु ा समता रहे को हुन्छ र हामीले संकटा�भमख
र जो�खममा रहे का हाम्रा �वद्याथ�हरूलाई थप सहयोग उपलब्ध गराउने योजना गदर्छ�। यो �नद� �शकामा �वशेष

�श�ा सेवा प्राप्त गन� �प्र�कन्डरगाट� नका �वद्याथ�हरू, छुट्टै �वशेष �श�ा कायर्क्रममा रहे का अपाङ्गता भएका

�वद्याथ�हरू, र जो�खमा रहे का मा�नएका अन्य �वद्याथ�हरूको ला�ग पण
ू र् रूपमा �वद्यालय फकर्ने योजना
समा�वष्ट छ।

6. हाम्रो WPS संकाय र कमर्चार�हरूले आकिस्मक रूपमा �वद्यालय बन्द भएदे �ख धेरै कुराहरू �सकेका छन ्।

यसकारण, यो शरद ऋतम
ु ा �श�ण र �सकाइको अनुभव तपा�हरूले माचर्मा सरु
ु भएर आकिस्मक रूपमा �वद्यालय

बन्द भएको अव�धमा गरे को अनभ
ु वभन्दा फरक हुने अपे�ा गदर् छ�।

7. �श�कहरूलाई हाम्रा सिम्म�श्रत र दरू वत� �सकाइ योजनाहरूको ला�ग आवश्यक पन� अध्यापन �व�ध प�रवतर्नको

ला�ग अनुकूलन गनर्को ला�ग मद्दत गन� हे तुले व्यावसा�यक �सकाइ प्रदान ग�रनेछ। यस अलावा, �वद्याथ�हरूको

बझाइ मूल्यांकन गनर् र आउँ दो �वद्यालय वषर्मा �सकाइ दरार पुरताल गनर्को ला�ग गत गष्ृ मकाल�न अव�धमा
�वक�सत ग�रएका योजनाहरू आदानप्रदान गनर् पाठ्यक्रम नेतत्ृ वकतार्हरूले कायर्टोल�हरू र �वभागहरूसँग सहकायर्
गन�छन ्।

गष्ृ मकाल�न र शरदकाल�न अव�धभर WPS कमर्चार�हरूलाई �वस्ता�रत व्यवसा�यक �सकाइ अवसरहरू उपलब्ध
गराइको छ र �तनलाई �नरन्तर रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। यी अवसरहरू �श�कहरूलाई उनीहरूले भचुअ
र् ल पाठहरू

तयार गदार्, प्र�व�ध एक�कृत गदार्, मजबुद भचुअ
र् ल �सकाइ वातावरणको ला�ग प्रभावकार� रणनी�तहरू समा�हत

गदार्, र दरू वत� रूपमा सकारात्मक �सकाइ समुदाय �नमार्ण गदार् उपलब्ध गराइन्छ।
8. �सकाइ मोडलहरू:
●

व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ चा�हँ त्रैमास 1 प�छ समूह C का �वद्याथ�हरूलाई प्रदान

ग�रनेछ। �वद्यालय प्रशासकहरूले व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइको �वकल्पको बारे मा र

को-को �वद्याथ�हरूले त्रैमास 1 पश्चात उक्त �सकाइमा सहभा�गता जनाउँ दै छन ् भन्ने कुरा पिु ष्ट गनर्को
ला�ग प�रवारहरूलाई सम्पकर् गन�छन ्।
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●

त्रैमास 1 का सबै �वद्याथ�हरू र पूरै वषर्को ला�ग दरू वत� �सकाइ रोज्ने सबै �वद्याथ�हरूलाई 100%

दरू वत� �सकाइ सेवा प्रदान ग�रनेछ। यो मोडल सबै �वद्याथ�हरूले दृढ दरू वत� �सकाइ योजना प्राप्त गन�
कुरामा आधा�रत छ। �वद्याथ�हरू �नम्न �सकाइ प्र�क्रयामा संलग्न हुन सक्छन ्:
○

सबै मूल �वषयवस्तु सम्बिन्धत �वषयहरू, वैकिल्पक �वषयहरू र पूरक �वषयहरूमा हरे क हप्ता
चार �दन समका�लक �सकाइ

○
○
●

आवश्यकताअनुरूप सहयोग �श�कहरूबाट सानो समूहमा समका�लक �सकाइ
हरे क हप्ता एक �दन गैर-समका�लक �सकाइ

सिम्म�श्रत �सकाइ चा�हँ त्रैमास 2 दे �ख एक �वकल्पको रूपमा योजना ग�रनेछ। यो मोडल एक पटकमा

कूल �वद्याथ�हरूको ¼ �वद्याथ�हरू �वद्यालय भवनमा रहने गर� बनाइएको कोहोटर् समह
ू मा

�वद्याथ�हरूलाई राख्ने कुरामा आधा�रत छ। �वद्याथ�हरूले दरू वत� �सकाइबाट वषर् सुरुवात गन� भएकोले
यो मोडल प�हलो टमर्पश्चात सुरू हुनेछ।

�वद्याथ�हरू �नम्न �सकाइ प्र�क्रयामा संलग्न हुन सक्छन ्:
○

हप्ताको एक �दन व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ, सोमबार, मंगलबार, बध
ु बार वा
�बह�बार (सम्भा�वत रूपमा)।

○

सबै मूल �वषयवस्तु सम्बिन्धत �वषयहरू, वैकिल्पक �वषयहरू र पूरक �वषयहरूमा हरे क हप्ता 3
�दन समका�लक दव
र् � �सकाइ
ू त

○
○

आवश्यकताअनुरूप सहयोग �श�कहरूबाट सानो समूहमा समका�लक दरू वत� �सकाइ
हरे क हप्ता एक �दन गैर-समका�लक दरू वत� �सकाइ

9. प�रवारहरू र हे रचाह प्रदानकतार्हरूले अगस्ट 17, 2020 सम्ममा शै��क मोडल रोजाइ फाराम भ�रसक्नुपन�छ।

प�रवारहरूले त्रैमास 2 को ला�ग 100% दरू वत� �सकाइ वा सम्मीश्रण �सकाइ रोज्नुपन�छ। प�रवारहरूलाई पूरै
�वद्यालय वषर्को ला�ग एक खास �सकाइ मोडलमा बाँधेर रा�खने छै न। शै��क मोडल प�रवतर्न गनर्को ला�ग

अनरु ोध ग�र पठाउने प्र�क्रया अझै �वक�सत ग�रँदै ग�रएको अवस्थामा छ र ज�तसक्दो चाँडो जानकार� उपलब्ध
गराइनेछ।

*कृपया प�रभाषा र छोटकर� नामहरूको ला�ग प�र�शष्ट A हे नुह
र् ोला।

सरु
ु वात गन�
�वद्यालय स�म�तले वस�स्टर पिब्लक स्कूल्सको सुरुवात गन� �म�त भनेर सेप्टम्बर 15, 2020 मंगलबारलाई

अनुमोदन गरे को छ। यहाँ प्रस्ता�वत 2020-2021 WPS �वद्यालय कायर्क्रम ता�लका को �लंक रहे को छ।

सेप्टे म्बर 15, 2020 को सरु
ु वात �म�तले हामीलाई �नम्न कुराहरू गनर् स�म तुल्याउँ छ: आउँ दो �वद्यालय वषर्को

ला�ग �श�क तयार�को ला�ग थप समय उपलबध ् गनर्; पूरा गनुप
र् न� �वशेष �श�ा मल्
ू यांकन सम्बोधन गनर्; सबैभन्दा

धेरै आवश्यकता हुने अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूको ला�ग ��तपूरक सेवा उपलब्ध गराउन; हाम्रो सबैभन्दा बढ�
संकटा�भमुक �वद्याथ�हरूलाई गहन सहयोग उपलब्ध गराउन; नयाँ अध्ययन आउँ दै जाने क्रममा को�भड-19 को
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बारे मा थप कुरा जान्न; र (उत्तरपूवम
र् ा भाइरसको प्र�ेपपथ र समयमा आधा�रत रहे र) हामीले भाइरसको पुनव�र् ृ द्ध
हुँदा अन्य दे शहरूले भोगेको जस्तो �वद्यालय फकर्ने कायर्लाई सुरु गद� रोक्दै गनुप
र् न� अवस्थाबाट जो�गन सक्छ�।

हािजर� तथा ग्रे�डङ
मसाचुसेट्स साधारण कानूनको प�रच्छे द 76, दफा 1 ले छ दे �ख सोह्र वषर्�भत्रका सबै बालबा�लकाले �वद्यालय जानुपछर्

भने व्यवस्था गरे को छ। �वद्यालयका अ�धकार�हरू र बुबाआमा/अ�भभावकहरूले सबै �वद्याथ�हरूले 170 �दने �शष्य

कायर्क्रम ता�लकाको अव�धमा प्रत्येक �दन र ठ�क समयमा �वद्यालयमा हािजर हुने कुरा सु�निश्चत गनर् �मलेर काम
गनुर्पछर् ।
WPS का �वद्याथ�हरूले सोमबारदे �ख �बह�बारसम्म समका�लक �सकाइ अवसरहरूमा र शुक्रबार गैर-समका�लक

�सकाइ अवसरहरूमा जो�डने अपे�ा ग�रन्छ। सम्मीश्रण र दरु �सकाइ मोडलमा, य�द कुनै �वद्याथ� �वद्यालयमा
स्वयम ् उपिस्थत हुँदैन वा समका�लक वा गैर-समका�लक �सकाइको ला�ग लग-इन गद� न भने, �नजलाई अनुपिस्थत

भएको मा�ननेछ। �नय�मत �वद्यालय वषर्को अव�धमा जस्तै, बब
ु ाआमा/अ�भभावकहरूलाई उनीहरूको बच्चा
अनुपिस्थत रहे मा कनेक्टएड स्वचा�लत फोन कल माफर्त दै �नक रूपमा सम्पकर् ग�रनेछ।

5 अ�म्य अनुपिस्थ�तहरूपश्चात, �प्रिन्सपलले बुबाआमा/अ�भभावकहरूलाई उपयुक्त भएमा �ल�खत रूपमा सू�चत
गरे र �वद्याथ�को उपिस्थ�तको बारे मा छलफल गनर् भेट्नको ला�ग अनुरोध गन�छन ्। बुबाआमाहरूले बच्चाको हरे क
पाँच

अनुपिस्थ�तहरूपश्चात

�नजको

उपिस्थ�तको

बारे मा

�लखत

सूचना

प्राप्त

ग�ररहनेछन ्।

बब
ु ाआमा/अ�भभावकहरूले अन्त�रम तथा त्रैमा�सक �रपोटर् काडर्हरूमाफर्त प�न बच्चाको उपिस्थ�त जानकार� प्राप्त
गन�छन ्।

धारण वा क्रे�डट ��तको ला�ग गन्तीमा नआउने अनुपिस्थ�तहरूको सूची वस�स्टर पिब्लक स्कूल्स �वद्याथ�
हातेपुिस्तका 2020-2021 मा प्राप्त गनर् स�कन्छ।

�वद्याथ�हरूलाई �सकाइ मापदण्डहरूप्र�तको प्रग�त र प्रवीणताको आधारमा ग्रे�डङ ग�रन्छ। �वद्याथ�हरूले अन्त�रम
प्रग�त प्र�तवेदनहरू र त्रैमा�सक �रपोटर् काडर्हरू प्राप्त गन�छन ्। ग्रे�डङमा �सकाइको संरचनाको आधारमा समका�लक

सत्रहरूमा स�क्रय सहभा�गता, अनलाइनमाफर्त एसाइनमेन्ट पेश, अनलाइन �सकाइ प्लाट्फमर्हरूमा लग-इन, भचुअ
र् ल

चेक-इनहरूमा उपिस्थ�त, आ�द समावेश ग�रएको हुन्छ। अंकन प्रणाल� ग्रेड K दे �ख 3 सम्मको ला�ग 1 दे �ख 4 सम्मको
स्केलमा र ग्रेड 4-12 को ला�ग सांिख्यक�य ग्रेड हुनेछ। (A=100-90, B=89-80, C=79-70, D=69-65, F=64-0)

�सकाइ मोडलहरूको समयता�लका
सिम्म�श्रत मोडल
यो मोडल एक पटकमा कूल �वद्याथ�हरूको ¼ �वद्याथ�हरू �वद्यालय भवनमा रहने गर� बनाइएको कोहोटर्

समूहमा �वद्याथ�हरूलाई राख्ने कुरामा आधा�रत छ। �वद्याथ�हरूले दरू वत� �सकाइबाट वषर् सुरुवात गन� भएकोले
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यो मोडल प�हलो टमर्पश्चात सुरू हुनेछ।
�वद्याथ�हरू �नम्न �सकाइ प्र�क्रयामा संलग्न हुन सक्छन ्:

●

हप्ताको एक �दन व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ, सोमबार, मंगलबार, बुधबार वा �बह�बार

●

सबै मूल �वषयवस्तु सम्बिन्धत �वषयहरू, वैकिल्पक �वषयहरू र पूरक �वषयहरूमा हरे क हप्ता 3 �दन

●
●

आवश्यकताअनुरूप सहयोग �श�कहरूबाट सानो समूहमा समका�लक दरू वत� �सकाइ

(सम्भा�वत रूपमा)।

समका�लक दरू वत� �सकाइ

हरे क हप्ता एक �दन गैर-समका�लक दरू वत� �सकाइ

आधारभूत �वद्याथ� नमन
ु ा समयता�लका
समय
8:30 - 8:45
8:45 �वहानी – 9:00

9:00 �वहानी - 10:15
ब्लक एक

सोमबार

ब्लक दई
ु

12:45 बेलक
ु � - 1:25

�बह�बार

शुक्रबार

संरचना ब्रेकफास्ट

गुगल क�ा

कोहोटर् समह
ू 3

कोहोटर् समह
ू 4

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

संरचना ब्रेकफास्ट
व्यिक्त स्वयम

संरचना ब्रेकफास्ट
व्यिक्त स्वयम

संरचना ब्रेकफास्ट
व्यिक्त स्वयम

व्यिक्त स्वयम

उपिस्थत भई ग�रने

उपिस्थत भई ग�रने

उपिस्थत भई ग�रने

ठू लो स्वरमा पढ्ने पाठहरू

पाठ मागर्�नद� �शत

पाठ मागर्�नद� �शत

पाठ मागर्�नद� �शत

पाठ मागर्�नद� �शत

भचुर्अल �क्रयाकलापहरू

�श�ण ELA छोटो

सहयोग

व्यिक्त स्वयम

उपिस्थत भई ग�रने

�श�ण ELA छोटो

पठन ESL/SPED
सहयोग

व्यिक्त स्वयम

उपिस्थत भई ग�रने

�श�ण ELA छोटो

पठन ESL/SPED
सहयोग

व्यिक्त स्वयम

उपिस्थत भई ग�रने

�श�ण ELA छोटो

पठन ESL/SPED
व्यिक्त स्वयम

उपिस्थत भई ग�रने

�श�ण ग�णत छोटो

�श�ण ग�णत छोटो

�श�ण ग�णत छोटो

�श�ण ग�णत छोटो

ESL/SPED सहयोग

ESL/SPED सहयोग

ESL/SPED सहयोग

ESL/SPED सहयोग

कला

िजम

संगीत

प्र�व�ध

लञ्च/�वश्राम

पाठ सानो समूह
लञ्च/�वश्राम

पाठ सानो समूह
लञ्च/�वश्राम

पाठ सानो समूह

�व�ान

ELA पूरक

ग�णत पूरक

2:10 �वहानी - 2:30

संरचनात्मक

संरचनात्मक

संरचनात्मक

संरचनात्मक

�नस्कासन

�नस्कासन

प्र�तभावान पुस्ता
लेिक्सया

ST ग�णत

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू

सांस्कृ�तक संस्थासम्बन्धी

लञ्च/�वश्राम

�व�ान

�नस्कासन

ग�णतका पाठहरू

सहयोग

1:25 �वहानी - 2:10
ब्लक तीन

गैर-समका�लक

उपिस्थत भई ग�रने

पाठ सानो समूह

11:45 �वहानी - 12:45

बुधबार

कोहोटर् समह
ू 2

पठन ESL/SPED
10:15 �वहानी - 11:45

मंगलबार

कोहोटर् समह
ू 1

क�ाहरू

लञ्च �वश्राम

गैर-समका�लक
�क्रयाकलापहरू

�नस्कासन

दरू वत� �सकाइबाट सिम्म�श्रत �सकाइमा अवस्थान्तरण:
सफल सिम्म�श्रत �सकाइको ला�ग योजनाबद्ध संरचनाहरू

●

�वद्याथ�हरूको सफलताको ला�ग �श�ण एकरूपता एकदमै महत्वपूणर् हुन्छ, त्यसकारण सबै

●

व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत हुने �दनको जोड भने �वद्याथ�हरूले �श�ण सहयोग प्राप्त गन� कुरामा हुनेछ।

●

सम्बन्ध �नमार्ण, संवेगात्मक स्वास्थ्य, र सामािजक अन्त�क्रर्याहरूलाई बढावा �दइनेछ।

●

व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई हािजर� ग�रँदा यसबाट �वद्यालय समुदायसँग सम्बन्ध �नमार्ण तथा

�वद्याथ�हरूले �श�णको प्राथ�मक स्रोतको रूपमा दरू वत� �सकाइ प्रारूपलाई �नरन्तरता �दनेछन ्।
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कायम राख्न मद्दत �मल्छ।

●

पाठ्यक्रम र �श�ण एकरूपताको ला�ग व्यिक्त स्वयम उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ र दरू वत� �सकाइ
�श�ण कमर्चार�हरूबीचको �श�क सहकायर्लाई बढावा �दइनेछ।

चार�दने व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ मोडलमा सहभा�गता जनाउने �वद्याथ�हरू: (त्रैमास 1
पश्चात कायार्न्वयन)

सफलताको ला�ग अ�त�रक्त �व�शष्ट�कृत �श�णको एकभन्दा धेरै �प�रयडहरू आवश्यक पन� �वद्याथ�हरू, र सफलताको

ला�ग पूणत
र् ः �व�शष्ट�कृत �श�ण र सुपर�वे�ण/सहयोग आवश्यक पन� �वद्याथ�हरू ले चार�दने व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत
भई ग�रने �सकाइ मोडलमा सहभा�गता जनाउनेछन्। यो योजनालाई कायार्न्वयन गन� मागर्�नद� शनहरू तल �दइएका छन्:

●
●
●
●

िजल्लाले मापदण्ड �नधार्रण गछर् र �वद्यालयअनुसार सम्भा�वत �वद्याथ�हरू प�हचान गछर् ।

●
●

व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ सहयोगको ला�ग स्थानहरू/कोठाहरू प�हचान गन�।

●
●
●
●

कमर्चार�/सेवा प्रदायकहरू स�ु निश्चत र समन्वय गन�।

िजल्लाले सबैभन्दा धेरै आवश्यकता भएका �वद्याथ�हरूलाई प्राथ�मक�करण गछर् ।
�वद्यालय प्रशासकहरूले सम्भा�वत �वद्याथ�हरूको सच
ू ीहरू प्रमाणीकरण गछर् न ्।

�वद्यालय प्रशासकहरूले व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइको �वकल्पको बारे मा र को-को

�वद्याथ�हरूले सहभा�गता जनाउँ दै छन ् भन्ने कुरा पुिष्ट गनर्को ला�ग प�रवारहरूलाई सम्पकर् गदर् छन ्।

�वद्याथ�हरूको आवश्यकताअनुसार प्र�तहप्ता व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ �दनहरू �नधार्रण
गन�।

यातायात आवश्यकता र समयता�लका �नधार्रण गन�।
प्रवेश/सुर�ा योजना तयार गन�।

सुरुवात गन� �म�त र घण्टाहरू �नधार्रण गन�।

दरू वत� �सकाइ
100% दरू वत� �सकाइ
यो मोडल सबै �वद्याथ�हरूले दृढ दरू वत� �सकाइ योजना प्राप्त गन� कुरामा आधा�रत छ।
�वद्याथ�हरू �नम्न �सकाइ प्र�क्रयामा संलग्न हुन सक्छन ्:

●

सबै मूल �वषयवस्तु सम्बिन्धत �वषयहरू, वैकिल्पक �वषयहरू र पूरक �वषयहरूमा हरे क हप्ता चार �दन

●
●

आवश्यकताअनुरूप सहयोग �श�कहरूबाट सानो समूहमा समका�लक �सकाइ

समका�लक �सकाइ

हरे क हप्ता एक �दन गैर-समका�लक �सकाइ

�कन्डरगाट� नदे �ख ग्रेड 2 सम्ममा सफल दरू वत� �सकाइको ला�ग योजनाबद्ध संरचनाहरूमा �नम्न कुराहरू पदर् छन ्:
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●

प्राथ�मक ग्रेडहरूका �वद्याथ�हरूको ला�ग कम्प्युटरमा बस्ने समय सी�मत हुनुपछर् र यसमा �वस्ता�रत

●

क�ा समयको अनुभवहरूमा व्यविस्थत समयता�लकाअनरू
ु प सामू�हक �श�णदे �ख सानो समूहमा

●

समका�लक �श�ण समय र िजम्मा �दइएका कायर्हरूले एक ठे ट प्राथ�मक क�ाकोठालाई प्र�त�बिम्बत गछर् न ्

●

अन्त�क्रर्यात्मक संलग्नता �क्रयाकलापहरू, आवतजावत �क्रयाकलापहरू, र पूरक �क्रयाकलापहरूलाई

●

दै �नक समयता�लकामा 90/45 �मनेटको ब्लक स्था�पत ग�रएको छ; हरे क ब्लकले मुख्य �वषयवस्तुमा

समयअव�ध समावेश हुनु हुँदैन।

�श�ण र बारम्बार स्वतन्त्र कायर्सम्म समावेश हुनेछ।

जसमा रु�च र संलग्नता कायम ग�रराख्नको ला�ग बारम्बार �वश्राम/अवस्थान्तरण/�क्रयाकलापहरू हुन्छन ्।

�वद्याथ�हरूको दरू वत� �सकाइ समयता�लकामा दै �नक रूपमा समा�वष्ट ग�रनेछ (लेिक्सया/ST ग�णत)
जोड �दनेछ। यी ब्लकहरूको अव�धमा, �श�कहरूले सम्पण
ू र् समह
ू ल��त छोटो पाठहरू र सानो समह
ू

मागर्�नद� �शत पठन/ग�णत पाठहरू सञ्चालन गछर् न ्। यो समयमा ESL र SPED सहयोग प्रदान ग�रन्छ
र साथसाथै आवश्यक परे मा �वद्याथ�हरूलाई स्वतन्त्र सहयोग प�न प्रदान ग�रनेछ।

�कन्डरगाट� न दे �ख ग्रेड 2 सम्मका �वद्दाथ�हरूको समयता�लका
समय

सोमबार

मंगलबार

बुधबार

�बह�बार

शुक्रबार

8:30 - 8:45

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

गुगल क�ा

ELA छोटो पाठ

ELA छोटो पाठ

ELA छोटो पाठ

ELA छोटो पाठ

ठू लो स्वरमा पढ्ने पाठहरू

स्वतन्त्र कायर्

भचुर्अल �क्रयाकलापहरू

8:45 �वहानी - 10:15
ब्लक एक

समका�लक

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्

10:15 �वहानी - 11:45
ब्लक दई
ु

लेिक्सया

समका�लक

ग�णत छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्

11:45 �वहानी - 12:45

St ग�णत

समका�लक

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्
लेिक्सया

समका�लक

ग�णत छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्
St ग�णत

समका�लक

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्

समका�लक

सानो समूह सहयोग

लेिक्सया

लेिक्सया

समका�लक

ELA छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्

समका�लक

ELA छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग

St ग�णत

लञ्च/�वश्राम

कला

िजम

संगीत

प्र�व�ध

1:25 �वहानी - 2:10

समका�लक

समका�लक

समका�लक

2:10 �वहानी - 2:30

गैर-समका�लक ठू लो

गैर-समका�लक ठू लो

गैर-समका�लक ठू लो

�व�ान

स्वरमा पढ्ने

�व�ान

स्वरमा पढ्ने

ELA पूरक

स्वरमा पढ्ने

लेिक्सया

ST ग�णत

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू

लञ्च �वश्राम

St ग�णत

लञ्च/�वश्राम

ब्लक चार

प्र�तभावान पुस्ता

सांस्कृ�तक संस्थासम्बन्धी

लञ्च/�वश्राम

ब्लक तीन

ग�णतका पाठहरू

स्वतन्त्र कायर्

लञ्च/�वश्राम

12:45 बेलुक� - 1:25

गैर-समका�लक

समका�लक

ग�णत पूरक

गैर-समका�लक ठू लो

क�ाहरू

गैर-समका�लक

भचुर्अल �क्रयाकलापहरू
अन्त�क्रर्यात्मक कायर्
लेिक्सया

St ग�णत

स्वरमा पढ्ने

ग्रेड 3 दे �ख 6 सम्ममा सफल दरू वत� �सकाइको ला�ग योजनाबद्ध संरचनाहरूमा �नम्न कुराहरू पदर् छन ्:

●

मुख्य �वषयवस्तुका क�ाहरूको ला�ग 90 र 45 �मनेटका ब्लकहरू।

●

मुख्य �वषयवस्तुहरूलाई समका�लक गर�/गैर-समका�लक गर� 4 �दन पढाइनेछ।
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●

सबै �श�ाथ�हरूको ला�ग एक स्पष्ट र एकरूपीय दै �नक समयता�लका हुनुपछर् ।

●

यसमा सिन्न�हत ग�रएका र रणनी�तक सहयोगहरूमा अन्वेषण र सज
ृ ना, संलग्नता र अ�भव्यिक्तका

●

धेरै �व�धहरूको प्रयोग गद� �वद्याथ�हरूले पूरा �दनभर �स�करहनेछन ्।

●

पाठहरू र व्यिक्तगत कायर्हरू अन्त�क्रर्यात्मक र संलग्नात्मक हुनुपछर् ।

बहुमाध्यमहरू, र प्र�व�धहरूबीचको �वचारपण
ू र् सन्तुलन पदर्छन ्।

ग्रेड 3 - 6 का �वद्याथ�हरूको समयता�लका
समय

सोमबार

मंगलबार

बुधबार

�बह�बार

शुक्रबार

8:30 - 10:00

ब्लक 1 ELA

ब्लक 1 ELA

ब्लक 1 ELA

ब्लक 1 ELA

�बहानको चेक-इन

10:00 �वहानी -10:15
10:15 �वहानी - 11:45

समका�लक र गैर-

समका�लक र गैर-

समका�लक र गैर-

�वश्राम

�वश्राम

�वश्राम

समका�लक

ब्लक 2 ग�णत

समका�लक

समका�लक र गैर-

समका�लक

ब्लक 2 ग�णत

समका�लक
�वश्राम

ब्लक 2 ग�णत

गैर-समका�लक �सकाइ

ब्लक 2 ग�णत

प�रयोजना कायर्

�वहानी

समका�लक र गैर-

समका�लक र गैर-

समका�लक र गैर-

समका�लक र गैर-

11:45 �वहानी - 12:30

लञ्च तथा �वश्रामकाल

लञ्च तथा �वश्रामकाल

लञ्च तथा

लञ्च तथा �वश्रामकाल

ल��त चेक-इनहरू

12:30 बेलुक� - 1:15

ब्लक 3 �वशेष (कला)

ब्लक 3 �वशेष (PE)

ब्लक 3 �वशेष (प्र�व�ध)

ब्लक 3 �वशेष (संगीत)

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू

ब्लक 4 सामािजक

ब्लक 4 सामािजक

ब्लक 4 सामािजक

ब्लक 4 सामािजक

सांस्कृ�तक संस्थासम्बन्धी क�ाहरू

स्वतन्त्र कायर्/�दन

स्वतन्त्र कायर्/�दन

स्वतन्त्र कायर्/�दन समापन

स्वतन्त्र कायर्/�दन

बेलुक�

�वहानी
1:15 - 2:00

2:00 �वहानी - 2:30 �वहानी

समका�लक

अध्ययन - �व�ान
समापन चेक इन

समका�लक

अध्ययन - �व�ान
समापन चेक इन

समका�लक

�वश्रामकाल

समका�लक

अध्ययन - �व�ान
चेक इन

अध्ययन - �व�ान
समापन चेक इन

आधारभूत SEI - EPL 1&2 मा ELs को ला�ग नमुना समयता�लका
समय
8:30 - 8:45
8:45 �वहानी - 10:15
ब्लक एक

सोमबार
�बहानको बैठक

समका�लक ELA/ESL

11:45 �वहानी - 12:45
12:45 बेलक
ु � - 1:25
ब्लक तीन

1:25 �वहानी - 2:10

�बहानको बैठक

समका�लक ELA/ESL

�बह�बार
�बहानको बैठक

समका�लक ELA/ESL

शुक्रबार
गुगल क�ा

गैर-समका�लक

छोटो पाठ, स्वतन्त्र पठन,

छोटो पाठ, स्वतन्त्र पठन,

छोटो पाठ, स्वतन्त्र पठन,

�वस्ता�रत ESL

�श�कसँग सानो समूह

�श�कसँग सानो समूह

�श�कसँग सानो समूह

�श�कसँग सानो समूह

इमािजन ल�नर्ङ

90 �मनेट ESL

90 �मनेट ESL

90 �मनेट ESL

90 �मनेट ESL

लेखन,

लेखन,

प्र�श�ण

लेखन,

प्र�श�ण

a. 45 �मनेट सह-�श�ण वा

a. 45 �मनेट सह-�श�ण वा

a. 45 �मनेट सह-�श�ण वा

र

र

र

पुस-इन ESL

ब्लक दई
ु

�बहानको बैठक

समका�लक ELA/ESL

बुधबार

छोटो पाठ, स्वतन्त्र पठन,

प्र�श�ण

10:15 �वहानी - 11:45

मंगलबार

b. 45 �मनेट पुल-आउट
ESL
समका�लक ग�णत

छोटो पाठ, स्वतन्त्र

पुस-इन ESL

b. 45 �मनेट पुल-आउट
ESL
समका�लक ग�णत

छोटो पाठ, स्वतन्त्र

पुस-इन ESL

b. 45 �मनेट पुल-आउट
ESL
समका�लक ग�णत

छोटो पाठ, स्वतन्त्र

लेखन,

प्र�श�ण

a. 45 �मनेट सह-�श�ण वा
पुस-इन ESL
र

b. 45 �मनेट पुल-आउट
ESL
समका�लक ग�णत

�वस्ता�रत �सकाइ

समूह प्र�श�ण

ST ग�णत

कायर्, �श�कसँग सानो

कायर्, �श�कसँग सानो

कायर्, �श�कसँग सानो

लञ्च/�वश्राम

लञ्च/�वश्राम

लञ्च/�वश्राम

लञ्च/�वश्राम

समूह प्र�श�ण

समूह प्र�श�ण

गैर-समका�लक

छोटो पाठ, स्वतन्त्र

कायर्, �श�कसँग सानो
समूह प्र�श�ण

�सकाइ

कला

िजम

संगीत

प्र�व�ध

समका�लक सामािजक

समका�लक सामािजक

समका�लक सामािजक

समका�लक सामािजक

लेिक्सया

लञ्च/�वश्राम

गैर-समका�लक
भचुर्अल �फल्ड
�ट्रपहरू
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ब्लक चार

2:10 �वहानी - 2:30

सांस्कृ�तक

अध्ययन/�व�ान

अध्ययन/�व�ान

अध्ययन/�व�ान

अध्ययन/�व�ान

गैर-समका�लक*

गैर-समका�लक*

गैर-समका�लक*

गैर-समका�लक*

संस्थासम्बन्धी
पा�रवा�रक

ठू लो स्वरमा पढ्ने,

ठू लो स्वरमा पढ्ने,

ठू लो स्वरमा पढ्ने,

ठू लो स्वरमा पढ्ने,

स्वतन्त्र कायर्, �श�क चेक

स्वतन्त्र कायर्, �श�क चेक

स्वतन्त्र कायर्, �श�क चेक

स्वतन्त्र कायर्, �श�क चेक

भाषा सहयोग

भाषा सहयोग

भाषा सहयोग

भाषा सहयोग

इन, अंग्रेजीमा अ�त�रक्त

इन, अंग्रेजीमा अ�त�रक्त

इन, अंग्रेजीमा अ�त�रक्त

इन, अंग्रेजीमा अ�त�रक्त

क�ाहरू

�क्रयाकलापहरू

आधारभूत SEI - EPL 3-5 मा ELs को ला�ग नमुना 1 समयता�लका
समय

सोमबार

8:30 - 8:45
8:45 �वहानी - 10:15
ब्लक एक

�बहानको बैठक

समका�लक ELA

छोटो पाठ, स्वतन्त्र

�बहानको बैठक

समका�लक ELA

बुधबार
�बहानको बैठक

समका�लक ELA

�बह�बार
�बहानको बैठक

छोटो पाठ, स्वतन्त्र

छोटो पाठ, स्वतन्त्र पठन,

छोटो पाठ, स्वतन्त्र पठन,

�वस्ता�रत �सकाइ

सानो समूह प्र�श�ण

समूह प्र�श�ण

समूह प्र�श�ण

ST ग�णत

45 �मनेट ESL

45 �मनेट ESL

45 �मनेट ESL

गैर-समका�लक

वा

वा

वा

ESL �सकाइ

a. सह-�श�ण

लेखन, �श�कसँग सानो

a. सह-�श�ण

लेखन, �श�कसँग सानो

b. पुल-आउट ESL

b. पुल-आउट ESL

b. पुल-आउट ESL

c. दोहोरो अनुम�त प्राप्त

c. दोहोरो अनुम�त प्राप्त

c. दोहोरो अनुम�त प्राप्त

c. दोहोरो अनुम�त प्राप्त

समका�लक ग�णत

समका�लक ग�णत

समका�लक ग�णत

समका�लक ग�णत

�श�क

वा

�श�क

वा

�श�क

छोटो पाठ, स्वतन्त्र कायर्,

छोटो पाठ, स्वतन्त्र कायर्,

छोटो पाठ, स्वतन्त्र कायर्,

11:45 �वहानी - 12:45

लञ्च/�वश्राम

लञ्च/�वश्राम

लञ्च/�वश्राम

लञ्च/�वश्राम

कला

िजम

संगीत

प्र�व�ध

1:25 �वहानी - 2:10

समका�लक सामािजक

समका�लक सामािजक

समका�लक सामािजक

समका�लक सामािजक

2:10 �वहानी - 2:30

गैर-समका�लक*

गैर-समका�लक*

गैर-समका�लक*

गैर-समका�लक*

अध्ययन/�व�ान

ठू लो स्वरमा पढ्ने,

अध्ययन/�व�ान

ठू लो स्वरमा पढ्ने,

�श�कसँग सानो समूह

अध्ययन/�व�ान

ठू लो स्वरमा पढ्ने,

भचुर्अल �फल्ड
�ट्रपहरू

सांस्कृ�तक

चेक इन, अंग्रेजीमा

पा�रवा�रक

अ�त�रक्त भाषा

अ�त�रक्त भाषा

अ�त�रक्त भाषा सहयोग

अ�त�रक्त भाषा सहयोग

सहयोग

�वस्ता�रत �सकाइ

संस्थासम्बन्धी

स्वतन्त्र कायर्, �श�क

सहयोग

लञ्च/�वश्राम

गैर-समका�लक

ठू लो स्वरमा पढ्ने,

स्वतन्त्र कायर्, �श�क
चेक इन, अंग्रेजीमा

लेिक्सया ST ग�णत

अध्ययन/�व�ान

स्वतन्त्र कायर्, �श�क
चेक इन, अंग्रेजीमा

गैर-समका�लक

�वस्ता�रत �सकाइ

�श�कसँग सानो समूह

स्वतन्त्र कायर्, �श�क
चेक इन, अंग्रेजीमा

इमािजन ल�नर्ङ

�श�क

छोटो पाठ, स्वतन्त्र कायर्,

�श�कसँग सानो समूह

�वस्ता�रत

वा

ब्लक दई
ु

�श�कसँग सानो समूह

लेिक्सया

a. सह-�श�ण

b. पुल-आउट ESL
वा

ब्लक चार

गैर-समका�लक

45 �मनेट ESL
वा

ब्लक तीन

गुगल क�ा

समका�लक ELA

पठन, लेखन, �श�कसँग

a. सह-�श�ण

12:45 बेलक
ु � - 1:25

शुक्रबार

पठन, लेखन, �श�कसँग
सानो समूह प्र�श�ण

10:15 �वहानी - 11:45

मंगलबार

क�ाहरू

�क्रयाकलापहरू

�कन्डरगाट� न दोहोरो भाषा नुमना समयता�लका (80/20)
स्पेनीमा प्र�श�ण (80%)

अंग्रेजीमा प्र�श�ण (20%)

अंग्रेजी वा स्पेनीमा प्र�श�ण

समय

सोमबार

मंगलबार

बुधबार

�बह�बार

8:30 - 8:45

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

8:45 �वहानी - 10:15
ब्लक एक

समका�लक

SLA छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्

10:15 �वहानी - 11:45
ब्लक दई
ु

लेिक्सया

समका�लक

ग�णत छोटो पाठ

12:45 बेलुक� - 1:25

SLA छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्
लेिक्सया

समका�लक

ग�णत छोटो पाठ

समका�लक

SLA छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्
लेिक्सया

समका�लक

ग�णत छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग

सानो समूह सहयोग

सानो समूह सहयोग

St ग�णत

St ग�णत

St ग�णत

स्वतन्त्र कायर्

11:45 �वहानी - 12:45

समका�लक

लञ्च/�वश्राम
कला

स्वतन्त्र कायर्
लञ्च/�वश्राम
िजम

स्वतन्त्र कायर्
लञ्च/�वश्राम
संगीत

समका�लक

शुक्रबार
गुगल क�ा

गैर-समका�लक

SLA छोटो पाठ

�वस्ता�रत �सकाइ

स्वतन्त्र कायर्

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू

सानो समूह सहयोग
लेिक्सया

समका�लक

ग�णत छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग

�क्रयाकलापहरू

सांस्कृ�तक
संस्थासम्बन्धी क�ाहरू
लञ्च/�वश्राम

स्वतन्त्र कायर्
St ग�णत

लञ्च/�वश्राम
प्र�व�ध

गैर-समका�लक
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ब्लक तीन

1:25 �वहानी - 2:10
ब्लक तीन

2:10 �वहानी - 2:30

समका�लक

सा�रतामा आधा�रत
अन्त�वर्षयक ELD

गैर-समका�लक ठू लो
स्वरमा पढ्ने

समका�लक

सा�रतामा आधा�रत
अन्त�वर्षयक ELD

गैर-समका�लक ठू लो
स्वरमा पढ्ने

समका�लक

सा�रतामा आधा�रत
अन्त�वर्षयक ELD

गैर-समका�लक ठू लो
स्वरमा पढ्ने

समका�लक

सा�रतामा आधा�रत
अन्त�वर्षयक ELD

गैर-समका�लक ठू लो
स्वरमा पढ्ने

ARC साह�सक कायर्हरू
लेिक्सया

ST ग�णत

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू

सांस्कृ�तक
संस्थासम्बन्धी क�ाहरू
गैर-समका�लक

पा�रवा�रक �क्रयाकलापहरू

ग्रेड 1-6 नमन
ु ा 1: (50/50) भाषा प�रवतर्न मध्य�दन
स्पेनीमा प्र�श�ण (50%)

अंग्रेजीमा प्र�श�ण (50%)

अंग्रेजी वा स्पेनीमा प्र�श�ण

समय

सोमबार

मंगलबार

बुधबार

�बह�बार

शुक्रबार

8:30 - 8:45

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

�बहानको बैठक

गुगल क�ा

8:45 �वहानी - 10:15
ब्लक एक

समका�लक

SLA छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्

10:15 �वहानी - 11:45
ब्लक दई
ु

समका�लक

ग�णत छोटो पाठ

लेिक्सया

समका�लक

ग�णत छोटो पाठ

लञ्च/�वश्राम
कला

12:45 बेलुक� - 1:25
ब्लक तीन

2:10 �वहानी - 2:30

स्वतन्त्र कायर्

सानो समूह सहयोग

11:45 �वहानी - 12:45

ब्लक तीन

ELA छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्

1:25 �वहानी - 2:10

समका�लक

समका�लक

समका�लक

SLA छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्
समका�लक

ग�णत छोटो पाठ

समका�लक

ELA छोटो पाठ

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्
लेिक्सया

ग�णत छोटो पाठ

लेिक्सया (अंग्रेजी मात्र)

समका�लक

ST ग�णत

सानो समूह सहयोग
स्वतन्त्र कायर्

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू

लञ्च/�वश्राम

लञ्च/�वश्राम

लञ्च/�वश्राम

संस्थासम्बन्धी क�ाहरू

िजम

संगीत

प्र�व�ध

�क्रयाकलापहरू

स्वतन्त्र कायर्
St ग�णत

समका�लक

स्वतन्त्र कायर्

समका�लक

St ग�णत

समका�लक

अन्त�वर्षयक �सकाइ

अन्त�वर्षयक �सकाइ

अन्त�वर्षयक �सकाइ

स्वरमा पढ्ने/चेक

स्वरमा पढ्ने/चेक

स्वरमा पढ्ने/चेक

स्वरमा पढ्ने/चेक

गैर-समका�लक ठू लो

गैर-समका�लक ठू लो

गैर-समका�लक ठू लो

इन/अंग्रेजी वा स्पेनीमा

इन/अंग्रेजी वा स्पेनीमा

इन/अंग्रेजी वा स्पेनीमा

इन/अंग्रेजी वा स्पेनीमा

सहयोग

सहयोग

सहयोग

सहयोग

अ�त�रक्त भाषा

�क्रयाकलापहरू

सानो समूह सहयोग

अन्त�वर्षयक �सकाइ
गैर-समका�लक ठू लो

गैर-समका�लक

�वस्ता�रत �सकाइ

अ�त�रक्त भाषा

अ�त�रक्त भाषा

सांस्कृ�तक
पा�रवा�रक

(दई
ु भाषालाई हरे क

हप्ता पालैपालो प्रयोग
ग�रन्छ)

अ�त�रक्त भाषा

मध्यम �वद्यालयमा सफल दरू वत� �सकाइको ला�ग योजनाबद्ध संरचनाहरूमा �नम्न कुराहरू पदर् छन ्:

●

प्रत्येक �दन थोरै क�ाहरूमा जोड �दने।

●

समका�लक र गैर-समका�लक �सकाइहरूको दै �नक �मश्रण।

●

सम्बन्ध �वकास र सामािजक-संवेगात्मक �सकाइको ला�ग बारम्बार लाइभ चेक-इन अथार्त प्रत्य�

●

पूवार्नुमान गनर् स�कने समयता�लकाहरू।

●

सबै �श�कहरू र �वद्याथ�हरूबीच �नय�मत अन्त�क्रर्या।

●

�श�क सहकायर् र साझा योजना समयको ला�ग सहयोग।

सोधखोज गन�।
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मध्य स्कूल �वद्याथ�हरूको ला�ग नमन
ु ा समयता�लका

समय

9:00 �वहानी - 9:15 �वहानी

9:30 �वहानी - 10:30 �वहानी

सोमबार

मंगलबार

बुधबार

�बह�बार

गह
ृ क�

गह
ृ क�

गह
ृ क�

गह
ृ क�

�प�रयड 1

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय
10:30 �वहानी - 11:00
�वहानी

11:00 �वहानी - 12:00 बेलुक�

12:00 बेलुक� - 12:30 बेलुक�
12:30 बेलक
ु � - 1:30 �वहानी

1:30 �वहानी - 1:45 �वहानी
1:45 �वहानी - 2:45 �वहानी

2:45 �वहानी - 3:30 �वहानी
3:30 �वहानी - 4:10 �वहानी

�प�रयड 2

�प�रयड 1

समका�लक सत्र तथा

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�वस्ता�रत कायर् समय

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय
�प�रयड 5

समका�लक सत्र तथा

�प�रयड 4

�प�रयड 3

समका�लक सत्र तथा

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�वस्ता�रत कायर् समय
लञ्च �वश्राम

�प�रयड 6

�प�रयड 5

समका�लक सत्र तथा

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�वस्ता�रत कायर् समय

�प�रयड 7

सहकायर् र स्वतन्त्र कायर्

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय
थप सहयोग सत्रहरू

�वश्राम

समय

�वस्ता�रत समुदाय-

�वस्ता�रत कायर् समय

गैर-समका�लक �सकाइ

समका�लक सत्र तथा

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय
�प�रयड 6

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�प�रयड 7

सहकायर् र स्वतन्त्र

�वस्ता�रत कायर् समय

सहकायर् र स्वतन्त्र कायर् समय

थप सहयोग सत्रहरू

�प�रयड 4

�वस्ता�रत कायर् समय

समका�लक सत्र तथा

थप सहयोग सत्रहरू

गह
ृ क�

�प�रयड 2

�वश्राम तथा स्वतन्त्र कायर् समय
�प�रयड 3

शुक्रबार

कायर् समय

�नमार्ण समय

र प�रयोजना समय

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू
सांस्कृ�तक

संस्थासम्बन्धी क�ाहरू

गैर-समका�लक �सकाइ
र प�रयोजना समय

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू
सांस्कृ�तक

संस्थासम्बन्धी क�ाहरू

थप सहयोग सत्रहरू

मध्य स्कूल SEI - EPL 1&2 मा ELs को ला�ग नमुना समयता�लका
समय

9:00 �वहानी - 9:15 �वहानी

9:30 �वहानी - 10:30 �वहानी

सोमबार

मंगलबार

बुधबार

�बह�बार

गह
ृ क�

गह
ृ क�

गह
ृ क�

गह
ृ क�

�प�रयड 1: ESL

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय
10:30 �वहानी - 11:00 �वहानी
11:00 �वहानी - 12:00 बेलुक�

12:00 बेलुक� - 12:30 बेलुक�
12:30 बेलुक� - 1:30 �वहानी

1:30 �वहानी - 1:45 �वहानी
1:45 �वहानी - 2:45 �वहानी

2:45 �वहानी - 3:30 �वहानी
3:30 �वहानी - 4:10 �वहानी

�प�रयड 3

समका�लक सत्र तथा

�प�रयड 2: ESL

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय
�प�रयड 4

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�प�रयड 5

�प�रयड 6

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�वस्ता�रत कायर् समय

�प�रयड 7

सहकायर् र स्वतन्त्र कायर्

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय
थप सहयोग सत्रहरू

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�वश्राम तथा स्वतन्त्र कायर् समय

�वस्ता�रत कायर् समय

समका�लक सत्र तथा

�प�रयड 1: ESL

�वश्राम

समय

�प�रयड 3

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय
लञ्च �वश्राम
�प�रयड 5

समका�लक सत्र तथा

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय
�प�रयड 4

समका�लक सत्र तथा

सहकायर् र स्वतन्त्र

थप सहयोग सत्रहरू

�वस्ता�रत

ESL �सकाइ

�प�रयड 6

समका�लक सत्र तथा

�प�रयड 7

�वस्ता�रत कायर् समय

�नमार्ण समय

�वस्ता�रत कायर् समय

�वस्ता�रत कायर् समय

समका�लक सत्र तथा

गह
ृ क�

�वस्ता�रत समुदाय-

गैर-समका�लक

�वस्ता�रत कायर् समय

सहकायर् र स्वतन्त्र कायर् समय

थप सहयोग सत्रहरू

�प�रयड 2: ESL

शुक्रबार

कायर् समय

गैर-समका�लक �सकाइ
र प�रयोजना समय

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू
सांस्कृ�तक

संस्थासम्बन्धी क�ाहरू
थप सहयोग सत्रहरू
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मध्य स्कूल SEI - EPL 3-5 मा ELs को ला�ग नमन
ु ा समयता�लका
समय

9:00 �वहानी - 9:15 �वहानी

9:30 �वहानी - 10:30 �वहानी

10:30 �वहानी - 11:00 �वहानी
11:00 �वहानी - 12:00 बेलुक�

12:00 बेलक
ु � - 12:30 बेलुक�
12:30 बेलक
ु � - 1:30 �वहानी

1:30 �वहानी - 1:45 �वहानी
1:45 �वहानी - 2:45 �वहानी

2:45 �वहानी - 3:30 �वहानी
3:30 �वहानी - 4:10 �वहानी

सोमबार

मंगलबार

बुधबार

�बह�बार

गह
ृ क�

गह
ृ क�

गह
ृ क�

गह
ृ क�

�प�रयड 1

�प�रयड 2

समका�लक सत्र तथा

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�वस्ता�रत कायर् समय

�प�रयड 3: ESL

�प�रयड 4

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�वश्राम तथा स्वतन्त्र कायर् समय

समका�लक सत्र तथा

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�वस्ता�रत कायर् समय

�प�रयड 5

�प�रयड 3: ESL

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�वस्ता�रत कायर् समय

�प�रयड 7

सहकायर् र स्वतन्त्र कायर्

�वश्राम

समय

�वस्ता�रत कायर् समय
थप सहयोग सत्रहरू

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�प�रयड 6

समका�लक सत्र तथा

समका�लक सत्र तथा

�प�रयड 1

लञ्च �वश्राम
�प�रयड 5

समका�लक सत्र तथा

थप सहयोग सत्रहरू

गैर-समका�लक
समका�लक सत्र तथा

ESL �सकाइ

�प�रयड 6

गैर-समका�लक �सकाइ

�वस्ता�रत कायर् समय

समका�लक सत्र तथा

सहकायर् र स्वतन्त्र

थप सहयोग सत्रहरू

�वस्ता�रत

�प�रयड 4

�प�रयड 7

�वस्ता�रत कायर् समय

�नमार्ण समय

समका�लक सत्र तथा

�वस्ता�रत कायर् समय

�वस्ता�रत कायर् समय

सहकायर् र स्वतन्त्र कायर् समय

गह
ृ क�

�वस्ता�रत समुदाय-

�प�रयड 2

�वस्ता�रत कायर् समय

समका�लक सत्र तथा

शुक्रबार

कायर् समय

र प�रयोजना समय

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू
सांस्कृ�तक

संस्थासम्बन्धी क�ाहरू

थप सहयोग सत्रहरू

उच्च �वद्यालयमा सफल दरू वत� �सकाइको ला�ग योजनाबद्ध संरचनाहरूमा �नम्न कुराहरू पदर् छन ्:

●

गहन ध्यान-केिन्द्रत �सकाइ सम्भव तुल्याउनको ला�ग लामा क�ा �प�रयडहरू र प्र�त�दन कम

●

दै �नक समयता�लकाले �वद्याथ�हरूलाई अग्रवत� स्थान �नधार्रण, दोहोरो भनार्, क�रयर प्र�व�ध �श�ा,

●

समयमा �वद्यालय लचकता �प�रयडलाई दोहोरो �प�रयड अ�ग्रम स्थान �नधार्रण क�ाहरू र केह� क�रयर

�प�रयडहरू।

इन्टनर्शीप अवसरहरूमा सहभा�गता जनाउन स�म तुल्याउँ छ।

व्यवसा�यक प्रा�व�धक क�ाहरू सम्भव तुल्याउनको ला�ग सञ्चालन ग�रन्छ।(�प�रयड 6 र 7 को अपवाद

बाहे क जसले प्रारिम्भक कलेज तथा 100 पुरुषहरू दे �ख कलेज कायर्क्रमलाई समा�हत गनर् तयार छन ्।)।

●

क�ा संरचनामा प्रत्य� �श�णका अवसरहरू र �वस्ता�रत �सकाइको ला�ग समय समावेश हुनेछन ् र

●

बुझाइ जाँच गनर् र आवश्यक परे मा पुनः पढाउन �श�कहरूले �वस्ता�रत �सकाइ समयमा �वद्याथ�हरूको

●

�वद्याथ�हरूको ला�ग �श�कहरू र सहायक कमर्चार�हरूबाट सहयोग प्राप्त गन� दै �नक अवसरहरू।

●

�वद्यालय पश्चातको सहयोग सत्रहरू।

समका�लक तवरमा समापन हुनेछ।
प्रग�त अनुगमन गन�छन ्।
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समय

हाईस्कूल �वद्याथ�हरूको ला�ग समयता�लका

7:20 �वहानी - 8:35 �वहानी
(75 �मनेट)

8:35 �वहानी - 8:50 �वहानी
(10 �मनेट)

8:50 �वहानी - 10:05 �वहानी
(75 �मनेट)

10:05 �वहानी - 10:35 �वहानी
(30 �मनेट)

10:35 �वहानी - 11:05 �वहानी
(30 �मनेट)

11:05 �वहानी - 12:20 बेलुक�
(75 �मनेट)

12:20 बेलुक� - 12:28 बेलुक�
(8 �मनेट)

12:28 बेलुक� - 1:43 �वहानी
(75 �मनेट)

1:45 �वहानी - 2:20 �वहानी
(40 �मनेट)

सोमबार
�प�रयड 1

चरण प�रवतर्न/क�ा

मंगलबार

स्वतन्त्र क�ा

बुधबार

�प�रयड 1

�बह�बार

स्वतन्त्र क�ा

कायर्

चरण प�रवतर्न/क�ा

�प�रयड 2

�प�रयड 4

�प�रयड 2

�प�रयड 4

स्वतन्त्र क�ा कायर्

स्वतन्त्र क�ा कायर्

स्वतन्त्र क�ा कायर्

स्वतन्त्र क�ा कायर्

लञ्च

लञ्च

लञ्च

लञ्च

�प�रयड 3

�प�रयड 5

�प�रयड 3

�प�रयड 5

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

�प�रयड 6

�प�रयड 7

�प�रयड 6

�प�रयड 7

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

तयार�

तयार�

तयार�

तयार�

तयार�

शुक्रबार

कायर्

स्वतन्त्र क�ा कायर्/
प�रयोजनाहरू

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू
सांस्कृ�तक

संस्थासम्बन्धी क�ाहरू

तयार�

वोस�स्टर प्रा�वधक हाई स्कूलका �वद्याथीहरूको ला�ग समयता�लका
समय

7:20 �वहानी - 8:35 �वहानी
(75 �मनेट)

8:35 �वहानी - 8:50 �वहानी
(10 �मनेट)

8:50 �वहानी - 10:05 �वहानी
(75 �मनेट)

10:05 �वहानी - 10:35 �वहानी
(30 �मनेट)

10:35 �वहानी - 11:05 �वहानी
(30 �मनेट)

11:05 �वहानी - 12:20 बेलुक�
(75 �मनेट)

12:20 बेलुक� - 12:28 बेलुक�
(8 �मनेट)

12:28 बेलुक� - 1:43 �वहानी
(75 �मनेट)

1:45 �वहानी - 2:20 �वहानी
(40 �मनेट)

सोमबार

मंगलबार

बुधबार

�बह�बार

�प�रयड 1/9

�प�रयड 4/12

�प�रयड 1/9

�प�रयड 4/12

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

�प�रयड 2/10

�प�रयड 5/13

�प�रयड 2/10

�प�रयड 5/13

स्वतन्त्र कायर्

स्वतन्त्र कायर्

स्वतन्त्र कायर्

स्वतन्त्र कायर्

लञ्च

लञ्च

लञ्च

लञ्च

�प�रयड 3/11

�प�रयड 6/14

�प�रयड 3/11

�प�रयड 6/14

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

�प�रयड 8/16

�प�रयड 7/15

�प�रयड 8/16

�प�रयड 7/15

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

तयार�

तयार�

तयार�

तयार�

तयार�

तयार�

शुक्रबार

तयार�

स्वतन्त्र क�ा कायर्/
प�रयोजनाहरू

तयार�
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हाई स्कूल SEI - EPL 1&2 मा ELs को ला�ग नमन
ु ा समयता�लका
समय

7:20 �वहानी - 8:35 �वहानी
(75 �मनेट)

8:35 �वहानी - 8:50 �वहानी
(10 �मनेट)

8:50 �वहानी - 10:05 �वहानी
(75 �मनेट)

10:05 �वहानी - 10:35 �वहानी
(30 �मनेट)

10:35 �वहानी - 11:05 �वहानी
(30 �मनेट)

11:05 �वहानी - 12:20 बेलुक�
(75 �मनेट)

12:20 बेलुक� - 12:28 बेलुक�
(8 �मनेट)

12:28 बेलुक� - 1:43 �वहानी
(75 �मनेट)

1:45 �वहानी - 2:20 �वहानी
(40 �मनेट)

सोमबार

�प�रयड 1: ESL
चरण प�रवतर्न/क�ा

मंगलबार

स्वतन्त्र क�ा

बुधबार

�प�रयड 1: ESL

�बह�बार

स्वतन्त्र क�ा

कायर्

चरण प�रवतर्न/क�ा

�प�रयड 2

�प�रयड 4: ESL

�प�रयड 2

�प�रयड 4: ESL

स्वतन्त्र क�ा कायर्

स्वतन्त्र क�ा कायर्

स्वतन्त्र क�ा कायर्

स्वतन्त्र क�ा कायर्

लञ्च

लञ्च

लञ्च

लञ्च

�प�रयड 3

�प�रयड 5

�प�रयड 3

�प�रयड 5

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

तयार�

तयार�

तयार�

तयार�

तयार�

कायर्

तयार�

�प�रयड 6

�प�रयड 7

�प�रयड 6

�प�रयड 7

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

शुक्रबार

गैर-समका�लक

�वस्ता�रत ESL �सकाइ

स्वतन्त्र क�ा कायर्/
प�रयोजनाहरू

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू
सांस्कृ�तक

संस्थासम्बन्धी क�ाहरू

हाई स्कूल SEI - EPL 3-5 मा ELs को ला�ग नमुना समयता�लका
समय

7:20 �वहानी - 8:35 �वहानी
(75 �मनेट)

8:35 �वहानी - 8:50 �वहानी
(10 �मनेट)

8:50 �वहानी - 10:05 �वहानी
(75 �मनेट)

10:05 �वहानी - 10:35 �वहानी
(30 �मनेट)

10:35 �वहानी - 11:05 �वहानी
(30 �मनेट)

11:05 �वहानी - 12:20 बेलुक�
(75 �मनेट)

12:20 बेलुक� - 12:28 बेलुक�
(8 �मनेट)

12:28 बेलुक� - 1:43 �वहानी
(75 �मनेट)

1:45 �वहानी - 2:20 �वहानी
(40 �मनेट)

सोमबार
�प�रयड 1

चरण प�रवतर्न/क�ा

मंगलबार

स्वतन्त्र क�ा

बुधबार

�प�रयड 1

�बह�बार

स्वतन्त्र क�ा

कायर्

चरण प�रवतर्न/क�ा

�प�रयड 2: ESL

�प�रयड 4

�प�रयड 2: ESL

�प�रयड 4

स्वतन्त्र क�ा कायर्

स्वतन्त्र क�ा कायर्

स्वतन्त्र क�ा कायर्

स्वतन्त्र क�ा कायर्

लञ्च

लञ्च

लञ्च

लञ्च

�प�रयड 3

�प�रयड 5

�प�रयड 3

�प�रयड 5

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

चरण प�रवतर्न/क�ा

तयार�

तयार�

तयार�

तयार�

तयार�

कायर्

तयार�

�प�रयड 6

�प�रयड 7

�प�रयड 6

�प�रयड 7

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

थप सहयोग सत्रहरू

शुक्रबार

गैर-समका�लक

�वस्ता�रत ESL �सकाइ

स्वतन्त्र क�ा कायर्/
प�रयोजनाहरू

भचुर्अल �फल्ड �ट्रपहरू
सांस्कृ�तक

संस्थासम्बन्धी क�ाहरू
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अंग्रेजी भाषा �श�ाथ� (ELs) हरूको ला�ग प्रस्ता�वत मोडलहरू।
सिम्म�श्रत मोडल
अंग्रेजी प्रवीणता तह (EPL) तह 1-5 मा सबै �श�ाथ�हरू (Els) को ला�ग एक शेल्टडर् इङ्�लश इम्मशर्न (SEI)

कायर्क्रम मोडल र द्वीभाषी कायर्क्रमहरू उपलब्ध हुनेछन ्। प्रत्येक �वद्याथ�हरूको दै �नक ता�लकामा उनीहरूको
भाषा आवश्यकताअनरू
ु प दोश्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी (ESL) को प्रत्य� �श�ण रा�खनेछ। ESL र �वषयवस्तु

�श�ण समका�लक र गैर-समका�लक दव
ु ै प्रकारको हुनेछ र यसबाट खास गरे र नवआगन्तुकहरूलाई अन्त�क्रर्याको
धेरै भन्दा धेरै अवसरहरू प्राप्त हुनेछ।

यो मोडलमा कसर� सबै ELs लाई सहयोग ग�रन्छ?
●
●

�नरन्तर रूपमा व्यविस्थत, प्रत्य� ESL �श�ण समका�लक र गैर-समका�लक तवरमा प्रदान गन�।

ESL र �वषयवस्तु �श�ण दव
ु ैमा �श�क सहकायर्लाई अ�धकतम तहमा लैजान र भाषा र �वषयवस्तु
�सकाइलाई बढावा गनर् सह�श�णलाई एक �श�ण पद्ध�तको रूपमा �वस्तार गन�।

●
●

पष्ृ ठभम
ू ी �ान सज
ृ ना गनर् र अन्त�क्रर्याका अवसरहरू प्रदान गनर्को ला�ग आमनेसामने �श�ण प्रयोग गन�।
व्यिक्तगत सहयोग आवश्यक पन� �वद्याथ�हरूलाई व्यिक्तगत सहयोग प्रदान गन� र �श�कहरूसँग
�नय�मत सोधखोज सेवा प्रदान ग�ररहने।

●

भाषा प्रवधर्न गनर्को ला�ग योजनाबद्ध �सकाइ अनुभवहरू प्रदान गन�: �वद्याथ�हरूलाई जोडी बनाउने,

सानो समूह, मौ�खक भाषा अभ्यास रे कडर् गन� एपहरू र प�हले नै रे कडर् ग�रएका क�ाकोठा प्रस्तु�तहरू।

●
●
●
●
●

पढाइ, लेखाइ, र मौ�खक भाषा अभ्यासहरूमा EL प�रवार संलग्नतालाई बढावा गन�।

आवश्यक परे को बेलामा �वद्याथ� र प�रवारहरूलाई प्रा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराउने।

�श�ण समयलाई अ�धकतम तहमा लैजान �वद्याथ�हरूलाई रणनी�तक रूपमा समूहमा �वभाजन गन�।

Els का ला�ग दरू वत� �सकाइको बारे मा �श�क र �प्रिन्सपलहरूलाई उच्च गूणस्तर�य PD उपलब्ध गराउने।
EL तथ्यांक �वश्लेषण र �वषयवस्तु �श�ण बहु�व�ध ढाँचामा सघाउ पुयार्उने �श�ण रणनी�तहरूमा पहुँच
अ�भव�ृ द्ध गनर् ए�लभेशन (ELLEVATION) प्राप्त गन�।

मा�थ उल्ले�खत कुराहरू बाहेक, हामीले Els का �नम्न�ल�खत उपसमूहहरूलाई सहयोग प्रयत्नहरू एवं अ�त�रक्त
ध्यानहरू �वस्तार गन�छ�: SLIFE �वद्याथ�हरू, उप-�वभक्त प�रवेशका ELs (उल्लेखनीय अपाङ्गता भएका

र उनीहरूको शै��क र सामािजक भावनात्मक �सकाइ आवश्यकताको आधारमा आधारभत
ू रूपमै फरक
क�ाकोठाहरूमा रा�खएका �वद्याथ�हरू), र EPL 1 र 2 तहका Els।
●

यी �वद्याथ�हरूलाई व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने थप �श�ण प्रदान ग�रनेछ (4 �दन व्यिक्त
स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने र 1 �दन दरू वत� गैरसमका�लक �श�ण)।

●

व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �श�ण �दनहरूमा �वद्याथ�हरूले उनीहरूको EPL तहअनस
ु ार प्रत्य�
ESL �श�ण प्राप्त गन�छन ्। व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �श�ण �दनहरूमा अन्य �वषयहरूको
�श�ण प�न समन्वय ग�रनेछ।
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●

हामीले भाषा र सा�रतालाई सपोटर् गन� इमािजन ल�नर्ङ नाम गरे को एक अनलाइन प्लाट्फमर्लाई प�न
गैर-समका�लक �सकाइको ला�ग एक पूरक सहयोगको रूपमा प्रयोग गदर् छ�।

�श�कहरूले आवश्यकता अनरू
ु प थप वैयिक्तकृत सहयोग उपलब्ध गराउनेछन ्।

●

प�रवारहरूको सहकायर्मा सिम्म�श्रत मोडलमा सहभा�गता जनाउने �वद्याथ�हरूको अिन्तम सूची

●

�निश्चत भएप�छ व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइको ला�ग स्थानहरू/कोठाहरूको �नधार्रण

ग�रन्छ। हामीले यातायात आवश्यकताका साथसाथै कमर्चार�हरू �निश्चत गछ� र उनीहरूसँग समन्वय
गछ�। �म�त र घण्टाहरू राखेर सुर�ा योजनाहरू र �व�शष्ट समयता�लका तयार ग�रनेछ।

दरू वत�
EPL तह 1-5 मा सबै Els को ला�ग एक SEI कायर्क्रम मोडल र द्वीभाषी कायर्क्रमहरू उपलब्ध हुनेछन ्। प्रत्येक

�वद्याथ�हरूको दै �नक ता�लकामा उनीहरूको भाषा आवश्यकताअनुरूप प्रत्य� ESL �श�ण रा�खनेछ। खास गरे र
नवआगन्तक
ु हरूलाई �सकाइ अवसरहरू र थप अन्त�क्रर्याको अवसरहरू अ�धकतम पानर्को ला�ग ESL र
�वषयवस्तु �श�ण हप्ताको चार �दन समका�लक र हप्ताको एक �दन गैर-समका�लक हुनेछ।
यो मोडलमा कसर� सबै ELs लाई सहयोग ग�रन्छ?
●

�नरन्तर रूपमा व्यविस्थत, प्रत्य� ESL �श�ण समका�लक तवरमा प्र�तहप्ता चार �दन र गैरसमका�लक तवरमा प्र�तहप्ता एक �दन प्रदान गन�।

●

ESL र �वषयवस्तु �श�ण दव
ु ैमा �श�क सहकायर्लाई अ�धकतम तहमा लैजान र भाषा र �वषयवस्तु
�सकाइलाई बढावा गनर् सह�श�णलाई एक �श�ण पद्ध�तको रूपमा �वस्तार गन�।

●
●
●

पष्ृ ठभूमी �ान सज
ृ ना गनर् र अन्त�क्रर्याका अवसरहरू प्रदान गनर्को ला�ग आमनेसामने �श�ण प्रयोग गन�।

आधारभत
ू ELs (EPL 1 & 2 का �वद्याथ�हरू) को ला�ग थप समका�लक अवसरहरू उपलब्ध गराउने।
व्यिक्तगत सहयोग आवश्यक पन� �वद्याथ�हरूलाई व्यिक्तगत सहयोग प्रदान गन� र �श�कहरूसँग
�नय�मत सोधखोज सेवा प्रदान ग�ररहने।

●

भाषा प्रवधर्न गनर्को ला�ग योजनाबद्ध �सकाइ अनुभवहरू प्रदान गन�: �वद्याथ�हरूलाई जोडी बनाउने,

सानो समूह, मौ�खक भाषा अभ्यास रे कडर् गन� एपहरू र प�हले नै रे कडर् ग�रएका क�ाकोठा प्रस्तु�तहरू।

●
●
●
●

पढाइ, लेखाइ, र मौ�खक भाषा अभ्यासहरूमा EL प�रवार संलग्नतालाई बढावा गन�।

आवश्यक परे को बेलामा �वद्याथ� र प�रवारहरूलाई प्रा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराउने।

�श�ण समयलाई अ�धकतम तहमा लैजान �वद्याथ�हरूलाई रणनी�तक रूपमा समूहमा �वभाजन गन�।

सबै नवआगन्तक
ु हरू र EPL 1 & 2 का ELs लाई भाषा र सा�रतालाई सपोटर् गन� इमािजन ल�नर्ङ नाम
गरे को अनलाइन प्लाट्फमर् उपलब्ध गराउने।

●
●

Els का ला�ग दरू वत� �सकाइको बारे मा �श�क र �प्रिन्सपलहरूलाई उच्च गूणस्तर�य PD उपलब्ध गराउने।
EL तथ्यांक �वश्लेषण र �वषयवस्तु �श�ण बहु�व�ध ढाँचामा सघाउ पुयार्उने �श�ण रणनी�तहरूमा पहुँच
अ�भव�ृ द्ध गनर् ए�लभेशन (ELLEVATION) प्राप्त गन�।
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मा�थ उल्ले�खत कुराहरू बाहेक, हामीले Els का �नम्न�ल�खत उपसमूहहरूलाई सहयोग प्रयत्नहरू एवं अ�त�रक्त
ध्यानहरू �वस्तार गन�छ�: औपचा�रक �श�ा सी�मत वा अवरुद्ध भएका �वद्याथ�हरू (SLIFE), उप-�वभक्त
प�रवेशका ELs (उल्लेखनीय अपाङ्गता भएका र उनीहरूको शै��क र सामािजक भावनात्मक �सकाइ

आवश्यकताको आधारमा आधारभूत रूपमै फरक क�ाकोठाहरूमा रा�खएका �वद्याथ�हरू), र EPL 1 र 2 तहका
Els ।

●
●

�वद्याथ�हरूलाई 4 �दन दरू वत� समका�लक �श�ण र 1 �दन गैर-समका�लक �श�ण प्रदान ग�रनेछ।
�वद्याथ�हरूले उनीहरूको EPL तहअनुसार प्रत्य� ESL �श�णका धेरै �प�रयडहरू प्राप्त गन�छन ्।
�दनभ�र नै अन्य �वषयहरूको �श�ण प�न समन्वय ग�रनेछ।

●

ESL �श�कहरू, मूल �वषयवस्तुका �श�कहरू, �वशेष �श�ा �श�कहरू र अन्य सेवा प्रदायकहरू
लगायतको बीचमा थप सहकायर्लाई सहयोग गन�।

●

हामीले भाषा र सा�रतालाई सपोटर् गन� इमािजन ल�नर्ङ नाम गरे को एक अनलाइन प्लाट्फमर्लाई प�न
गैर-समका�लक �सकाइको ला�ग एक पूरक सहयोगको रूपमा प्रयोग गदर् छ�।

●
●

�श�कहरूले आवश्यकता अनरू
ु प थप वैयिक्तकृत सहयोग उपलब्ध गराउनेछन ्।

�सकाइ र अन्य आवश्यकताहरू पूरा हुने कुरा सु�निश्चत गनर्को ला�ग �श�कहरूले �नय�मत रूपमा
�वद्याथ�हरूसँग सोधखोज गन�छन ्।

प्रस्ता�वत मोडलहरूमा अपाङ्गता भएका �वद्याथ� (SWD) हरूको ला�ग सहयोगहरू
आधारभूत तथा माध्य�मक �श�ा �वभाग (DESE) को मागर्�नद� शनहरू अनरू
ु प �वद्यालय िजल्लाले �सकाइको
मोडल जुनसुकै भए ताप�न वतर्मान स्वास्थ्य तथा सुर�ा मापदण्डहरू पालना गद� �वद्याथ�हरूले उनीहरूको

वैयिक्तकृत �श�ा योजनाहरू (IEPs) मा अ�भलेख ग�रएअनरू
ु पका सेवाहरू प्राप्त गन� कुरा स�ु निश्चत गछर् ।
DESE �नद� �शकाले िजल्लाहरूलाई �नम्न दई
ू का �वद्याथ�हरूको ला�ग व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने
ु समह
�श�णलाई प्राथ�मकतामा राख्न आग्रह गरे को छ: �प्रस्कूल उमेरका �वद्याथ�हरू र उल्लेखनीय तथा ज�टल
आवश्यकता भएका �वद्याथ�हरू। वस�स्टर पिब्लक स्कूल्सले अपाङ्गता भएका सबै �वद्याथ�हरूलाई

प्राथ�मकतामा राख्दै छ। यसथर्, हाम्रो उद्देश्य भनेको उच्च आवश्यकता भएका �वद्याथ�हरूको ला�ग व्यिक्त स्वयम ्
उपिस्थत भई ग�रने �श�ण कायम गनर् हरसम्भव प्रयास गनुर् रहे को छ। य�द अन्य �वद्याथ�हरू सिम्म�श्रत वा

पूणर् दरू वत� मोडलमा सहभागी भइरहे का छन ् र य�द सावर्ज�नक स्वास्थ्यको वतर्मान अवस्थाले सम्भव तुल्याएको
खण्डमा, उल्लेखनीय आवश्यकता भएका �वद्याथ�हरूलाई त्रैमास 1 पश्चात प्र�त हप्ता चार �दन व्यिक्त स्वयम ्

उपिस्थत भई ग�रने सेवा र एक �दन दरू वत� सेवा प्रदान गनर्लाई प्राथ�मकतामा राख्नुपन� कुरा उल्लेख गरे को छ।
(कृपया थप जानकार�को ला�ग “समह
ू B र C का �वद्याथ�हरू र समह
ू C का व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने
�सकाइका �वद्याथ�हरूको ला�ग �व�वध सहयोग आवश्यकताहरूको ला�ग िजल्ला योजना” हे नुह
र् ोला)।

िजल्लाको उद्देश्य अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूलाई सबैभन्दा कम अवरोधकार� वातावरणमा सुर��त �सकाइ
वातावरण प्रदान गनुर् रहे को छ। अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूले उनीहरूको आवश्यकताको तहको आधारमा

उनीहरूको IEPs मा उल्लेख ग�रएअनरू
ु पको सेवाहरू प्राप्त गरे कै हुनपछर् । DESE �नद� �शका अनरू
ु प सेवा प्रवाहमा
भएको प�रवतर्न प्र�त�बिम्बत गनर्को ला�ग IEPs लाई फेरबदल ग�रनेछैन। बुबाआमाहरू/अ�भभावकहरूले
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उहाँहरूको बच्चाको �श�ण मोडलमा प�रवतर्न आएमा IEP सेवा प्रवाहको सारांश प्राप्त गन�छन ्।
�वशेष जनसमूहको ला�ग व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत भई ग�रने �सकाइ:
�प्रस्कूल उमेरका भनी प�हचान भएका �वद्याथ�हरू, र उल्लेखनीय आवश्यकता भएका �वद्याथ�हरू र/वा आफ्नो
�दनको 75% समय आधारभूत रूपमा छुट्टै क�ाकोठाको प�रवेशमा �बताउने अंग्रेजी �श�ाथ�हरू जस्ता �व�शष्ट

�वद्याथ� जनसमूहलाई उनीहरूको व्यिक्तगत �सकाइ आवश्यकता सम्बोधन गनर्को ला�ग व्यिक्त स्वयम ् उपिस्थत
भई ग�रने �सकाइ आवश्यक पनर् सक्छ। �वशेष रूपमा प्रारूप तयार ग�रएको �श�णहरूलाई अपाङ्गता भएका

�वद्याथ�हरू (SWD) सबैले उनीहरूका �श�कहरू र/वा सेवाप्रदायकहरूसँग सम्भव भएको सबैभन्दा धेरै हदसम्म

�मलेर काम ग�ररहे का छन ् भन्ने कुरा सु�निश्चत गनर्को ला�ग �वद्याथ�को हस्ता��रत र स्वीकृत IEPs मा उल्लेख

ग�रएअनरू
ु प कायर्न्वयन ग�रनेछ, र अ�त�रक्त सेवाहरू आवश्यकता परे को अवस्थामा, वतर्मान स्वास्थ्य तथा सरु �ा
प्रोटोकलहरू कायम राख्दै , कायर्सम्पादनको प्रग�त र वतर्मान तह �नधार्रण गनर्को ला�ग यी �श�ण सेवाहरूलाई
लेखाजोखा ग�रनेछ।

यो मोडलमा SWD लाई कसर� सहयोग प्रदान ग�रन्छ:
त्रैमास 1 पश्चात प्रदान ग�रने व्यिक्त स्वयम उपिस्थत भई ग�रने �सकाइमा �वद्याथ�हरूले सबैभन्दा कम

अवरोधकार� वातावरणमा सेवाहरू प्राप्त गद� छन ् भन्ने कुरा स�ु निश्चत गनर्को ला�ग �वद्याथ� समह
ू हरूको �मसावट
न्यूनीकरण गनर्को ला�ग लचकदार समाधानहरू समा�वष्ट हुनेछन ्। यसमा, सम्भव भएमा, �वद्याथ�हको

क�ाकोठा�भत्रै, सम्भव भएको सबैभन्दा धेरै हदसम्म, सम्बिन्धत र/वा पुल-आउट सेवाहरू प्रदान गन� कुरा पनर्
सक्छ।

िजल्लाले यो समयमा �च�कत्सा रूपमा कमजोर �वद्याथ�हरूका बब
ु ाआमाहरू/अ�भभावकहरूले उनीहरूलाई

�वद्यालय पठाउन त्य�त सहज महसुस गद� नन ् भन्ने कुरा प�न बझ
ु ेको छ। य�द कुनै प�रवारले दरू वत� मात्रै भन्ने
�वकल्प रोज्छ भने, वा य�द सबै �वद्याथ�हरूलाई दरू वत� रूपमा मात्र �सकाइ गनुर् भन्ने राज्यव्यापी वा स्थानीय

कायार्देश प्राप्त भएको छ भने, �वद्यालयहरू र िजल्लाहरूले �वद्याथ�को IEP मा उल्ले�खत “�श�ण तथा सेवाहरू”
माफर्त सेवाहरू प्रदान गनर् तयार रहनुपछर् ।

�वशेष �श�ा �वभाग �नःशुल्क उपयुक्त सावर्ज�नक �श�ा (FAPE) सु�निश्चत गनर्को ला�ग सेवाहरूको

�नरन्तरताको कायार्देश भएको अवस्थामा SWD लाई पहुँच प्रदान गनर्को ला�ग दरू वत�, सिम्म�श्रत वा व्यिक्त

स्वयम उपिस्थत भई ग�रने सेवामा सहभागी हुनको ला�ग सेवाप्रवाह �वकल्पहरूको बारे मा छलफल गनर्को ला�ग
�वद्यालयहरू र प�रवारहरूसँग सहकायर् गनर् प्र�तबद्ध रहे को छ।

�वद्यालयमा �म�हन रूपमा पन
ु ः अवस्थान्तरण गन� कुरा स�ु निश्चत गनर्को ला�ग हामीले हाम्रा अपाङ्गता भएका

केह� �वद्याथ�हरूलाई अवस्थान्तरण र/वा दै �नक ता�लकासँग क�ठनाइ हुन सक्छ भन्ने कुरा मनन गनर् जरुर� छ।

�वशेष �श�ा कमर्चार�हरूले हरे क �वद्याथ�लाई आफ्नो नयाँ �सकाइ स्थलहरू, समयता�लकाहरू र कायर्क्रमहरूसँग
प�र�चत हुन स�म पान� सहज अवस्थान्तरण हुने कुरा सु�निश्चत गनर्को ला�ग बुबाआमाहरू/अ�भभावकहरूसँग
�नकटतम ् सहकायर् गनर् प्र�तबद्ध छन ्। हाल चालु रहेको बब
ु ाआमासँगको सोधखोजले �वद्याथ� संलग्नतालाई
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र बुबाआमाहरू र �वद्यालय कमर्चार�हरूको बीचमा �नरन्तर कुराकानीलाई प्रोत्साहन गछर् ।
DESE �नद� �शका अनुसार, िजल्लाले अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूलाई प्रत्य� शार��रक सहयोग प्रदान गन�
�श�कहरूलाई �डस्पोजबल गाउन र फेस �शल्डलगायत उनीहरूलाई आवश्यक पन� अ�त�रक्त सुर�ा

उपकरणहरूको प्रयोगका साथसाथै द्वन्द्व तीब्रता न्यूनीकरण, सुर�ा र संकट रोकथाम प्र�तष्ठान (CPI) का
त�रकाहरू सम्बोधन गन� रणनी�तहरूको प्रयोगको बारे मा थप ता�लम समय उपलब्ध गराउनेछ। िजल्लाको

�वद्यालय पुनः आरम्भ योजनाले �वशेष जनसमूहहरूको ला�ग आवश्यक स्वास्थ्य तथा सुर�ा महत्वहरूलाई
सम्बोधन गन�छ।

सिम्म�श्रत �सकाइ मोडल र �वशेष �श�ा सेवाहरू
सिम्म�श्रत �सकाइ मोडलमा �श�ण र सेवाहरू व्यिक्त स्वयम उपिस्थत भई ग�रने र दरू वत� �सकाइको संयोजन
गरे र प्रदान ग�रनेछ। अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूलाई सेवा प्रदान गनर् �दनभर क�ाकोठामा प्रवेश गनुप
र् न�

अवस्था भएका अ�त�रक्त �वशेष �श�कहरू र सम्बिन्धत सेवाप्रदायकहरूको ला�ग भौ�तक दरू �को मापदण्डहरू
योजना गदार् �वद्यालयहरू हो�शयार रहनेछन ्।

�वशेष �श�ा �वभागले �वद्याथ�हरूको ला�ग क�ाकोठाका एसाइन्मेन्टहरू र सेवाप्रवाह समयता�लका �वकास गनर्को
ला�ग �वद्यालयहरूसँग �नकटतम ् सहकायर् गन�छ ता�क सबैभन्दा कम अवरोधकार� वातावरणमा �वद्याथ�हरूले

आफ्नो IEPs मा उल्लेख भएअनरू
ु पका सेवाहरू प्राप्त गनर् सकून ्। �वशेष �श�कहरू र सम्बिन्धत सेवा प्रदायकहरूले
यस्तो त�रकाले उनीहरूको सेवा ता�लका बनाउँ नेछन ् जसबाट भौ�तक दरू �को मापदण्डहरू पालना हुन्छन ् र
क�ाकोठा वा अन्य भौ�तक प�रवेशमा अन्य कमर्चार�हरूसँगको अ�धव्यापन हुने अवस्था आउँ दै न।

यो मोडलमा SWDs लाई कसर� सहयोग प्रदान ग�रन्छ?
●

IEP अनुरूप �वशेष रूपमा प्रारूप तयार ग�रएको �श�ण (SDI) लाई �वद्याथ�को हस्ता��रत

र स्वीकृत IEP मा उल्लेख ग�रएअनरू
ु प कायार्न्वयन ग�रनेछ।
●

SWD IEPs मा अ�भले�खत �वशेष �श�ण, संशोधनहरू, आवास र सेवाहरू प्रदान गन�

समयता�लका समन्वय गनर्को ला�ग सामान्य �श�ाका �श�कहरूसँग सहकायर् हुने गर� मध्यम
�वशेष आवश्यकता समावेशीकरण तथा स्रोत सेवाहरूका �श�कहरूको प्रारूप तयार गनप
ुर् छर् ।

●

प्रत्येक तहमा समयता�लकाको संरचनाको आधारमा, यो मोडलमा SWDs को ला�ग

समावेशीकरण सेवाहरू फरक लाग्न सक्छन ्। तथापी, सेवाप्रवाह �वकल्पहरूमा IEP सेवाहरूको

प्रवाह र आवासका साथसाथै �वद्याथ�हरूको आवश्यकता/हरूको शै��क र/वा ल��त �ेत्र/हरूको
प्रग�त अनुगमन समावेश ग�रनुपछर् ।

●

य�द �वशेष �श�कहरू वा सम्बिन्धत सेवा प्रदायकहरूले भौ�तक दरू �को मापदण्डहरू पालना हुने

गर� र क�ाकोठा वा अन्य भौ�तक प�रवेशमा अन्य कमर्चार�हरूसँगको अ�धव्यापन हुने अवस्था
नआउने गर� �वशेष �श�ा सेवाहरू प्रदान गनर् सक्दै नन ् भने ती �श�कहरू वा सेवा प्रदायकहरूले

दरू वत� रूपमा सेवाहरू र/वा �वद्यालय�भत्रै �भ�डयो कन्फ्रन्समाफर्त टे �लथेरापीको समयता�लका
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बनाउन सक्नेछन ्।
●

�श�णलाई प�रस्कृत गराउन अनलाइन कायर्क्रमहरू (उदाहरणको ला�ग, वैयिक्तकृत आले�खत
कायर्क्रम) को प्रयोग ग�रनेछ।

●
●

समका�लक र गैर-समका�लक �सकाइको दै �नक �मश्रणमा पाठहरूको �भ�डयो िक्लपहरू प�न
समावेश हुन सक्छ।

सम्बन्ध �वकास गनर् र प�रवारहरूलाई संलग्न गराउनको ला�ग बारम्बार लाइभ चेक-इन अथार्त
प्रत्य� सोधखोज गन�।

●

स्रोतहरू र हस्त�ेपहरू सम्बोधन गनर् �वद्याथ�हरू र प�रवारहरूलाई सामािजक संवेगात्मक
�सकाइ (SEL) सहयोग प्रदान ग�रनेछ।

●

�वशेष �श�ा �श�कहरू, �वशेष�हरू र सेवा प्रदायकहरूले बुबाआमा र �वद्याथ�हरूको ला�ग
कायार्लय समय उपलब्ध गराउनेछन ्।

दरू वत� �सकाइ मोडल र �वशेष �श�ा सेवाहरू
दरू वत� �सकाइ ढाँचामा, प्रत्येक �वद्याथ�लाई उनीहरूको वैयिक्तकृत �श�ा योजना (IEP) मा उल्लेख भएअनुरूप
र साथसाथै �वशेष रूपमा प्रारूप तयार ग�रएका सेवाहरूको समयता�लका अनुरूप �वशेष रूपमा प्रारूप तयार

ग�रएका सेवाहरू प्रदान ग�रनेछ। �प्रिन्सपलहरू र �वशेष �श�ा कमर्चार�हरूले सेवाहरू कसर� प्रदान गन� भन्ने कुरा
�नधार्रण गन�छन ्। �वद्याथ� संलग्नतालाई प्रोत्साहन गनर्को ला�ग सहयोगको एकरूपता स�ु नश्चत गनर्

प�रवारहरूसँग हाल जार� रहे को कुराकानीलाई समावेश ग�रनेछ। �वशेष �श�ा सम्पकर्ले IEP ल�य र उद्देश्यहरू
हा�सल गनर् प्रोत्साहन गन� समयता�लकाको प्रारूप तयार गन�छ। �वशेष रूपमा प्रारूप तयार ग�रएका सेवाहरूको
आविृ त्त �नधार्रण गनर् हरे क �वद्याथ�को IEP लाई व्यिक्तगत आधारमा पन
ु रावलोकन ग�रनेछ। सेवाप्रवाह
�वकल्पहरू फरकफरक हुन सक्छन ् र यसमा ठूला समूहहरू, साना समूहहरू वा 1:1 को अवस्था पदर् छन ्।

दरू वत� �सकाइ प्र�त�बिम्बत गनर्को ला�ग IEPs लाई संशोधन वा फेरबदल ग�रनेछैन। कृपया ख्याल गनुर्होस ् IEP मा

उल्ले�खत व्यिक्तगत ल�य र उद्देश्यहरूको कारण प्रत्येक �वद्याथ�को ला�ग ग�रएको सेवाप्रवाह उस्तै नलाग्न सक्छ।
यो मोडलमा SWDs लाई कसर� सहयोग प्रदान ग�रन्छ?
●
●

पहुँच स�ु निश्चत गनर् SWDs सँग एक उपकरण हुनेछ र इन्टरनेट सञ्जालको आवश्यकता
सम्बोधन गनर् िजल्लाले प�रवारहरूसँग सहकायर् गन�छ।

�वशेष रूपमा प्रारूप तयार ग�रएको IEP �श�णलाई �वद्याथ�को हस्ता��रत र स्वीकृत IEP मा
उल्लेख ग�रएअनरू
ु प कायार्न्वयन ग�रनेछ।

●

SWDs IEPs मा अ�भले�खत �वशेष �श�ण, संशोधनहरू, आवास र सेवाहरू प्रदान गन�

समयता�लका समन्वय गनर्को ला�ग सामान्य �श�ाका �श�कहरूसँग सहकायर् हुने गर� मध्यम
�वशेष आवश्यकता समावेशीकरण तथा स्रोत सेवाहरूका �श�कहरूको प्रारूप तयार गनप
ुर् छर् ।

●

प्रत्येक तहमा समयता�लकाको संरचनाको आधारमा, यो मोडलमा SWDs को ला�ग

समावेशीकरण सेवाहरू फरक लाग्न सक्छन ्। तथापी, सेवाप्रवाह �वकल्पहरूमा IEP सेवाहरूको
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प्रवाह र आवासका साथसाथै �वद्याथ�हरूको आवश्यकता/हरूको शै��क र/वा ल��त �ेत्र/हरूको
प्रग�त अनुगमन समावेश ग�रनुपछर् ।

●

य�द �वशेष �श�कहरू वा सम्बिन्धत सेवा प्रदायकहरूले भौ�तक दरू �को मापदण्डहरू पालना हुने

गर� र क�ाकोठा वा अन्य भौ�तक प�रवेशमा अन्य कमर्चार�हरूसँगको अ�धव्यापन हुने अवस्था
नआउने गर� �वशेष �श�ा सेवाहरू प्रदान गनर् सक्दै नन ् भने ती �श�कहरू वा सेवा प्रदायकहरूले

दरू वत� रूपमा सेवाहरू र/वा �वद्यालय�भत्रै �भ�डयो कन्फ्रन्समाफर्त टे �लथेरापीको समयता�लका
बनाउन सक्नेछन ्।

●

जुम वा �टम्समाफर्त ठूलो समूह, सानो समूह, वा 1:1 रूपमा �वशेष रूपमा प्रारूप तयार ग�रएको
�श�ण (SDI) प्रदान ग�रनेछ।

●

�श�णलाई प�रस्कृत गराउन अनलाइन कायर्क्रमहरू (उदाहरणको ला�ग, वैयिक्तकृत आले�खत
कायर्क्रम) को प्रयोग ग�रनेछ।

●
●
●

समका�लक र गैर-समका�लक �सकाइको दै �नक �मश्रणमा पाठहरूको �भ�डयो िक्लपहरू प�न
समावेश हुन सक्छ।

प�रवारहरूलाई संलग्न गराउनको ला�ग बारम्बार लाइभ चेक-इन अथार्त प्रत्य� सोधखोज गन�।
स्रोतहरू र हस्त�ेपहरू सम्बोधन गनर् �वद्याथ�हरू र प�रवारहरूलाई सामािजक संवेगात्मक
�सकाइ (SEL) सहयोग प्रदान ग�रनेछ।

●

�वशेष �श�ा �श�कहरू, �वशेष�हरू र सेवा प्रदायकहरूले बुबाआमा र �वद्याथ�हरूको ला�ग
कायार्लय समय उपलब्ध गराउनेछन ्।

यातायात
मसाचस
ु ेट्स आधारभत
ू तथा माध्य�मक �श�ा �वभाग (DESE) ले जल
ु ाई 22, 2020 मा यातायातसम्बन्धी

�नद� �शका प्रका�शत गय�। DESE को यातायात मागर्�नद� शनहरू पालना गनर्को ला�ग िजल्लाले बसहरूमा कम्तीमा
प�न आधा �मता घटाउनुपन�छ। हामीले क�ाकोठामा 6-फुटको दरू � कायम गद� आएको भए ताप�न बसमा भने

3-फुटको दरू � मात्र कायम गनर् सक्छ�। DESE �नद� �शकाअनुरूप, वस�स्टर पिब्लक स्कूल्स �नम्नबमोिजमको

मागर्�नद� शनहरू जार� गन� योजनामा छ, जसमा राज्यबाट थप मापदण्डहरू आउन बाँक� छः
●
●
●

प�रवारहरूलाई िजल्ला यातायात ग्राह्यता छनोटको ला�ग सव��ण ग�रनेछ।

�वद्याथ�हरूलाई एक �सट तो�कनेछ र �सटको स्थान अ�ग्रम रूपमा �चन्हां�कत ग�रनेछ।

�वद्याथ�हरूलाई एक बेन्चमा एक जना भन्दा बढ� रा�खनुहुँदैन, हरे क पंिक्तमा पालैपालो एक छे उ खाल�
रा�खनप
ु छर् जसले �वद्याथ�हरूलाई भौ�तक दरू � कायम गनर् स�म तल्
ु याउँ छ। एकै घरका बालबच्चाहरू

सँगैसँगै र निजक-निजक बस्न सक्छन ् (उदाहरणको ला�ग प्र�त बेन्च दई
ु �वद्याथ�हरू)।
●
●

सबै वयस्कहरू र �वद्याथ�हरूले बसमा मास्क लगाउनुपन�छ।

ताजा हावा बहन �दनको ला�ग बसका झ्यालहरू खुला रा�खनुपन�छ।
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●

बस स्टपमा आउनुपूवर् हरे क �बहान प�रवारहरू र हे रचाहकतार्हरूले �वद्याथ�हरूमा को�भड-19 को ल�णहरू

जाँच गनुर् एकदमै महत्वपूणर् छ। यस्तो जाँचले को�भड-19 को ल�णहरूको ला�ग प्राथ�मक स्क्र��नङ जाँच

प्र�क्रयाको काम गन�छ।
●

बस चालक र म�नटरहरूलाई �वद्याथ�हरू �भत्र �छनार्साथ अवलोकन गन� उपयुक्त ता�लम �दइनेछ। य�द

�वद्याथ�हरूमा ल�ण दे खा पय� भने, र उनीहरूलाई घर लैजान एकजना बब
ु ाआमा/हे रचाहकतार् उपिस्थत छन ्

भने, उनीहरूलाई �वद्यालय बसमा प्रवेश गनर् अनुम�त �दइनेछैन। य�द उनीहरूलाई घर लैजान

बुबाआमा/हे रचाहकतार् उपिस्थत छै नन ् भने उक्त �वद्याथ�लाई अन्य �वद्याथ�हरूदे �ख छ �फटको दरू �मा
रा�खनेछ र �वद्यालय आइपुग्ने�बित्तकै �नजलाई नसर्कहाँ �रफर गर� पठाइनेछ।

●

बस स्टपमा प्रती�ा ग�ररहेका हरे क व्यिक्तले जुनसुकै समयमा प�न नाक र मख
ु छो�पने गर� मास्क
लगाउनुपछर् र 6 �फटको भौ�तक दरू � कायम गनुप
र् छर् ।

●
●

�वद्याथ�हरूलाई बसमा चढ्दा खेर� र ओल�दा खेर� ह्याण्ड स्या�नटाइजर प्रदान ग�रनेछ।

सबै बसहरूलाई कुदाउनु अ�घ र प�छ धेरै छुने भागहरूमा �नस्संक्रामक ग�रनेछ, र हरे क �बहान
कुदाइसकेप�छ र हरे क �दउँ सो कुदाइसकेप�छ पण
ू र् रूपमा �नस्संक्रामक ग�रनेछ।

पोषण
मसाचुसेट्स आधारभूत तथा माध्य�मक �श�ा �वभाग (DESE) ले जुलाई 22, 2020 मा खाद्यसेवा सम्बन्धी

�नद� �शका प्रका�शत गय� र आउँ दो �वद्यालय वषर्को ला�ग संयक्
ु त राज्य कृ�ष �वभाग (USDA) को अद्याव�धक

जानकार�हरू र “लचकता” छुटहरूसँगसँगै �नरन्तर रूपमा �नद� �शका जार� ग�ररहे को छ। पोषण �वभागले खानाको
तयार� र �वतरण प्र�क्रया (हरू) को पूरै अव�धमा सझ
ु ा�वत स्वास्थ्य तथा सुर�ा मापदण्डहरू र �वद्यमान कायर्क्रम

अखण्डता �नयमावल�हरू पालना गन�छ।

वतर्मान तथा अिस्थर प्रा��क संरचनाहरूको प�रपरू कको रूपमा �व�वध सेवा मोडलहरूमाफर्त पहुँच स�ु नश्चत गद�
नोभेल कोरोना भाइरससँगको सम्भा�वत सम्पकर्लाई न्यन
ू ीकरण गन� त�रका अपनाउँ दै ताजा, उच्च गण
ु स्तर�य

पोषक �वद्यालय खानाहरू प्रदान ग�रनेछ। खाना/मेनु अंशहरूलाई नगरको सबै�तर केन्द्र�य उत्पादन स्थलहरूमा

उत्पादन गर� पोको पा�रन्छ, �नयामक�य मापदण्डअनरू
ु प बाँड्दाखेर� गणना ग�रनेछ, र सम्पण
ू र् प्र�क्रयामा सरु �ा
प्रोटोकलहरू पालना ग�रनेछः आवश्यक परे मा सतहहरू बारम्बार सफा ग�रनेछ, सामािजक दरू � कायम ग�रनेछ,

मास्क र फेस �शल्डहरू लगाइनेछ।
●

क�ाकोठा सत्रहरूमा भएका �वद्याथ�हरूलाई क�ाकोठामा हरे क �वद्याथ�हरूबीचमा 6-�फटको भौ�तक दरू �

कायम गर� खानको ला�ग पोको पा�रएको �वद्यालय ब्रेकफास्ट प्रदान ग�रनेछ। पूणर् तयार भान्सा भएका

�वद्यालयहरूमा क्याफेट�रया �वतरण �ेत्रहरूबाट �व�वध प्रकारका �प्रप्याकेज ग�रएका ताजा लञ्चहरू
�लएर जान स�कनेछ।

●

पूणर् तयार भान्सा नभएका र/वा �वतरण �ेत्रहरूमा अपयार्प्त भेिन्टलेशन भएका �वद्यालयहरूका क�ाकोठा

सत्रहरूमा भएका �वद्याथ�हरूलाई क�ाकोठामा हरे क �वद्याथ�हरूबीचमा 6-�फटको भौ�तक दरू � कायम
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गर� खानको ला�ग पोको पा�रएको �वद्यालय ब्रेकफास्ट प्रदान ग�रनेछ। वतर्मान स्वास्थ्य तथा सुर�ा

मापदण्डहरूको पालना गनर्को ला�ग आवश्यता अनुसार सम्पण
ू र् भवनमा रणनी�तक रूपमा स्था�पत
ग�रएका �वतरण स्टे शनहरूबाट �व�वध प्रकारका �प्रप्याकेज ग�रएका ताजा लञ्चहरू प्रदान ग�रनेछ।

●

�वद्यालय भवनमा नभएका र नगरको सबै�तर वैकिल्पक स्थानहरूमा समूह�करण ग�रएका

�वद्याथ�हरूलाई दै �नक रूपमा रे �फ्रजेरेटर स�हतको �वतरण ट्रकमाफर्त बाँ�डने �व�वध प्रकारका पोको

पा�रएका ब्रेकफास्ट र लञ्च �वकल्पहरू उपलब्ध गराइनेछ।
●

दरू वत� रूपमा �सकाइ गन� ता�लका भएका �वद्याथ�हरूलाई �नम्नबमोिजमका �व�वध प्रकारका पहुँच

रणनी�तमाफर्त तीन �दन सम्मको खाना प्राप्त गन� �वकल्प हुनेछः भवनबा�हर �नस्कँदा �लने र लैजाने,
उत्पादन �ेत्रहरू र �वद्यालयहरूबाट �लने र लैजाने, होम डे�लभर�, र आवश्यक परे मा रे �फ्रजेरेटर भएको
�वतरण ट्रकहरूबाट छर�छमेक �ेत्रबाट �लने र लैजाने।

शै��क मोडलहरू �वद्यालय वषर्भ�र नै संशोधन ग�रने भएको हुँदा मा�थ उल्ले�खत सबै खाना पहुँच रणनी�तहरू वा

�यनीहरूको कुनै संयोजनलाई कायार्न्वयन ग�रनेछ।

स्वास्थ्य तथा सुर�ा
हाम्रो �वद्यालयहरूलाई तयार गन�
मसाचुसेट्स आधारभूत तथा माध्य�मक �श�ा �वभाग (DESE) ले जुलाई 22, 2020 मा प�रसरहरू तथा

सञ्चालनसम्बन्धी �नद� �शका प्रका�शत गय�। हाम्रा �वद्यालय समुदायका सदस्यहरूको ला�ग जो�खम न्यूनीकरण
गनर् र को�भड-19 को जो�खम र�हरहे ताप�न हामीहरू सबै सरु ��त रूपमा �वद्यालय फकर्ने कुरा स�ु निश्चत गनर्को
ला�ग िजल्लाले उक्त �नद� �शकालाई हाम्रा योजनाहरूमा समा�हत गरे को छ र धेरैवटा �वद्यालय सुर�ा कदमहरू
चा�लसकेको छ। प�हलो, हामीले �वद्यालय-�वद्यालय अनुसार “प�रसर आवश्यकता मूल्यांकन” गय�। प�रसर
आवश्यकता मूल्यांकनको उद्देश्य भनेको अनुमो�दत सामािजक दरू � मागर्�नद� नहरूको आधारमा �वद्याथ�हरू र

कमर्चार�हरूलाई सुर��त रूपमा बसाउनको ला�ग प्रत्येक �वद्यालयमा पयार्प्त वगर् �फट प्रदान गन� पढाउने �ेत्रहरू र
क�ाकोठाहरूको संख्या �नधार्रण गनुर् हो। पढाउने �ेत्रहरूमा पयार्प्त, सरु ��त, र उच्च गण
ू स्तर�य भेिन्टलेशन

सु�निश्चत गनर्को ला�ग हामीले एयर ह्याण्ड्�लङ तथा �फल्ट्रे शन �सस्टमको �मता �वश्लेषण गन� प्र�क्रया ग�ररहे का
छ�। हामीले �बराम नलागेका �वद्याथ�हरूबाट �बरामी �वद्याथ�हरूलाई छुट्याउनको ला�ग र �दनमा �वद्याथ�हरू वा
कमर्चार�हरू �बरामी भएमा उनीहरूलाई हे रचाह गनर् न�सर्ङ कमर्चार�हरूको ला�ग अ�त�रक्त �वस्ता�रत �ेत्र प�हचान
गद� छ�।

वायु गुणस्तर जो�खम मुल्यांकन

को�भड-19 रोग सान� भनेकै हावाले उडाई ल्याउने श्वासप्रश्वासका ससाना थोपाहरू र हावामा अिल्झएर उड्ने “एरोसोल”

क�णकाहरू हुन ्। �ह�टङ भेिन्टलेशन तथा एयर किन्डश�नङ (HVAC) �सस्टमहरू भवनहरूमा ताजा हावा प�रचा�लत

गनर् तयार ग�रएका हुन्छन ्। िजल्लाले भवनहरूलाई बा�हरको हावा भवन�भत्र उपलब्ध गराउने (यािन्त्रक भेिन्टलेशन वा
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प्राकृ�तक भेिन्टलेशन माफर्त) �मताको ला�ग मूल्यांकन ग�ररहे को छ। िजल्ला�भत्र, 44% भवनहरूमा प्राकृ�तक

भेिन्टलेशन �सस्टमहरू, 33% भवनहरूमा आं�शक यािन्त्रक �सस्टमहरू (यािन्त्रक �नकास �बना नै यािन्त्रक रूपमा
बाह्य हावालाई भवन�भत्र �छराउन सक्ने), र 23% भवनहरूमा पूणर् यािन्त्रक HVAC �सस्टमहरू रहे का छन ्।

भवन�भत्रको हावाको गुणस्तर सुधार र �फल्ट्रे शनको ला�ग आयोनाइजेशन उपकरण, HEPA �फल्टरहरू, र झ्यालको
बाकस पंखाहरू जस्ता अन्य रणनी�तहरूको बारे मा प�न �वचार�वमशर् ग�रँदै छ।

िजल्लाले प�रसर योजना र सध
ु ार कायर्हरूमा सहयोगको ला�ग तेश्रो प� वातावरण स्वास्थ्य तथा सुर�ा एवं HVAC
परामशर्दाताहरूको प्रयोग ग�ररहे को छ।

व्यिक्तगत सुर�ा उपकरण (PPE) तयार�पन

WPS ले हाम्रा �वद्याथ�हरू र कमर्चार�हरूलाई स्वस्थ र सरु ��त रहन मद्दत गनर्को ला�ग सरसामान
प्राप्त गरे को छ।

सरसामान र सामग्रीहरू �नम्न छन ्: फेस मास्कहरू, फेस �सल्डहरू, गगल्सहरू, ग्लोवहरू, गाउनहरू,

ह्याण्ड स्या�नटाइजर, साबुन, स्या�न-वाइपहरू, र �टस्युहरू। मुख्य �ेत्रहरूमा ससाना थोपाहरूको

सम्भा�वत फैलावटको सम्पकर्मा आउने जो�खम न्यूनीकरण गनर् प्लेिक्सग्लास स्क्र�नहरू लगाइएको छ।
● मास्कहरू को�भड-19 को फैलावट �नयन्त्रण गनर्को ला�ग सबैभन्दा महत्वपूणर् एक्लो

उपायहरूमध्येको एक उपाय हो। सबै �वद्याथ�हरू (ग्रेड 2-12) र कमर्चार�हरूले नाक र मुखलाई

पयार्प्त मात्रामा ढाक्ने कपडाको मास्क लगाउनुपछर् । क�लला �वद्याथ�हरूलाई मास्क लगाउन

जोडदार रूपमा प्रोत्साहन ग�रन्छ। �च�कत्सा, व्यवहा�रक वा अन्य चुनौतीहरूको कारण मास्क
लगाउन नसक्ने �वद्याथ�हरूको ला�ग भने अपवाद लागू हुनेछ। �वद्यालय बसमा सबै

उमेरकाहरूले मास्क लगाउनुपछर् । �वद्याथ�हरूलाई फेस मास्क उपलब्ध गराउने िजम्मेवार�
बुबाआमाको हुनेछ; �वद्यालयहरूसँग ब्याक-अप मास्कहरू हुनेछ।

● हातको स्वास्थ्य एकदमै महत्वपूणर् छ। �वद्यालय आइपुग्ने�बित्तकै, खाना खानुअ�घ, मास्कहरू
लगाउनु�घ र खोल्नुअ�घ, बाथरुम प्रयोग गरे प�छ, खोकेप�छ वा हािच्छउँ गरे प�छ, र �ततर�बतर
हुनुअ�घ �वद्याथ�हरू र कमर्चार�हरूले हातको स्वास्थ्यको अभ्यास गनप
ुर् छर् (धुनुपछर् वा
स्या�नटाइज गनुप
र् छर् )।

● भौ�तक दरू �ले रोग-प्रसारणको जो�खमलाई ठूलो मात्रामा न्यूनीकरण गछर् । को�भड-19

श्वासप्रश्वासका ससाना थोपाहरूबाट सन� भएकोले आफू र अरूबीचमा दरू � कायम गनार्ले जो�खम
न्यून हुन्छ। क�ाकोठाको प�रवेशमा, सबै प�हरूले मास्क लगाएको अवस्थामा, �वद्याथ�हरू र
कमर्चार�हरूबीचमा छ �फटको दरू � आवश्यक पछर् ।

● समूह/�सट तोक्ने समूहहरू/क�ाकोठाहरूमा र अन्य कोहोटर् समूहहरूमा व्यविस्थत गन� जसबाट
भाइरसको प्रसारण कम हुन्छ। �सट तोक्ने कायर् महत्वपूणर् छ �कनभने यसले प्रभावकार� रूपमा
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समूह वा कोहोटर् समूह�भत्रै अझै सानो समूह सज
ृ ना गछर् जसले रोग-प्रसारणलाई कम पाछर् । �सट
तोक्नाले कन्ट्याक्ट ट्रे �सङमा मद्दत �मल्छ।

�वद्यालय सरु �ा प्रोटोकलहरू

हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको सम्भव भएसम्म सबैभन्दा सुर��त रूपमा �वद्यालय फकर्ने कुरा सु�निश्चत
गनुर् हो। CDC र DESE द्वारा सुझाव �दएअनुसार, �वस्तत
ृ सुर�ा प्रोटोकलहरू �वक�सत ग�रएको छ।
घटना

घटनाको स्थान

जाँच न�तजा

क्वारे न्टाइन

व्यिक्तमा ल�ण

य�द घरमा कुनै व्यिक्तमा

व्यिक्तको न�तजा

24 घण्टासम्म ल�ण नदे �खएमा

दे �खएको छ

ल�ण दे �खएको छ भने

उनीहरू घरमै बस्नुपछर् र जाँच
गराउनुपछर् ।

य�द बसमा वा �वद्यालयमा

नेगे�टभ आयो

�वद्यालय फकर्ने।

व्यिक्तको न�तजा

घरै मा बस्ने (�च�कत्सा हे रचाह

पोिज�टभ आयो

कुनै व्यिक्तमा ल�ण

सम्पकर् व्यिक्तहरूलाई सू�चत

मास्क लगाइरहनुपछर् र कठोर

गन�, �वद्यालयलाई कन्ट्याक्ट

रूपमा भौ�तक दरू � पालना

ट्रे �सङ प्रयासहरूमा सहयोग गन�,

गनुप
र् छर् । �वद्याथ�हरूलाई

र स्थानीय स्वास्थ्य बोडर् वा MA

त्यसप�छ नसर्ले भेट्नेछन ्

समुदाय ट्रे �सङ कोल्याबोरे �टभको

र उनीहरू घरमा जान

फोनको जबाफ �दने। सापे��त

न�मलेसम्म �च�कत्सा प्रती�ा

रूपमा सामान्य �बराम भएका

क�मा बस्नुपछर् । उनीहरूलाई

धेरैजसो मा�नसहरूले कम्तीमा

बसमा राखी घर पठाइनप
ु छर् ।

प�न 10 �दनसम्म र ज्वरो हटे को

य�द �वद्यालय कमर्चार�

र अन्य ल�णहरूमा सध
ु ार

सदस्यहरूमध्येको एक

नआएको 3 �दन नहुन्जेलसम्म

व्यिक्तमा ल�ण दे �खएको

गन� व्यिक्त खोज्नुपछर् र घर
जानुपछर् अ�न जाँच
गराउनुपछर् ।

अनग
ु मन गन�, �वद्यालयलाई

सू�चत गन�, व्यिक्तगत निजकका

दे �खएको छ भने उनीहरूले

छ भने उनीहरूले आफ्नो काम

पाउनको ला�ग बाहे क), ल�ण

सेल्फ-आइसोलेशनमा बस्नप
ु छर् ।
व्यिक्तको जाँच

ग�रएन

ल�ण दे �खएप�छ 14 �दनसम्म

घरै मा सेल्फ आइसोलेशनमा
बस्ने।
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व्यिक्त को�भड-19

को�भड-19 को जाँचमा

व्यिक्तको

निजकको सम्पकर्मा भएको

पोिज�टभ

सम्पकर्मा आउने
जो�खममा छ

पोिज�टभ आएको व्यिक्तको

व्यिक्तको न�तजा
नेगे�टभ आयो

भएको 24 घण्टा भएको छ भने

व्यिक्तको न�तजा

घरै मा बस्ने (�च�कत्सा हे रचाह

कुरा थाहा पाउँ दा य�द कुनै
व्यिक्त घरमा छ भने

�नजहरूले घरमै बस्नुपछर् र

प�छल्लो सम्पकर्बाट 4 वा 5

य�द ल�ण छै न वा ल�णह�न

पोिज�टभ आयो

�वद्यालय फकर्ने

पाउनको ला�ग बाहे क), ल�ण

�दनप�छ जाँच गराउनुपछर् ।

अनुगमन गन�, �वद्यालयलाई

को�भड-19 को जाँचमा

सम्पकर् व्यिक्तहरूलाई स�ू चत

सू�चत गन�, व्यिक्तगत निजकका

पोिज�टभ आएको व्यिक्तको

गन�, �वद्यालयलाई कन्ट्याक्ट

निजकको सम्पकर्मा भएको

ट्रे �सङ प्रयासहरूमा सहयोग गन�,

कुरा थाहा पाउँ दा य�द कुनै

र स्थानीय स्वास्थ्य बोडर् वा MA

व्यिक्त �वद्यालयमा छ भने

समुदाय ट्रे �सङ कोल्याबोरे �टभको

�नजले बाँक� �दनभर मास्क

फोनको जबाफ �दने। सापे��त

लगाउनुपछर् (K-1 का

रूपमा सामान्य �बराम भएका

�वद्याथ�हरूलगायत) र कठोर

धेरैजसो मा�नसहरूले कम्तीमा

रूपमा भौ�तक दरू �को पालना

प�न 10 �दनसम्म र ज्वरो हटे को

गनुप
र् छर् । �दनको अन्त्यमा

र अन्य ल�णहरूमा सध
ु ार

�नजहरू घर जानुपछर्

नआएको 3 �दन नहुन्जेलसम्म

र �नजहरूले घर जाँदा बस

प्रयोग गनुह
र् ु ँदैन। �नजहरूले
घरमै बस्नुपछर् र प�छल्लो

सम्पकर्बाट 4 वा 5 �दनप�छ
जाँच गराउनुपछर् ।

सेल्फ-आइसोलेशनमा बस्नुपछर् ।
व्यिक्तको जाँच

ग�रएन

सम्पकर् भएको समयप�छ

14 �दनसम्म घरै मा सेल्फ
आइसोलेशनमा बस्ने।
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�वद्याथ� सहयोगहरू
वस�स्टर पिब्लक स्कूल्स (WPS) ले सबै �वद्याथ�हरूको सामािजक संवेगात्मक �सकाइ (SEL) आवश्यकताहरूमा
सहयोग गनर् �नरन्तर रूपमा �वश्वव्यापी तथा श्रेणीगत तहहरूका हस्त�ेपहरू गन� गदर् छ। यसबाट �वद्याथ�हरूको
असरमुक्तपन अ�भव�ृ द्ध हुन्छ र सबैको ला�ग आघात उत्तरदायी �सकाइ वातावरणको प्रवधर्न हुन्छ।

अ�त�रक्त सहयोग श्रङ्
ृ खलाको तह

तह 1 सहयोगहरू

सफलताको ला�ग �वद्याथ�हरूलाई आव�धक
अ�त�रक्त सहयोग आवश्यक पछर्
सहयोग प्रदान गन�हरू

●
●
●
●
●
●
●
●
●

सहयोगहरूका उदाहरणहरू

क�ा �श�कहरू

●

�वद्यालय मनो�वदहरू

●

�वद्यालय प्रशासकहरू

●

प्र�श�ण सहायकहरू

●

समायोजन परामशर्कतार्हरू

●

यार्प अराउण्ड समन्वयकतार्हरू

●

ल��त प्र�श�ण प्र�श�क

●

SEL जाँचहरू

मागर्�नद� शन परामशर्कतार् जाँचहरू
जगाउने कलहरू

समयता�लका सम्झौटोहरू

सानो समूह �व�वधीकृत प्र�श�ण
दरू �सकाइ योजनाहरू
�च�कत्सक�य

सम्बिन्धत सेवा प्रदायकहरू
नसर्हरू
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तह 2 सहयोगहरू

सफलताको ला�ग �वद्याथ�हरूलाई दै �नक
अ�त�रक्त सहयोग आवश्यक पछर्
सहयोग प्रदान गन�हरू

●
●
●
●
●
●
●
●

क�ा �श�क

समायोजन परामशर्कतार्हरू
�वद्यालय मनो�वदहरू

यार्प अराउण्ड समन्वयकतार्हरू
�वद्यालय प्रशासकहरू

ल��त प्र�श�ण प्र�श�क
प्र�श�ण सहायकहरू

सहयोगका उदाहरणहरू
●
●
●
●
●

दै �नक चेक-इनहरू

बारम्बार सानो समूह प्र�श�ण
पुन�शर्�ण

RTI समह
ू हरू

दै �नक व्यवस्थापन/�सकाइ
सीप सहयोग

●

�च�कत्सक�य

नसर्हरू

तह 3 सहयोगहरू

सफलताको ला�ग �वद्याथ�हरूलाई अ�त�रक्त

�व�शष्ट�कृत प्र�श�णको एक �प�रयड आवश्यक पछर्
सहयोग प्रदान गन�हरू

●
●
●
●
●
●
●
●

क�ा �श�कहरू
ESL �श�कहरू

SPED �श�कहरू

प्र�श�ण सहायकहरू

सम्बिन्धत सेवा प्रदायकहरू

व्यवहार स्वास्थ्य �वशेष�हरू

सहयोगका उदाहरणहरू
●
●
●
●

अंग्रेजी भाषा �वकास

�व�शष्ट�कृत शै��क प्र�श�ण

बारम्बार सानो समूह प्र�श�ण

�व�शष्ट�कृत सामािजक भावनात्मक
सहयोग

●

RTI समूहहरू

व्यवहार �वशेष�हरू
BCBAs
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तह 4 सहयोगहरू

सफलताको ला�ग �वद्याथ�हरूलाई अ�त�रक्त

�व�शष्ट�कृत प्र�श�णको एकभन्दा धेरै �प�रयडहरू
आवश्यक पछर्
सहयोग प्रदान गन�हरू

●
●
●
●
●
●
●
●
●

क�ा �श�कहरू
ESL �श�कहरू

सहयोगका उदाहरणहरू
●
●

SPED �श�कहरू

●

सम्बिन्धत सेवा प्रदायकहरू

●

प्र�श�ण सहायकहरू

गहन अंग्रेजी भाषा �वकास

गहन �व�शष्ट�कृत शै��क प्र�श�ण
गहन �व�शष्ट�कृत सामािजक
भावनात्मक सहयोग

व्यवहार स्वास्थ्य �वशेष�हरू

वैयिक्तकृत सानो समूह प्र�श�ण

व्यवहार �वशेष�हरू
BCBAs
प्र�श�ण सहायकहरू

तह 5 सहयोगहरू

सफलताको ला�ग �वद्याथ�हरूलाई पूणत
र् ः

�व�शष्ट�कृत प्र�श�ण र सुपर�वे�ण/सहयोग
आवश्यक पछर्
सहयोग प्रदान गन�हरू

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

क�ा �श�कहरू
ESL �श�कहरू

SPED �श�कहरू

प्र�श�ण सहायकहरू

सम्बिन्धत सेवा प्रदायकहरू

व्यवहार स्वास्थ्य �वशेष�हरू
व्यवहार �वशेष�हरू
BCBAs
प्र�श�ण सहायकहरू
LPNs
CNAs

सहयोगका उदाहरणहरू
●
●
●
●

गहन अंग्रेजी भाषा �वकास

गहन �व�शष्ट�कृत शै��क प्र�श�ण
�व�शष्ट�कृत प्र�श�ण

गहन �व�शष्ट�कृत सामािजक भावनात्मक
सहयोग

●
●

1:1 प्र�श�ण तथा सहयोग
�च�कत्सा सहयोग
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WPS �नम्न�ल�खत तीन �वस्तत
ृ �सद्धान्तहरूको आधारमा समुदाय र सम्बन्धहरू �वकास गनर्मा केिन्द्रत रहनेछः
1. शार��रक र संवेगात्मक सुर�ाको समानता र अन्तसर्म्बन्ध; 2. समता र जातीय न्याय; र 3. साम�ू हक हे रचाह।

�वद्यालय पुनः आरम्भ हुँदा संस्कृ�त �नमार्णको ला�ग एक संरचनागत �प�रयड रा�खएको छ। क�ाकोठा वत्ृ तहरू,
�बहानीको बैठकहरू र सल्लाहकार सत्रहरू लगायत समुदाय �नमार्ण �क्रयाकलापहरूबाट दरू वत� वा व्यिक्त स्वयम
उपिस्थत भई ग�रने �वद्यालय �दनहरू सुरु हुनेछन ्।

श्रेणीगत सहयोगहरूको उदाहरणहरूमा �नम्न कुराहरू पदर्छन ्:

श्रेणी I - �वश्वव्यापी
●
●

प�रवारहरूलाई सहयोग गनर् �श�कहरूले के-के गदर् छन ् भन्ने बारे मा आम अपे�ाहरू;

स्व-प�हचान भएका �वद्याथ�हरू र प्र�व�ध, यातायात, खाना, सुर�ा, आवास वा स्वास्थ्य सरोकारसँग
सम्बिन्धत पा�रवा�रक आवश्यक्ताहरूको ला�ग सव��ण तथा कमर्चार� भेटघाट;

●

सांस्कृ�तक र भा�षक रूपमा उत्तरदायी अभ्यासहरू प्रयोग गरे र साझेदारहरूको रूपमा प�रवारहरूसँग
दोहोरो सञ्चार कायम रा�ने;

●
●
●
●

वतर्मान सहयोगहरू र सेवाहरूको जाँच गन� र आवश्यकता अनुसार अ�त�रक्त स्रोतहरू प�हचान गन�;
प�रवार संलग्नता प्रयत्नहरूको प्रग�त अद्याव�धक गन� स्था�पत प्रणाल�;
प�हचान ग�रएको “सोधखोज” कमर्चार� सदस्य;

सामािजक संवेगात्मक �सकाइ (SEL) �श�ण (उदाहरणको ला�ग., क�ाकोठा वत्ृ तहरू/�बहानको बैठक

र परामशर्हरू);
●

�वद्यालय समायोजन परामशर्कतार् (SAC)/�वद्यालय मनो�वद द्वारा नेतत्ृ व ग�रएका लञ्च समूहरू,
�वद्याथ� कायार्लय समय र बब
ु ाआमा कायार्लय समयहरू;

●
●

शै��क, क�रयर र सामािजक-संवेगात्मक �वकासको ला�ग माध्य�मक मागर्�नद� शन परामशर्कतार् र;
�वद्यालय तह �वकास र �वश्वव्यापी व्यवहारगत सहयोग र हस्त�ेपहरूको कायार्न्वयनको ला�ग
प्रणाल�व्यापक SAC सहयोग [उदाहरणको ला�ग, सहकायार्त्मक समस्या समाधान, सकारात्मक

व्यवहारगत हस्त�ेप तथा सहयोगहरू (PBIS), सफलताको ला�ग सहकायार्त्मक एवं समग्रात्मक प्रा��क
परामशर् (CHAMPS) र पन
ु रुत्थानात्मक अभ्यासहरू]।

श्रेणी II र श्रेणी III- ल��त हस्त�ेपहरू
धेरै �वद्यालयहरूको कमर्चार�गणमा यार्पअराउण्ड समन्वयकतार्हरू हुन्छन ् जसले प�रवारहरूलाई सामुदा�यक

स्रोतहरूमा पहुँच प्राप्त गनर् सहयोग गछर् न ्। अ�त�रक्त रूपमा, सामािजक संवेगात्मक �सकाइ कायार्लयका दई
ु जना
कमर्चार�हरू घर�वह�नता अनभ
ु व ग�ररहे का प�रवारहरूलाई मात्र सहयोग गनर्मा सम�पर्त हुन्छन ्। कमर्चार�हरूले
आश्रयस्थलमा अरूसँग को�चएर रहे का प�रवारहरू र स्थायी आवास प्राप्त गनर् सहयोग आवश्यक पन�
व्यिक्तहरूलाई प्रत्य� भेटघाट र मा�मला व्यवस्थापन सेवा प्रदान गछर् न ्।
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अ�त�रक्त सहयोग आवश्यक पन� �वद्याथ�हरूको ला�ग, �वद्यालय समायोजन परामशर्कतार्, व्यवहार स्वास्थ्य
�वशेष�हरू, �वद्यालय मनो�वदहरू, माद्य�मक मागर्�नद� शन, र यार्पअराउण्ड समन्वयकतार्हरूले
�नम्नलगायतका थप �वद्याथ� �वशेष हस्त�ेपहरू प्रदान गछर् न ्:
●
●
●
●
●

व्यिक्तगत सोधखोजहरू;

आवश्यकताको �वशेष �ेत्रमा ध्यान केिन्द्रत गनर्को ला�ग सानो समह
ू ;
वैयिक्तकृत व्यवहार योजनाहरू;
बुबाआमा भेटघाट र;

सामुदा�यक स्रोतहरूको समन्य;

अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरू (SWDs) को ला�ग सामािजक संवग
े ात्मक �सकाइ
सहयोगहरू

SWDs र उनीहरूका प�रवारहरूलाई “गुगल SEL क�ाकोठा: 2020 व्यवहार हस्त�ेपहरू तथा सहयोगहरू”
मा पहुँच हुनेछ। क�ाकायर् अन्तगर्त �नम्न स्रोतहरू समावेश ग�रएका छन ्:
■
■
■

घरमा सामािजक �क्रयाकलापहरू
सज
ृ नात्मक �क्रयाकलापहरू

घरै मा भए झ� महसुस गराउने सामना सामग्रीहरू

■

सुपरफ्लेक्स पाठ्यक्रम जानकार�: च�रत्र वणर्नहरू,, ठूलो स्वरमा पढ्ने सुपरफ्लेक्स

■

सचेतपन/योगा �क्रयाकलापहरू र

■

सामग्रीहरू

भचअ
ुर् ल ठूलो स्वरमा पढ्ने सामग्री

�वशेष �श�ा व्यवहार �वशेष�को भू�मका:

व्यवहार �वशेष�हरूले सामािजक संवेगात्मक अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूलाई सहयोग गनर् र �वद्यालहयहरू,
प�रवारहरू र समुदायको बीचमा सेतुको काम गनर्मा एकदमै महत्वपूणर् भ�ू मका �नभाउँ छन ्। व्यवहार
�वशेष�हरूका केह� उत्तरदा�यत्वहरूमा �नम्न कुराहरू पदर्छन ्:
●

स्व-पैरवी र संवेगहरूको उ�चत प�हचान र सामना सीपहरूको अभ्यासको �ेत्रहरूमा �वद्याथ�हरूलाई

1:1 परामशर् सहयोग प्रदान गन�;
●

सामािजक संवेगात्मक �सकाइ द�ताहरू (सामािजक सचेतना, स्व-सचेतना, स्व-व्यवस्थापन, सम्बन्ध

सीपहरू, उत्तरदायी �नणर्य-प्र�क्रया) प्रवधर्न गनर् प�हचानात्मक व्यवहारगत थेरापी (CBT), द्वन्द्वात्मक
व्यवहारगत थेरापी (DBT), आघात-केिन्द्रत प�हचानात्मक व्यवहारगत थेरापी (TF-CBT),

र सचेतपन/योगा जस्ता प्रमाणमा आधा�रत पद्द�तहरूको प्रयोग गद� सामू�हक परामशर् प्रदान गन�;
●

�वद्याथ�हरूको प्रकायर्ता र सुस्वास्थ्यमा उच्चतम सहयोग प्रदान गनर् अन्य कमर्चार� र प्रशासनसँग परामशर्;
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●

प�रवेश-प�रवेशमा प्रभावकार� कायार्न्वयन स�ु निश्चत गनर्को ला�ग व्यवहारगत हस्त�ेप योजनाहरू
(BIPs) को �वकास र एकनासको प्रग�त अनुगमन गन�।;

●

बाह्य सेवा प्रदायकहरू [उदाहरणको ला�ग ब�हरं ग थेरा�पस्टहरू, प्राथ�मक हे रचाह �च�कत्सकहरू

(PCPs), साइ�कया�ट्रस्टहरू, बालबा�लका तथा प�रवार �वभाग (DCF) का मा�मला कमर्चार�हरू, युवा
सेवा �वभाग (DYS) का कमर्चार�हरू, समह
ू घर कमर्चार�हरू, आवासह�न आश्रय प्रदानकतार्हरू] सँग

●

एकनासको �नरन्तर सञ्चार हुने मा�मला व्यवस्थापन;

प�रवार भेटघाट �वद्याथ�हरूको सामािजक संवेगात्मक सस्
ु वास्थ्य र शै��क सफलतामा सहयोग गदार्

�वद्यालय कमर्चार�, हे रचारकतार्हरू, र अन्य कुनै प�न सम्बिन्धत सरोकारवालाहरूबीचमा एकनासको
�नरन्तर र स्पष्ट सञ्चार स�ु निश्चत गनर् प�रवार भेटघाट र;

●

�व�भन्न सामुदा�यक स्रोतहरू (उदहारणको ला�ग, खाद्य ब�कहरूमा पहुँच, इन्धन सहयोग, आश्रयहरू,
�वद्यालयपश्चातको/�दउँ सोको हे रचाह) सम्बन्धमा जानकार�को उपलब्धता।

बोडर् प्रमा�णत व्यवहार �वश्लेषक (BCBA) को भ�ू मका:

प्रायो�गक व्यवहारगत �वश्लेषणको �ेत्रमा �वद्याथ�को वैयिक्तकृत �श�ा कायर्क्रमअनुसार �नष्ठाको साथमा IEP
सेवाहरूको प्रवाह ग�रँदै छ भन्ने कुरा सु�निश्चत गनर् BCBA ले िजल्लाव्यापी अ�टजम सुपर�वे�क र/वा �वभाग

प्रमुख, �प्रिन्सपल, �वशेष र �नय�मत �श�ा �श�कहरू र सहायक कमर्चार�हरूसँग सहकायार्त्मक ढं गले काम गछर् ।
BCBA ले अ�टजम र अन्य सम्बिन्धत संवेगात्मक/�वकासात्मक अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूलाई सहयोग गनर्
मद्दत गनर्को ला�ग �वशेष �श�ा कमर्चार�हरू, प�रवारहरू र ABA अधर् व्यावसा�यक व्यिक्तहरूलाई ता�लम

र सहयोग प�न प्रदान गछर् । नयाँ र/वा अनुकूलन सीपहरू �सकाउन, र सीपहरूको स्याहार-सम्भार र सामान्यीकरणको

ला�ग वातावरणात्मक प�रवत�हरू, व्यवहार न्यूनीकरण कायर्�व�धहरू र प्रणाल�गत �नद� शन (उदाहरणको ला�ग, पथ
ृ क
प�र�ण �श�ण, आकिस्मक �नद� शन) लगायतका प्रायो�गक व्यवहारगत �वश्लेषणको �सद्धान्तको आधारमा सेवाहरू
उपलब्ध हुनेछन ्। �नम्न कुराहरूले BCBAs का केह� उत्तरदा�यत्वहरूको सार प्रस्तुत गछर् न ्:
●

�वद्याथ�को वैयिक्तकृत �श�ा कायर्क्रम (IEP) सेवाप्रवाह �ग्रडमा उल्लेख भएअनुरूप प्रायो�गक
व्यवहारगत �वश्लेषण (ABA) मा परामशर् सहयोग प्रदान गन�;

●
●

�वद्याथ�को आवश्यकताहरू प�हचान गनर् र ती आवश्यकताहरू परू ा गन� सेवाहरू �वक�सत गनर् समह
ू
बैठकमा सहभागी हुने;

�व�शष्ट�कृत कायर्क्रमहरू र उप-�वभक्त क�ाकोठाहरूमा सबै व्यवहारगत योजनाहरू (अथार्त, क�ाकोठाव्यापी व्यवस्थापन र हस्त�ेपहरू, रणनी�तहरू) को ला�ग �श�कहरूसँग सहकायर् गन�;

●

मना�सब भए, कमर्चार�हरूसँगको सहकायर्मा व्यवहार हस्त�ेप/सहयोग योजनाहरू �वकास गन�
(उदाहरणको ला�ग, क�ाकोठा अवलोकन, तथ्यांक संकलन उपकरणहरू प्रदान गन�);

●
●

व्यवहारगत योजनाको ला�ग अन्य अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरू (SWD) सम्बन्धमा सामान्य

�श�ासँग परामशर् गनर् उपलब्ध हुने (अथार्त, स्क्र��नङको ला�ग िजल्लाव्यापी प्रोटोकलहरू पालना गन�);
�श�कहरूसँगको सहकायर्मा तथ्यांक संकलन र/वा मूल्यांकनको आधारमा व्यवहारगत हस्त�ेप
योजनाहरू सज
ृ ना गन�;
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●

�श�कहरू र अन्य भ्रमणशील कमर्चार�हरूसँगको सहकायर्मा �वद्याथ�-�वशेष तथ्यांक शीटहरू प्रयोग गद�
चालु तथ्यांक संकलन गन�, तथ्यांक �वश्लेषण, सामािजक/व्यवहा�रक ल�यको ला�ग �वद्याथ� प्रग�त
प्र�तवेदनहरूको समापन;

●

टोल� प्र�क्रयामाफर्त अनुरोध ग�रएबमोिजम ABA र/वा व्यवहारगत मूल्यांकनहरू सञ्चालन गन�

र जानकार �नणर्यहरू गनर् र IEP टोल�लाई सझ
ू ावहरू पेश गनर् मल्
ू यांकन न�तजाहरूबाट प्राप्त
तथ्यांकहरूलाई प्रयोग गन�;

●

ABA कायर्क्रमको एक �हस्साको रूपमा �श�कहरू र अन्य भ्रमणशील कमर्चार�हरूसँगको सहकायर्मा
एकनासको सामािजक सीप समूहहरूको �वकास र कायार्न्वयनलाई सहयोग गन�;

●
●

�वद्याथ�को प्रग�त र तथ्यांक पुनरावलोकन गनर्को ला�ग बुबाआमाहरू, �श�कहरू र भ्रमणशील
कमर्चार�हरूसँग �वशेष समूह बैठकमा सहभागी हुने;

प�रवेश-प�रवेशमा अभ्यासहरूमा सहकायर् र एकरूपता स�ु निश्चत गनर् �वद्यालय र बाह्य
�नकायहरूबीचमा मा�मला समन्वय गन�;

●

�वद्यालय कमर्चार�हरू र प�रवारहरूलाई �व�शष्ट�कृत प्रायो�गक व्यवहारगत �वश्लेषण ता�लम प्रदान
गन�; र

●

व्यावसा�यक �सकाइ समुदाय (PLC) बैठकहरूमा सहभागी हुने र सबै �वद्याथ�हरूको आवश्यकता पूरा
गनर् भवन प्रशासकहरू र �श�ण कमर्चार�हरूसँग सहकायर् गन�।

बुबाआमा कायर्शाला गोष्ठ�हरू:

SWDs का बुबाआमाहरूलाई �नम्नलगायतका कुराहरूमा आफ्नो बच्चालाई सहयोग गनर्को ला�ग कायर्शाला
गोष्ठ�हरूमा सहभागी हुने अबसरहरू हुनेछः

● आघातको जो�खम भएको बच्चा वा �कशोरको ला�ग हे रचाह: यो कायर्शाला गोष्ठ�को उद्देश्य भनेको
आघात लागेको बच्चालाई हे रचाह गदार् चन
ु ौतीहरू �नम्त्याउने अन्त�नर्�हत तत्वहरूको बारे मा

हे रचाहकतार्को बझ
ु ाइ अ�भव�ृ द्ध गनुर् हो। �व�शष्ट रणनी�तहरूले आघात लागेको बालबा�लका/�कशोरहरूको
आवश्यकताहरू र सामािजक-संवेगात्मक �सकाइ �मताहरूलाई सम्बोधन गनर्मा जोड �दन्छन ्।

●

आकिस्मक �श�ण: यो प्रस्त�ु तले घरमा एक औसत �दनमा कसर� आफ्नो बच्चासँग �श�णयोग्य
�णहरू सज
ृ ना गन� र ती �णहरूबाट फाइदा �लने भन्ने कुरा समेट्छ। यसमा खेल र सामािजक

अवसरहरूमा जोड �दइन्छ। घरमा आकिस्मक �श�णसम्बन्धी सरोकारहरूको बारे मा बुबाआमाहरूले
गनुभ
र् एका प्रश्नहरूलाई �वशेष जोड �दइनेछ।
●

दरू वत� प्रा��क संलग्नता: यो प्रस्तु�तले दरू वत� �सकाइको समयमा तपा�को बच्चालाई सहयोग गन�
रणनी�तहरू, सहयोगहरू, र सामािजक संवेगात्मक उपकरणहरू समेट्छ। यो प्रस्त�ु तको जोड दरू वत�

र सिम्म�श्रत प�रवेशमा बच्चाको/�कशोरको �सकाइमा सहयोग गनर् बुबाआमाहरूलाई उपयोगी जानकार�
�दनु रहे को छ।
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अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूको ला�ग सामािजक संवेगात्मक �सकाइ सहयोगहरू/504 योजनाहरू

दरू वत�

●

व्यवहारगत

●

●

सोधखोज/व्यवहारगत

एकनासको बुबाआमा सञ्चार

प्रदान ग�रने कुराकानी

कायार्लय समयको ला�ग

●

स्व-सचेतना, स्व-

●

उपलब्ध हुने कमर्चार�हरू

हुने कमर्चार�हरू
स्व-सचेतना, स्व-व्यवस्थापन,

●
●

ग�रएका SEL �क्रयाकलापहरू

IEP �ग्रडहरूअनुरूपका

अवसरहरूमाफर्त प्रदान

व्यिक्त स्वयम उपिस्थत भई

सचेतना, सम्बन्ध सीपहरू,

समा�हत गरे र व्यिक्त स्वयम
समह
ू हरू

●

�व�वध �व�धहरूमाफर्त

व्यिक्त स्वयम उपिस्थत भई

पूरा ग�रनुपन� SEL

ग�रएका �क्रयाकलापहरू

ग�रने �सकाइमा समा�हत

●

उपिस्थत हुने अवसरहरूमाफर्त

प्रदायकहरूसँग �नरन्तर

प्रदान ग�रनेछ

●

�व�वध �व�धहरूमाफर्त आन्त�रक
र बाह्य सेवा प्रदायकहरूसँग
�नरन्तर सहकायर्

व्यिक्त स्वयम उपिस्थत

भई प्रदान ग�रने IEP �ग्रड

IEP �ग्रडहरूअनुरूपका सेवाहरू

अनुरूपका सेवाहरू

दरू वत� र व्यिक्त स्वयम

आन्त�रक र बाह्य सेवा

SEL आवश्यकताहरू र

तथा गुगल क�ाकोठामा पोस्ट

�क्रयाकलापहरू

●

स्व-सचेतना, स्व-

व्यवस्थापन, सामािजक

ग�रएका �क्रयाकलापहरूमाफर्त

सेवाहरू दरू वत�

उपलब्ध हुने कमर्चार�हरू

उपिस्थत हुने सामािजक सीप

संयोजन

●

कायार्लय समयको ला�ग

सामािजक सीप समूहहरूको

प्रदान ग�रनप
ु न�

सहकायर्

प्रदान ग�रने कुराकानी

र उत्तरदायी �नणर्य-प्र�क्रया

र व्यिक्त स्वयम उपिस्थत हुने

ग�रनेछ

कमर्चार�हरूसँग दरू वत� रूपमा

प्र�क्रया समा�हत गरे र दरू वत�

समा�हत गरे र दरू वत� रूपमा
सामािजक सीप समूहहरू

●

कायार्लय समयको ला�ग उपलब्ध

बुबाआमासँगको �नरन्तर
सोधखोज/व्यवहारगत

सीपहरू, र उत्तरदायी �नणर्य-

र उत्तरदायी �नणर्य-प्र�क्रया

●

●

सामािजक सचेतना, सम्बन्ध

सचेतना, सम्बन्ध सीपहरू,

गुगल क�ाकोठामा पोस्ट

भई ग�रने

कमर्चार�हरूसँग दरू वत� रूपमा

व्यवस्थापन, सामािजक

●

बुबाआमासँगको �नरन्तर

कमर्चार�हरूमाफर्त दरू वत�
रूपमा प्रदान ग�रने

●

व्यिक्त स्वयम उपिस्थत

सिम्म�श्रत

●

�व�वध �व�धहरूमाफर्त

आन्त�रक र बाह्य सेवा

प्रदायकहरूसँग �नरन्तर
सहकायर्
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प�रवार/हेरचाहकतार् सहयोगहरू
प्रत्येक �वद्यालसँग तो�कएका �वद्यालय समायोजन परामशर्कतार्/हरू (SAC) र �वद्यालय मनो�वद रहे का छन ्।

अ�त�रक्त रूपमा, मध्य र उच्च �वद्यालयहरूसँग मागर्�नद� शन परामशर्कतार्हरू रहे का छन ् र धेरै �वद्यालयहरूमा
यार्पअराउण्ड समन्वयकतार्हरू रहे का छन ्। य�द तपाईलाई कमर्चार�हरूको सम्पकर् जानकार� चा�हन्छ भने कृपया
आफ्नो बच्चाको �वद्यालय प्रशासकहरूसँग सम्पकर् गनह
ुर् ोला।

WPS वेबसाइटले प�रवारहरू र हे रचाहकतार्हरूको ला�ग �व�वध सहयोगहरू उपलब्ध गराउँ छ। कृपया �वशेष �श�ा

प�रवार/हे रचाहकतार् �वस्ता�रत �सकाइ वेबसाइट मा जानुहोस ्। यसमा प्रा��क, सामािजक संवेगात्मक र व्यवहारगत
जानकार�, अ�टजम र संगीत थेरापीलगायतका �वषयसम्बन्धी �व�वध स्रोतहरू समावेश ग�रएका छन ्।
●
●
●
●

प्रा��क स्रोतहरू
अ�टजम

व्यवहारगत/सामािजक संवेगात्मक स्रोतहरू
अ�त�रक्त स्रोतहरू

प�रवारहरूको ला�ग �डिजटल �सकाइ र IT सपोटर् /ता�लम

सन ् 2019 को शरद ऋतक
ु ो एक सव��णले 60% प�रवारहरूले बच्चाको गह
ृ कायर्मा सहयोग गनर् स�म हुनको ला�ग

उनीहरूका बच्चाहरूले �वद्यालयमा प्रयोग गन� �डिजटल टुल र एपहरूको बारे मा थप कुरा जान्न चाहे को कुरा इङ्�गत
गय�। हामीले प�रवारहरूलाई �दँ दै आएको सहयोगलाई �वस्तार गद� छ� र अझ व्यविस्थत र अझ प्रयोगकतार्मैत्री

अद्याव�धक प्र�व�ध स्रोत केन्द्र सज
ु ाय संगठनहरूसँग
ृ ना गनर्को ला�ग कमर्चार�हरू, प�रवारहरू, �वद्याथ�हरू, र समद
�मलेर काम ग�ररहे का छ�। यो केन्द्र बहुभाषामा हुनेछ। यस अलावा, हामीले िजल्लाव्यापी प�रवार प्र�व�ध लाइभ
वे�बनारहरूको समयता�लका प�न तयार गद� हुनेछ�।
● WPS हे रचाहकतार् प्र�व�ध प्र�तष्ठान;
●
●
●
●

समयता�लका �मलाइएको लाइभ प�रवार प्र�व�ध सहयोग वे�बनारहरू;
सामद
ु ा�यक साझेदारहरूसँग समन्वय;

ना�भगेट गनर् र ल�नर्ङ एपहरूको बारे मा �डिजटल ड्रप-इन सपोटर्;

IT सपोटर् : य�द तपा�हरूले आफ्नो क्रोमबुकको हाडर्वेयर समस्या भो�गरहनुभएको छ भने वा लगइन
गनर्मा समस्या भो�गरहनभ
ु एको छ भने, कृपया पासवडर् �रसेट गनर् आफ्नो �वद्यालयलाई सम्पकर्
गनुह
र् ोस ् वा सहयोगको ला�ग 508-799-3312 मा फोन गनह
ुर् ोस ्।
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अंग्रेजी भाषा �श�ाथ�हरू

प�रवारहरूका आवश्यकताहरू लेखाजोखा गनर्को ला�ग हामीले दरू वत� रूपमा हाम्रो अंग्रजी �श�ाथ� बुबाआमा
सल्लाहकार प�रषद (ELPAC) सँग �नरन्तर काम गन� उपाय �नकाल्नेछ�।

हामीले �नरन्तर �भ�डयोहरू बनाउँ दै सामािजक सञ्जाल प्लाटफमर्हरूमा पोस्ट गद� जानेछ� र �प्रिन्सपलहरू र

ESL/DL/TBE �श�कहरूसँग प�न आदानप्रदान गन�छौः उल्ले�खत �भ�डयोहरूमा �नम्न कुराहरू समावेश छन ्:
●
●
●
●

घरै मा �वद्यालय दै �नक ता�लका

प्राकृ�तक �श�कहरूको रूपमा बब
ु ाआमाहरू
गह
ृ कायर्

द्वीभाषी हुँदाको महाशिक्त

हामीले प्र�व�ध सा�रता र घरबाट �सकाइमा सहयोग गन� सम्बन्धी �वषयहरू समेट्ने वे�बनारहरू प�न योजना
ग�ररहे का छ�। �वचार ग�रएका �वषयहरू �नम्नलगायतका छन ्:
●
●
●
●
●
●
●
●

पढाइको रोमाञ्च: दई
ु भाषामा पढ्ने कायर्प्र�तको प्रेमलाई कसर� प्रवधर्न गन�।
दई
ु भाषामा पढ्ने कायर्प्र�तको प्रेम �वकास गन�।

भावात्मक र प्रभावकार� सञ्चार – अध्ययन सीपहरू �सकाउँ दै आफ्नो बच्चासँग निज�कनुहोस ्।
प्रभावकार� सञ्चार र प�रवारको रूपमा बाँ�धने: अध्ययन बानीमाफर्त आफ्नो बच्चासँग सहसम्बिन्धत हुने।

गह
ृ भाषाको लाभ उठाउने।
जुम र गग
ु ल �मट 101।

गग
ु ल इमेल सेटअप गन�।

भचअ
ुर् ल �सकाइ प्लाट्फमर्हरू (गुगल क�ाकोठाहरू, क्लेभर र एपहरू) को बारे मा बुझ्ने।

अद्याव�धक जानकार� उपलब्ध गराउन र स्रोतहरू आदानप्रदान गनर्को ला�ग हामीले भचअ
ुर् ल तवरमा आप्रवासी
प�रवारहरूसँग काम गन� सामद
ु ा�यक संगठनहरूसँग �नरन्तर काम ग�ररहनेछ�।

WPS ले सबै कमर्चार�हरूलाई बहुभाषी सञ्चारको ला�ग लेङ्ग्वेज लाइनमा पहुँच प्रदान गन�छ। यस अलावा,

EL प�रवारहरूको ला�ग सामन्य िज�ासाहरू वा सरोकारहरू�सत फोन गनर्को ला�ग एक हे ल्प लाइन प�न
स्था�पत ग�रनेछ।

प�रवारहरू र बुबाआमा कायर्शाला गोष्ठ�हरूको ला�ग �वशेष �श�ा �वभागका सहयोगहरू:
●

�वशेष �श�ा नेतत्ृ व टोल�ले हाम्रा प�रवारहरूलाई सहयोग गनर्को ला�ग हाम्रो �वशेष �श�ा

बुबाआमा सल्लाहकार प�रषद (SPED PAC) सँग दरू वत� रूपमा �नरन्तर साझेदार� ग�ररहनेछ;
●

�डस्लेिक्सया लगायत भाषामा आधा�रत अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूका ला�ग प्रत्य�

ता�लमहरूमा �नरन्तर जोड;
●

कायर्क्रमको सम्बन्धमा वस्तु�नष्ठ �नणर्य गनर्को ला�ग �वद्याथ� प्रग�त अनुगमन गनर्

र तथ्यांक पुनरावलोकन गनर् िजल्ला BCBAs ले �नरन्तर रूपमा बुबाआमाहरू र सेवा
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प्रदायकहरूसँग �वशेष समूह बैठकहरू उपलब्ध गराउनेछ। �वशेष समूह बैठकहरू कम्तीमा प�न
त्रैमा�सक रूपमा उपलब्ध गराइनेछ, र BCBA को तजबीजमा वा बुबाआमाहरूको अनुरोधमा
अ�ल बारम्बार प�न उपलब्ध गराइनेछ;
●

िजल्ला SPED व्यवहारगत �वशेष�हरू र BCBAs ले �नरन्तर रूपमा समका�लक र गैर-

समका�लक तवरमा �व�शष्ट�कृत बब
ु ाआमा कायर्शाला गोष्ठ�हरू उपलब्ध गराइरहनेछ।
�व�शष्ट�कृत कायर्शाला गोष्ठ�हरूमा �नम्न गोष्ठ�हरू पदर् छन ्:

आघातको जो�खम भएको बच्चा वा �कशोरको ला�ग हे रचाह: यो कायर्शाला गोष्ठ�को
उद्देश्य भनेको आघात लागेको बच्चालाई हे रचाह गदार् चुनौतीहरू �नम्त्याउने

अन्त�नर्�हत तत्वहरूको बारे मा हे रचाहकतार्को बझ
ु ाइ अ�भव�ृ द्ध गनुर् हो। �व�शष्ट

रणनी�तहरूले आघात लागेको बालबा�लका/�कशोरहरूको आवश्यकताहरू र सामािजकसंवेगात्मक �सकाइ �मताहरूलाई सम्बोधन गनर्मा जोड �दन्छन ्।

आकिस्मक �श�ण: यो प्रस्त�ु तले घरमा एक औसत �दनमा कसर� आफ्नो बच्चासँग
�श�णयोग्य �णहरू सज
ृ ना गन� र ती �णहरूबाट फाइदा �लने भन्ने कुरा समेट्छ।

यसमा खेल र सामािजक अवसरहरूमा जोड �दइन्छ। घरमा आकिस्मक �श�णसम्बन्धी
सरोकारहरूको बारे मा बुबाआमाहरूले गनुभ
र् एका प्रश्नहरूलाई �वशेष जोड �दइनेछ।

दरू वत� प्रा��क संलग्नता: यो प्रस्तु�तले दरू वत� �सकाइको समयमा तपा�को बच्चालाई
सहयोग गन� रणनी�तहरू, सहयोगहरू, र सामािजक संवग
े ात्मक उपकरणहरू समेट्छ।
यो प्रस्त�ु तको जोड दरू वत� र सिम्म�श्रत प�रवेशमा बच्चाको/�कशोरको �सकाइमा
सहयोग गनर् बुबाआमाहरूलाई उपयोगी जानकार� �दनु रहे को छ।

समुदाय तथा पश्च�वद्यालय सहयोगहरू
यो शरद ऋतम
ु ा हामी �वद्यालयमा फक�दा पश्च�वद्यालय कायर्क्रमहरू सी�मत रूपमा मात्र उपलब्ध गराइनेछ।
सिम्म�श्रत वा पूणर् रूपमा दरू वत� मोडलको ला�ग योजना ग�रएका सेवाहरू �नम्नलगायत छन ्:
●
●

बनर्कोट �मडल स्कूल र भेन�न �हल ए�लमेन्ट्र�को ला�ग 21 औं शताब्द�;

जो�खममा रहे का मध्य र उच्च �वद्यालयका �वद्याथ�हरूको ला�ग DESE श�नबार र �वद्यालय छुट्टी
कायर्क्रम;

●
●
●

�वद्यालय पश्चात माध्य�मक (मध्य र उच्च �वद्यालयl) थप सहयोग सत्रहरू;
सामुदा�यक �नकायहरूमाफर्त पश्च�वद्यालय परामशर् �रफरलहरू; र

माध्य�मक स्थानहरू र �वद्यालयहरूमा शाइन इ�न�शए�टभ माइन्डम्याट्टसर् टोल�हरू।

ग्रेड-ग्रेडमा �वद्याथ�हरूलाई अवसरहरू उपलब्ध गराउनको ला�ग WPS ले हाल स्थानीय साँस्कृ�तक संस्थाहरूसँग
योजना बनाइरहे को छ। आउँ दा हप्ताहरूमा थप जानकार� उपलब्ध गराइनेछ।
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सञ्चार
अबको वषर्मा, हामीले साझा उद्देश्यपनको �वकास गद� , द�रलो सम्बन्ध �नमार्ण गद� र एकअकार्लाई सहयोग गनर्
र साथमा चुनौतीहरूको प्र�तकायर् गनर् हामीले प्रयोग गन� सामािजक संवेगात्मक सीपहरू सुदृढ गद� एकअकार्को

ख्याल गनुर् महत्वपूणर् छ। सामू�हक हे रचाहको अवधारणाले स्व-हे रचाह अभ्यासहरूलाई समेट्छ र यो भन्दा अ�घ
गएर एकअकार्को ला�ग स�क्रय सहानुभू�त प्रदान गनर् आग्रह गदर् छ।

वस�स्टर पिब्लक स्कूल्स (WPS) ले �वद्याथ�हरू, बुबाआमाहरू/अ�भभावकहरू, कमर्चार�हरू र सामद
ु ा�यक

सदस्यहरूसँग इमेल, कनेक्ट ED फोन मेसेजहरू, फोन कलहरूs, WPS वेबसाइट worcesterschools.org,

मेल र सामािजक सञ्जालमा ग�रएका पोस्टहरूमाफर्त �नरन्तर कुराकानी ग�ररहनेछ।

WPS ले सबै आधारभूत दस्तावेजहरूलाई �नरन्तर रूपमा �नम्न सात भाषाहरूमा अनुवाद गन�छ: स्पेनी,

पोतुग
र् ाल�, ट्वी, नेपाल�, अल्बा�नयन, अरबी, र �भयतनामी। WPS ले िजल्ला सामद
ु ा�यक मञ्चहरू र �वद्यालय
समारोहहरूको ला�ग यी भाषाहरूमा दोभाषे सेवाहरू �नरन्तर उपलब्ध गराइरहनेछ। WPS ले अ�त�रक्त
भाषाहरूको ला�गलेङ्ग्वेजलाइन प्रयोग गरे र अनव
ु ाद सेवाहरू उपलब्ध गराउँ छ।

कमर्चार�हरू, �वद्याथ�हरू, प�रवारहरू र समद
ु ाय सदस्यहरूबाट आउने को�भड-19 सँग सम्बिन्धत प्रश्नहरूको
ला�ग WPS सँग एउटा डे�डकेटे ड इमेल ठे गाना covid19@worcesterschools.net रहेको छ।

पाठ्यक्रम
WPS का कमर्चार�हरूले पण
ू र् रूपमा पाठ्यक्रम, अध्यापन �व�ध र प्र�व�ध समा�हत गन� पाठहरूको योजना

र सज
ृ ना गनर्को ला�ग MA �वषयवस्तु र अभ्यास मापदण्डहरू, WPS अनलाइन पाठ्यक्रम प्लाट्फमर् (Atlas),
र गुगल क�ाकोठामा साझा ग�रएका स्रोतहरू, सामग्रीहरू, र �नद� शक दस्तावेजहरूको प्रयोग गन�छन ्। ड्रप-इन

समयहरू, व्यावसा�यक �सकाइ समुदायहरू, र ल��त कायर्शाला गोष्ठ�हरू, वे�बनारहरू र ता�लमहरूको अव�धमा
िजल्ला पाठ्यक्रम सम्पकर् व्यिक्तहरू, �वषयवस्तु प्र�श�कहरू, प्र�व�ध प्र�श�कहरू पाठ्यक्रम र प्र�व�ध
सहयोगको ला�ग उपलब्ध हुनेछन ्।

दरू वत� �सकाइतफर् स्थानान्तरण भएको हुँदा र �वद्याथ�हरूसँगको आमनेसामने समय न्यून भएको हुँदा, केह� ग्रेड

तहका �वषयवस्तु मापदण्डहरूको क्रमबद्धतामा असर पुगेको छ। �श�कहरूले चालु ग्रेड तहका मापदण्डहरूबाट कायर्

सुरु गन�छन ्। मूल्यांकन तथ्यांकको आधारमा आवश्यकता अनुरूप �श�णलाई बहु�व�धयुक्त (scaffolded) ग�रन्छ।
WPS �नम्नलगायतका �सकाइ अनभ
ु वका धेरै मोडलहरूप्र�त प्र�तबद्ध छ:
●

�वद्याथ�को छनोट/�वद्याथ� �नकायलाई सहयोग गन�। �वद्याथ�हरूको ला�ग पाठहरू

र �क्रयाकलापहरूको प्रारूप तयार गन�, उदाहरणको ला�ग, �वकल्पहरूको मेनु, छनोट गनर्को ला�ग �व�वध
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सामग्रीहरू र स्रोतहरू, �व�भन्न लम्बाइका �क्रयाकलापहरू, र �सकाइको ला�ग �वश्वव्यापी प्रारूपलगायत
�व�भन्न �सकाइ शैल�हरू र मोडा�लट�हरूको प्रयोग गन�।

●

�व�वधीकरण गन�. सह-�श�ण र समावेशी मोडेलहरू लगायत �वद्याथ�हरूले केह� न केह� रूपमा

सहभा�गता गन� कुरा स�ु निश्चत गनर्को ला�ग पाठहरू र �क्रयाकलापहरूमा एकनास र �नरन्तर रूपमा
प्र�क्रया, उत्पादन, रफ्तार, र स्रोतहरूलाई ध्यान �दने।

●

संलग्नतामाफर्त �सकाइमा अझ ग�हरो डुबुल्क� मान� कुरामा जोड �दने। नयाँ त�रकाले �वद्याथ�हरूलाई

चुनौती �दने। हामीले सँधै चाहेको त्यो कुरा प्रयास गनर्लाई यो उपयुक्त समय हो जसले �वद्याथ�हरूलाई
उत्सा�हत गन�छ र �सकाइमा खुशी ल्याउनेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ।

●
●

सहकायर् गन�। �वद्याथ�हरूलाई सहयोग गनर् थुप्रै स्रोतहरू उपलब्ध गराउने।

कुराकानी गन�, कुराकानी गन�, कुराकानी गन�। �वद्याथ�हरू र प�रवारहरूसँग - इमेल, गुगल डक्स, गुगल
क�ाकोठा, िजल्ला सन्दे शहरू र एपहरूलगायतका माध्यमबाट।

●

�वद्याथ� पष्ृ ठपोषण। �वद्याथ�हरू र प�रवारहरूसँगको कुराकानीमा �वद्याथ� �सकाइको बारे मा समयमै
ग�रएको र कायर्-केिन्द्रत पष्ृ ठपोषण समावेश भएको हुन्छ।

�श�ण
उच्च गण
ु स्तर�य �श�ण र �सकाइ
उच्च गुणस्तर�य �श�ण र �सकाइ �वषयवस्तुले भ�रपूण,र् �वद्याथ� केिन्द्रत र मापनीय छ र यो �प्र केदे �ख – 12

सम्मका सबै �वद्याथ�हरूको ला�ग उच्च अपे�ा राख्ने संस्कृ�तमा �वद्यमान हुन्छ। उच्च गुणस्तर�य �श�ण तथा

�सकाइ क�ाकोठाहरू �वद्याथ�हरूको आवश्यकता, रु�च, सबलता, �मता, योगदानको त�रका, सामािजक/सांस्कृ�तक
पष्ृ ठभू�मप्र�त संवेदनशील हुन्छन ् र यी क�ाकोठाहरूले तीन वटा आधारभूत तत्वहरूलाई सम्बोधन गछर् नः

क�ाकोठाहरूको व्यवस्थापन, �श�ण प्रारूप तथा कायर् प्रदशर्न र �वद्याथ�द्वारा �सकाइको अपनत्वग्रहण।
�वद्याथ� �सकाइ र सफलतालाई अ�धकतम गराउन प्रत्येक अत्यावश्यक तत्वको ला�ग �श�कहरू, �वद्याथ�हरू र
प�रवारहरूले साझेदार� गछर् न ्
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�सकाइ वातावरणको व्यवस्था
�श�कहरू
प्रत्येक क�ामा समुदायपन स्था�पत गन� र
�वक�सत गन�

● �वद्याथ�हरू र कमर्चार�हरूलाई सम्बन्ध
�नमार्ण गन� अवसरहरू प्रदान गन�

● �वद्याथ�हरूलाई �नय�मत रूपमा

एकअकार्सँग अन्त�क्रर्या गन� अवसरहरू

प्रदान गन�

● �वद्याथ�हरूलाई आफ्नो �सकाइ,

अनुभवहरू, भावनाहरू र आवश्यकताहरू
सुनाउने अवसरहरू प्रदान गन�

● प�रवारहरू/हे रचाहकतार्हरूसँग दोहोरो

कुराकानीमा संलग्न हुने (प�रवारहरूको

मातभ
ृ ाषाहरूमा कुराकानी गनर् लेङ्ग्वेज

लाइन र अन्य िजल्ला स्रोतहरू प्रयोग गरे र)

भचअ
ुर् ल वातावरणमा स्पष्टसँग पाठको उद्देश्य र

कायर्सम्पादन अपे�ाहरूको बारे मा कुराकानी गन�

● क�ा समयअगावै एसाइन्मेन्ट पोस्ट गन�
● �वद्याथ�हरूलाई सुव्यविस्थतपन
उपकरणहरू, �भजुअल सपोटर् , र
आवासहरू प्रयोग गनर् �सकाउने

उच्च �वद्याथ� संलग्नता सु�निश्चत गनर्को

ला�ग �व�वध शैल�हरू सम्बोधन गन� �सकाइ
अवसरहरूको योजना गन�

�वद्याथ�हरू
सबै क�ाहरूमा समयमा पुग्ने र भचअ
ुर् ल क�ा

सत्रहरूमा स�क्रय सहभा�गता जनाउने

● सम्भव भएको बेला �भ�डयो टनर् अन गन�
● ध्यान �दने
● छलफलहरू र च्याटहरू थप गन�
● साथीहरूका प्रश्नहरूको जबाफ �दने
● �सकाइ, अनभ
ु वहरू, भावनाहरू
र आवश्यकताहरू सुनाउने

प�रवारहरू
समयता�लका पुनरावलोकन गन�,

�श�कहरूलाई भेट्ने

र सहभा�गताको मान्यता र
अपे�ाहरूलाई सुदृढ गन�

साप्ता�हक समयता�लका

पुनरावलोकन गन� र सहभा�गता र
गनप
ुर् न� कायर्हरूको बारे मा

मागर्�नद� शन प्रदान र स्मरण गराउने
सिजलै पहुँच प्राप्त हुने गर�

�दनभरको �सकाइ प्र�तफलहरू र �सकाइ उद्देश्यको

सामग्रीहरू र समयता�लका स�हत

● �सकाइमा सहयोग गनर् प्र�व�ध प्रयोग गन�

िजल्लाको प्र�व�ध ता�लममा पहुँच

बारे मा सचेत हुने र �दइएका कायर्हरू पूरा गन�

● समय र एसाइनमेन्टहरू व्यवस्थापन गन�

गुगल क्यालेण्डर, एजेन्डा पुिस्तका/प्लानर,
आ�द जस्ता सुव्यविस्थतपन उपकरणहरू

प्रयोग गन�

● �श�कहरू र �वद्यालय कमर्चार�हरूलाई

आवश्यक सहयोग माग्ने, प्रश्नहरू सोध्ने र

आफुलाई आवश्यकताहरू आइपरे �तनीहरूको
बारे मा बताउने

● साना र ठूला समूहहरूमा काम गन�,

र धेरै त�रकाहरूमा �वचारहरू/�सकाइ
आदानप्रदान गन�

�सकाइ �ेत्र तयार गन�

प्राप्त गन� र आफ्नो बच्चासँग नयाँ

प्र�व�ध उपकरणको बारे मा �सक्ने
प्रयास गन�

�नय�मत रूपमा आफ्नो बच्चासँग

उनीहरूले के �सके भन्ने बारे मा कुरा

गन�

आफनो मातभ
ृ ाषामा जानकार� प्रदान
गनर्को ला�ग चा�हने सहयोगहरू र
उपकरणहरूमा पहुँच प्राप्त गनर्
�नय�मत रूपमा आफ्नो

�वद्यालयसँग कुराकानीमा संलग्न
हुने

�व�वध आकषर्क, उच्च रु�च जगाउने, सान्द�भर्क
�सकाइ �क्रयाकलापहरू उपलब्ध गराउने

�श�ण प्रारूप र प्रवाह
�श�कहरू
प्रत्य� �श�ण प्रदान गदार् र �वद्याथ�हरूको

स्वतन्त्र कायर्को ला�ग योजना गदार् समयलाई

�वद्याथ�हरू
िजम्मा लगाइएका सबै काम समयमै पूरा गन� र

गुगल क�ाकोठा र �सस (SeeSaw) मा पोस्ट गन�।

प�रवारहरू
कामहरूमा समय अनुमगन गन�,

�वश्राम प्रदान गन� र आवश्यकता
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प्रभावकार� ढं गबाट प्रयोग गन�
सबै �वद्याथ�हरूको �सकाइ आवश्यकताहरू

प�हचान गनर् र कसर� सव�त्तम त�रकाले

उनीहरूको आवश्यकतालाई पूरा गन� भन्ने कुरा

�नधार्रण गनर् अनौपचा�रक र औपचा�रक
मूल्यांकनहरू/अवलोकनहरू प्रयोग गन�

●

�नरन्तर र एकनास तवरले �वद्याथ�हरूको
मल्
ू यांकन गन� र मल्
ू यांकन न�तजाहरूलाई

सबै मूल्यांकनहरूमा सहभागी हुने र सुधारका

ल�यहरू सज
ृ ना गन�

मूल्यांकनहरूका प्राप्तांकहरूलाई पुनरावलोकन
गन� र सुधारका ल�यहरू �निश्चत गन�

समयमै एसाइन्मेन्टहरू पेश गन� र ग्रेडहरूको बारे मा

र �श�कहरूबाट प्राप्त पष्ृ ठपोषणको बारे मा गहन

�चन्तन गन�

�श�कहरूले उपलब्ध गराएका सबै
मल्
ू यांकन न�तजाहरूको
पुनरावलोकन गन� र

�वद्याथ�हरूसँग छलफल गन�
एसाइन्मेन्टहरूमा �श�कहरूद्वारा

�दइएका पष्ृ ठपोषणहरूलाई

�नय�मत रूपमा पुनरावलोकन गन�

र �वद्यालय कायर्हरूमा साम�यक

�वद्याथ�हरू र प�रवारहरूलाई प्रदान गन�।

रहन �वद्याथ�हरूलाई सहयोग गन�।

(STAR, एडसाइट)

●

परे बमोिजम स्मरण गराउने

�वद्याथ�हरूले पूरा गरे का कामहरूमा

पष्ृ ठपोषण प्रदान गन�

�वद्याथ�द्वारा �सकाइको अपनत्वग्रहण
�श�कहरू

�वद्याथ�हरू

उपलिब्धहरूको खुशीयाल� मनाउने अवसर प्रदान

उनीहरूलाई कुनै प�न प्रकारको सहायता आवश्यक

आमन्त्रण गन�

सहायता सत्रहरूको प्रयोग गन�

गन� र सो अवसरमा सहभागी हुन बब
ु ाआमालाई

परे मा �श�कको सोधखोज समयहरू र थप

�वद्याथ�को प्रग�त धेरै माध्यमहरूबाट �नय�मत

प्रा��क, सामािजक र अन्य आवश्यकताहरूको

उनीहरूको व्यिक्तगत प्रग�त र ल�यहरूको बारे मा

परामशर्कतार्हरू, समायोजन परामशर्कतार्हरू,

रूपमा अनुगमन गन� र �वद्याथ�हरूलाई

�नय�मत रूपमा पष्ृ ठपोषण गन�

शै��क सफलताको ल�ग व्यिक्तगत तथ्यांक र
ल�यहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गन�

सोधखोज समयहरू, थप सहायता सत्रहरू, र अन्य

�वद्यालय र समुदाय सहायता अवसरहरूको ला�ग
�वद्याथ�हरूलाई �नय�मत रूपमा स्मरण गराउने

बारे मा वकालत गन�को ला�ग मागर्�नद� शन
व्यवहारगत �वशेष�हरू र यार्पअराउण्ड

प�रवारहरू
आफ्नो बच्चा भाव�वह्वल

प�रिस्थ�तमा हुँदा �वद्यालय
कमर्चार�सँग कुरा गन� र

कमर्चार�हरूबाट सहयोग प्राप्त
गन�

�वद्याथ�हरू सहभागी हुने कुरा

सु�नश्चत गनर् सहायक कमर्चार�

समन्वयकतार्हरू र अन्य सहायक कमर्चार�हरूलाई

समयहरू र बैठक समयहरूको

कायर् समापन र प्रग�तको अद्याव�धक �ववरण

भचअ
ुर् ल क�ाकोठा खश
ु ीयाल�

सम्पकर् गन�

राख्ने

सूची राख्ने

समारोहहरूमा सहभागी हुने

आफ्नो बच्चाले मना�सब प्रग�त
ग�ररहे को छ भन्ने कुरा

स�ु निश्चत गनर्को ला�ग

�वद्यालय कमर्चार�हरूसँग
�वद्याथ�को प्रग�तको

पुनरावलोकन गनह
ुर् ोस ्
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�प्रिन्सपल र �श�क अपे�ाहरू
उच्च गण
ु स्तर�य �श�ण तथा �सकाइ सु�निश्चत गनर्को ला�ग �प्रिन्सपलहरू र �श�कहरूले �नम्न�ल�खत
उत्तरदा�यत्वहरू बहन गदर् छन ्:

�प्रिन्सपलहरूले…
●

दरू वत� �सकाइ �दनहरूमा दै �नक सोधखोज

�श�कहरूले…

●

र सहयोग सत्रहरूमा �वद्याथ�हरूलाई

सहयोग उपलब्ध गनर् र अनग
ु मन गनर्को
ला�ग कमर्चार� तोक्नेछन ्

●

●

●
●
●

●

�भ�डयो पाठहरू, कायर्हरू, र एसाइन्मेन्टहरू पोस्ट गन�छन ्

●

हरे क �वषयवस्तुको �ेत्रमा मापदण्डहरूअनुरूपका छोटो पाठहरू

सेवाहरू समन्वय गन�छन ्

●

िजम्मा �दइएका कामहरू �वशेष �श�ा र ELL योजनाहरू

कमर्चार�हरू र �वद्याथ�हरूको ला�ग सहयोग
IEP ल�यहरू र उद्देश्यहरूलाई �नष्ठापूवक
र्

सबै �भ�डयो पाठहरू, कायर्हरू, र

एसाइन्मेन्टहरू पोस्ट ग�रने तथा �तनीहरू
�वद्याथ�हरूले प्रयोग गनर्को ला�ग तयार�

अवस्थामा हुने कुरा सु�निश्चत गनर् गुगल
क�ाकोठा अनग
ु मन गन�छन ्।

ग�णत, ALEKS) मा हुँदा उनीहरूको लग-

समुदायहरूलाई सहयोग/सहजीकरण

अनुरूप हुने कुरा सु�निश्चत गन�छन ्, र दरू वत� रूपमा पाठहरू

�श�कहरूसँग सहकायर् गन�छन ्

●

�वद्याथ�हरूको IEPs अनुरूप �वशेष रूपमा प्रारूप तयार

●

अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूको ल�य हा�सलप्र�तको प्रग�त

●

दरू वत� �सकाइको दौरान �वद्याथ�हरूलाई अपे��त दै �नक

पा�रएको �श�ण प्रदान गन�छन ्

अ�भलेख गनर्को ला�ग IEP प्रग�त प्र�तवेदन पूरा गन�छन ्

ता�लका/समयता�लका उपलब्ध गराउनेछन ्। कायर्हरूमा �दइने

समय �वद्याथ�हरूको उमेर सुहाउँ दो र उपकरणहरूमा सुझाव

●

इन र प्रग�त अनुगमन गन�छन ्

कमर्चार� बैठकहरू र व्यावसा�यक �सकाइ

तयार गन�छन ्

योजना गनर् र कायार्न्वयन गनर्को ला�ग �वशेष �श�ा र ELL

�वद्याथ�हरू दरू वत� �सकाइमा वा अनलाइन
�सकाइ कायर्क्रमहरू (अथार्त, लेिक्सया, ST

●

समका�लक समयको दौरान �वद्याथ�हरूले पूरा गनुप
र् न�

प�रवार सहयोगहरू समन्वय गन�छन ्

�दलाउनेछन ्

●

सुव्यविस्थत गुगल क�ाकोठा वा �सस (SeeSaw)
ELA, ग�णत, वा �व�ानमा जोड �दइनेछ

कायार्न्वयन ग�रँदैछ भनी भरोसा

●

�वद्याथ�हरूको ला�ग हरे क �दन पहुँच हुने गर� एक

(ग्रेड तहअनस
ु ार) सज
ृ ना गन�छन ्; हरे क दरू वत� �सकाइ �दनमा

हािजर� अनुगमन गन�छन ् र राम्रो हािजर�
गन�छन ्

अनुगमन गन�छन, र �वद्याथ� हािजर�को बारे मा भएका

सरोकारहरू �रपोटर् गन�छन ्।

दरू वत� �सकाइ �दनहरूमा �वद्याथ�हरूको
कायम गनर्को ला�ग प�रवारहरूलाई सहयोग

हािजर�को दरु
ु स्त अ�भलेख राख्नेछन, �वद्याथ�हरूको हािजर�

ग�रएको समय अनुरूपको हुनुपछर्

अनलाइन �सकाइ कायर्क्रमहरू (अथार्त, लेिक्सया, ST ग�णत,

ALEKS) मा �वद्याथ�हरूको लग-इन र प्रग�त अनुगमन
गन�छन ्

●

गन�छन ्

�वद्याथ�हरूलाई प्रभावकार� रूपमा ग्रे�डङ् गनर्को ला�ग कायर्
समापन, अनलाइन �सकाइ, र पूरा भएका प�रयोजनाहरूको

दरु
ु स्त अ�भलेख राख्नेछन ्

अ�ग्रम स्थान �नधार्रण �श�कहरूले….
●

कलेज बोडर्ले सुझाव गरे को �वषय�ेत्र तथा क्रमबद्धता पालना
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गन�छन ्

●

सबै �वद्याथ�हरूले कलेज बोडर्ले सुझाव गरे को अनलाइन

AP क�ाकोठा प्लाट्फमर् प्रयोग ग�ररहे का छन ् भन्ने कुरा

सु�नश्चत गन�छन ्
●

प्लाट्फमर्माफर्त �वद्याथ�हरूको प्रग�त अनुगमन गन�छन ् र
हे रचाहकतार्हरूलाई �वद्याथ�हरूको प्रग�त बताउनेछन ्।

मूल्यांकन तथा हस्त�ेप
मूल्यांकन भनेको वस�स्टर पिब्लक स्कूल्सको �श�ण र �सकाइ चक्रको एक अ�त महत्वपूणर् अंश हो। िजल्ला

मूल्यांकन योजनाले िजल्लालाई �व�वध उद्देश्यहरूको ला�ग जानकार� संकलन गनर् अनुम�त प्रदान गछर् । राम्रोसँग
प्रारूप तयार ग�रएका र उपयक्
ु त त�रकाले प्रयोग ग�रएका मूल्यांकनहरूले �नम्न�ल�खत फाइदाहरू गराउँ छ:
1. �श�कहरूले �वद्याथ�हरूको सबलता र कमजोर�हरूको बारे मा जानकार� प्राप्त गछर् न ्
2. �श�कहरूले आफ्नो �श�णको प्रभावका�रता मल्
ू यांकन गनर् सक्छन ्

3. �वद्याथ�हरूले आफ्नो सबलता र कमजोर�हरूको बारे मा जानकार� प्राप्त गछर् न ्

4. �श�कहरू, बुबाआमाहरू/अ�भभावकहरू, र �वद्याथ�हरूले थप सुझबझ
ु का साथ �नणर्यहरू गनर् गछर् न ्
5. कायर्क्रमहरूलाई �तनीहरूले �सकाइमा पारे को प्रभावको ला�ग मल्
ू यांकन गनर् स�कन्छ
6. �वद्यालयहरू र िजल्लाले प्रा��क प्रग�तको बारे मा प्र�तवेदन गनर् सक्छन ्

वस�स्टर पिब्लक स्कूल्स मूल्यांकन योजनामा �वद्याथ�हरूको आवश्यकताहरू पूरा गन� योजनाहरू र नी�तहरू सज
ृ ना
गनर्को ला�ग �व�भन्न तहका �श�कहरू र अन्य सरोकारवालाहरू (अथार्त, बुबाआमा/अ�भभावकहरू, �वद्याथ�हरू,
प्रशासकहरू) लाई आवश्यक पन� जानकार� उपलब्ध गराउन तयार ग�रएका �व�वध मल्
ू यांकनहरू पदर् छन ्।

कुनै प�न एउटा मूल्यांकनले सबै उद्देश्य पूरा गनर् सक्दै न, तसथर् 2020-21 िजल्ला मूल्यांकन योजनालाई
�नम्न�ल�खत ल�यका साथ �वक�सत ग�रँदै छ:

1. वैध, भरपदार्, र ग्रेड तह अनरू
ु प �मलाइएका मल्
ू यांकन उपकरणहरू र दरू वत� र सिम्म�श्रत दव
ु ै प्रकारका
�सकाइ वातावरणहरूमा �वषयवस्तु मापदण्डहरू प्रयोग गन�

2. रचनात्मक (formative), �नदानात्मक (diagnostic), अन्त�रम/बेन्चमाकर्, र योगात्मक (summative)
मूल्यांकनको प्रयोगलाई सन्त�ु लत गन�

3. �श�कहरूलाई �श�ण र हस्त�ेपहरू समायोजन गनर् सहयोग गनर्को ला�ग 2020-21 �वद्यालय वषर्मा
प्रवेश गरे का �वद्याथ�हरूको �ान, सीपहरू र स्वभावहरू सम्बन्धमा पयार्प्त जानकार� संकलन गन�

4. �श�कहरूलाई तथ्यांक प्रयोग गनर् र �व�वध सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी गनर् सहयोग गनर्को ला�ग
प्रयोगकतार्मैत्री तथ्यांक प्र�तवेदन र ड्यासबोडर्हरू उपलब्ध गराउने

5. �सकाइको समय बढाउने र “अ�त-जाँच” लाई हटाउने
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मूल्यांकन उपकरणहरू

सन ् 2020-21 मा WPS ले प्रयोग गन� योजना गरे का स्थानीय मल्
ू यांकन उपकरणहरू �नम्न छन ्:
मूल्यांकन

उद्देश्य

जनसंख्या

िजल्ला �वक�सत साझा

�वषयवस्तु �ेत्रहरूमा उपलब्ध

ग्रेड तहहरूमा उपलब्ध हुन्छ

ALEKS

�वद्याथ�हरूको ग्रेड-तह ग�णत

ग्रेड 9-12

मूल्यांकनहरू

हुन्छ र �श�क �वकासको
आधारमा �व�शष्ट�कृत हुन्छ
सीपहरूसम्बन्धी प्रवीणता

मुल्यांकन गछर्
प्रारिम्भक स्क्र��नङ् जाँच इन्भेन्ट्र�

�वशेष �श�ा सेवाहरू आवश्यकता

पनर् सक्ने �वद्याथ�हरू प�हचान

ग्रेड K

गछर्

इन�भजन अनलाइन �वषय

मूल्यांकनहरू

�वद्याथ�हरूको ग्रेड-तह ग�णत
सीपहरूसम्बन्धी प्रवीणता

ग्रेड 3-6

मुल्यांकन गछर्

स्वतन्त्र पढाइ तह मूल्यांकनको

�वद्याथ�को स्पेनी पढाइ तह

ग्रेडहरू K-6, द्वीभाषी र TBE

फाउन्टास तथा �पन्नेल बेन्चमाकर्

�वद्याथ�को पढाइ तह मल्
ू यांकन

ग्रेडहरू K-2 र आवश्यकताअनुसार

स्वतन्त्र पढाइ तह मूल्यांकन ढाँचा

�वद्याथ�को अंग्रेजी पढाइ तह

ग्रेड K-6, द्वीभाषी र TBE

लेिक्सया

पढाइ सीप �वकासमा �वद्याथ�को

ग्रेडहरू K-6

पानोरामा

�वद्याथ�को आफ्नो बारे मा र

ग्रेड 7-12

ला�ग संरचना

मल्
ू यांकन

मल्
ू यांकन गछर्
गछर्

मल्
ू यांकन गछर्

प्रग�त मूल्यांकन गछर्

सामािजक संवेगात्मक �ेत्रहरूसँग

कायर्क्रमहरू

उच्च ग्रेडहरूमा

कायर्क्रमहरू

जो�डएको �वद्यालय वातावरणको

बारे मा बझ
ु ाइ वा धारणा मल्
ू यांकन

गछर्
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SRSD साझा मल्
ू यांकन

�वद्याथ�हरूको ग्रेड-तह लेखन

सीपहरूसम्बन्धी प्रवीणता

ग्रेड 3-12

मुल्यांकन गछर्

STAR प्रारिम्भक सा�रता/STAR
प्रारिम्भक सा�रता स्पेनी

पढाइको तयार�का ला�ग

�वद्याथ�को प्रारिम्भक सा�रता
सीपहरू मुल्यांकन गछर्

ग्रेड K-1*
*य�द कुनै �वद्याथ�लाई पढ्न सक्ने
संभाव्य व्यिक्तको रूपमा प�हचान

ग�रएमा, �नजले अवस्थान्तरण गर�
STAR पढाइमा जानेछन ्।

STAR पढाइ/STAR पढाइ स्पेनी

�वद्याथ�को पढ्ने सीपहरू र

MCAS बेन्चमाकर्तफर्को प्रग�त

ग्रेड 2-9

मुल्यांकन गछर्

STAR ग�णत/STAR ग�णत
स्पेनी

ST ग�णत

�वद्याथ�को ग�णत सीपहरू र

MCAS बेन्चमाकर्तफर्को प्रग�त

ग्रेड 1-9

मुल्यांकन गछर्

�वद्याथ�को आधारभूत ग�णत

�वषयसम्बन्धी बझ
ु ाइ मल्
ु यांकन

ग्रेडहरू K-6

गछर्

व्यावसा�यक �सकाइ
WPS संकाय र कमर्चार�हरू अगस्ट 27, 2020- सेप्टे म्बर 14, 2020 सम्म �वद्यालय वषर् सुरु हुन्जेलसम्म बाह्र
�दनको व्यावसा�यक �सकाइ तथा �वकास (PD) मा सहभागी हुनेछन ्। यो समयमा, �वश्वव्यापी महामार�सँग

सम्बन्धी सुर�ा अभ्यास तथा कायर्�व�धहरू, प्र�व�ध, भचअ
ुर् ल पाठ योजना, सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी
सामािजक-संवेगात्मक सहयोगहरू, र वतर्मान अवस्थाहरूको प्रसङ्गमा �वद्याथ�हरूको ला�ग आघातसम्बन्धी
जानकार �श�ण लगायतका अवसरहरू हुनेछन ्।

�श�कहरूलाई हाम्रा सिम्म�श्रत र दरू वत� �सकाइ योजनाहरूको ला�ग आवश्यक पन� अध्यापन �व�ध प�रवतर्नको ला�ग

अनुकूलन गनर्को ला�ग मद्दत गन� हे तुले व्यावसा�यक �सकाइ प्रदान ग�रनेछ। यस अलावा, �वद्याथ�हरूको बझाइ
मूल्यांकन गनर् र आउँ दो �वद्यालय वषर्मा �सकाइ दरार पुरताल गनर्को ला�ग गत गष्ृ मकाल�न अव�धमा �वक�सत
ग�रएका योजनाहरू आदानप्रदान गनर् पाठ्यक्रम नेतत्ृ वकतार्हरूले कायर्टोल�हरू र �वभागहरूसँग सहकायर् गन�छन ्।
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गष्ृ मकाल�न र शरदकाल�न अव�धभर WPS कमर्चार�हरूलाई �वस्ता�रत व्यवसा�यक �सकाइ अवसरहरू उपलब्ध
गराइको छ र �तनलाई �नरन्तर रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। यी अवसरहरू �श�कहरूलाई उनीहरूले भचअ
ुर् ल पाठहरू

तयार गदार्, प्र�व�ध एक�कृत गदार्, मजबुद भचुअ
र् ल �सकाइ वातावरणको ला�ग प्रभावकार� रणनी�तहरू समा�हत

गदार्, र दरू वत� रूपमा सकारात्मक �सकाइ समुदाय �नमार्ण गदार् उपलब्ध गराइन्छ।

जार� कायर्शाला गोष्ठ�हरूको ला�ग �नम्न लगायतका प्राथ�मकताहरू छन ्:
�वद्याथ� सहयोग
●

�कन्डरगाट� न �डस्लेिक्सया स्क्र��नङ् जाँच

�श�क/केिन्द्रत प्र�श�णात्मक प्र�श�क सहयोग
●

प्रभावकार� भचुअ
र् ल बैठकहरू तथा

व्यावसा�यक �सकाइ समुदायहरूलाई
सहजीकरण गन�

●

भचअ
ुर् ल वातावरणमा क�ाकोठाको संस्कार
तथा सम्बन्ध सज
ृ ना गन�

●

मापदण्डहरू, संलग्नता तथा �वद्याथ�

छनोटमा ध्यान केिन्द्रत गरे र भचअ
ुर् ल पाठहरू

प्र�व�ध एक�करण
●

र अध्यापन �व�धको प्रभावकार� प्रयोग
●

●

फाउन्टास तथा �पन्नेल क�ाकोठा
कायार्न्वयन ता�लम

●
●

●

मापदण्डहरू �वषयक कायर्शाला गोष्ठ�हरू

●

�वषयवस्तम
ु ा आधा�रत �वस्तत
ुर् ल
ृ भचअ
�सकाइ वे�बनारहरू/से�मनारहरू

●

ड्रप-इन समय लगायत पाठ्यक्रम सम्पकर्
तथा प्र�श�क सहयोग

●

ग्रेड-तह/�वषयवस्तु �वशेष कायर्शाला
गोष्ठ�हरू र योजना सत्रहरू

●
●

अ�ग्रम स्थान �नधार्रण योजना तथा �श�ण
AVID कायर्क्रम संरचना तथा सम्बन्धहरू

प्र�व�ध एक�करणको ला�ग नेतत्ृ व

बहुभाषी �श�ाथ�हरू
● अंग्रेजी �श�ाथ�हरू प्रा��क सा�रता तथा �वचार
●
●

घरबाट मौ�खक भाषा �वकास गन�

घरबाट सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी �सकाइ:

म बारे को म्यिु जयम
●

इमािजन ल�नर्ङ: भाषा तथा सा�रता

●

उप-�वभक्त प�रवेशहरूमा अंग्रेजी

ट्युटो�रयल

�श�ाथ�हरूलाई सेवा प्रदान गन� दोश्रो भाषाको

प्र�तभावान पस्
ु ता �व�ान प्लाटफमर्
पाठ्यक्रम �वषयवस्तु तथा अभ्यास

�व�शष्ट प्र�व�ध उपकरण/एपहरूमा केिन्द्रत
कायर्शाला गोष्ठ�हरू

योजना गन�

�वषयवस्तु आधा�रत

�सकाइका सबै मोडलहरूको ला�ग प्र�व�ध

रूपमा अंग्रज
े ी (ESL) �श�कहरूको ला�ग PD

●

हाम्रा ELs को ला�ग दरू वत� �सकाइ अ�धकतम
गन�

●
●

WIDA अत्यावश्यक कायर्हरू

क�ाकोठा �श�कहरू तथा ESL �श�कहरूको
ला�ग सह-�श�ण ता�लम

●
●

बहु�व�धयुक्त (Scaffolding) भाषा,
बहु�व�धयुक्त (Scaffolding) �सकाइ

ड्रप-इन समयहरू लगायत ESL र द्वीभाषी
(DL) प्र�श�क सहयोग
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शरद ऋतुको ला�ग तयार� गनर् अगस्टमा ता�लमका ला�ग प्राथ�मकताहरूमा �नम्न
कुराहरू पदर्छन:
●

�वद्यालय सुर�ा कायार्लय/को�भड समन्वयकतार्द्वारा �वश्वव्यापी महामार�सँग सम्बिन्धत सुर�ा

अभ्यासहरू र कायर्�व�धहरूको �संहावलोकन।
●

सबै कमर्चार�हरूको ला�ग दरू वत�/सिम्म�श्रत/अनलाइन �सकाइका ला�ग प्रभावकार�
रणनी�तहरू/सव�त्तम अभ्यासहरू।

●

भचअ
ुर् ल �श�ण तथा प्र�व�ध एक�करण रणनी�तहरू सम्बन्धमा 12 घण्टाको �म�श्रत एवं स्व-रफ्तार

मोड्युलहरू जुन गुगल क�ाकोठा, �सस (SeeSaw), समका�लक तथा गैर-समका�लक रणनी�तहरू र
सव�त्तम अभ्यासहरू, ओल्टाइपोल्टाइ क�ाकोठा, गुगल �मट र अन्य लगायतका सबै �सकाइ मोडलहरूको

जग बन्नेछ। सबै �श�कहरू र नेतत्ृ वकतार्हरूले उनीहरूको �ान, सीपहरू र िस्थ�तअनस
ु ार स्व-�नद� �शत

बाटोहरूको साथमा बुझाइको आधारमा सहभा�गता जनाउनेछन ्।
●

अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरूको प्रग�तलाई सम्बोधन गनर्को ला�ग IEP ल�य र उद्देश्यहरूमा
�वद्याथ�हरूको कायर्प्रदशर्नलाई सम्बोधन गनर् �वशेष �श�ा कमर्चार�हरूको प्रग�त अनग
ु मन
उपकरणहरूको पुनरावलोकन र प�हचान ।

●

IEP अनुपालना समयसीमा पालना गनर्को ला�ग बैठकको समय �मलाउन मूल्यांकन टोल� अध्य�हरू

र �वशेष �श�ा �वभाग प्रमख
ु हरूले �वद्यालय आधा�रत टोल�हरूसँग भेट गन�छन ्।
●

�वद्यालय कमर्चार� र प�रवारहरूको ला�ग �वश्वव्यापी महामार� र �वद्यालय इन्कार�को असरको बारे मा
ता�लम श्रङ्
ु सँग साझेदार� गन�छ।
ृ खला �वकास गनर् �वशेष �श�ा �वभागले मे इिन्स्टच्यट

●
●
●
●
●
●

भचअ
ुर् ल �सकाइ वातावरणमा प्रभावकार� ESL तथा शेल्टडर् �वषयवस्तु �श�ण।

यु�नट तहमा भाषा ल�यहरू �वकास गन� र यु�नटको दौरान व्यविस्थत रूपमा भाषा �वकास गन�।
दरू वत� रूपमा EL प�रवारहरूसँग काम गदार् प्रभावकार� संलग्नता तथा रणनी�तहरू।

द्वीभाषी �श�ासम्बन्धी “बहुभाषावाद अंगाल्ने” सम्मेलन - अगस्ट 2020।

PD ले शेल्टडर् �वषयवस्तु �श�ण (SCI) र ESL �श�कहरूबीचमा सहकायर् गनर् सहयोग गनर् सक्छ।
सबै तीन आधाभूत �वद्यालयहरूमा यो वषर् 30 �दन अमे�रकन �र�डङ कम्पनी (ARC) (सा�रता
कायर्क्रम) PD प्रदान ग�रनेछ।

●
●

द्वीभाषी कायर्क्रमहरूमा सेवा प्रदान ग�ररहे का ESL �श�कहरूलाई ARC PD मा समावेश ग�रनप
ु छर् ।
सबै ESL सह-�श�ण साझेदारहरूको ला�ग योजना र �श�ण कायर्शाला गोष्ठ�।

●

संक्रमणका�लन द्वीभाषी �श�ा (TBE) र DL को ला�ग �व�शष्ट रूपमा ल��त ग�रएको अ�तरक्त PD र

●

ELA क�ाहरूबाट ESL सेवाहरू प्रदान गन� दोहोरो अनुम�तप्राप्त �श�कहरूले ल��त PD र �श�णबाट

�श�ण।

लाभ �लन सक्छन ्।
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�सकाइको ला�ग �वश्वव्यापी प्रारूप
WPS ले सबैको ला�ग �श�ण र �सकाइलाई सुधार गनर् र अनुकूल बनाउन �सकाइको ला�ग �वश्वव्यापी
रूपरे खा (UDL) को कायार्न्वयनलाई एक ढाँचाको रूपमा समावेश गदर्छ। UDL �नद� �शकाले ठोस

सुझावहरू प्रदान गछर् जसलाई जुनसुकै �वषय वा �ेत्रमा सबै �श�ाथ�हरूले अथर्पूण,र् चुनौतीपूणर् �सकाइ
अवसरहरूमा पहुँच प्राप्त गन� र सहभागी हुने कुरा सु�नश्चत गनर् प्रयोग गनर् स�कन्छ।

गष्ृ म याममा िजल्लाका �प्रिन्सपलहरू, सहायक �प्रिन्सपलहरू, सम्पकर् व्यिक्तहरू, प्र�श�कहरू र

िजल्ला नेतत्ृ वकतार्हरूले UDL �सद्धान्तहरू र अभ्यासहरूमा आधा�रत केट� नोभाक तथा ए�लसन पोसेको

अनल�नर्ङ नाम गरे को पस्
ु तक पढ्नेछन ्। यो अगस्टमा, Katie Novak WPS �लड�सर्प इिन्स्टच्यट
ु लाई

सहजीकरण गनह
ुर् ु नेछ र नेतत्ृ वकतार्हरूले �श�कहरूलाई आकषर्क, क�ठन �सकाइ अनभ
ु वहरूको प्रारूप
तयार गनर् र सेवाप्रवाह गनर् सहयोग गन� त�रकाहरू आदानप्रदान गनह
ुर् ु नेछ।

सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी अध्यापन �व�ध
WPS ले सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी अध्यापन �व�ध (CRP) लाई िजल्ला ढाँचा र प्राथ�मकताको

रूपमा �नरन्तर जोड �दन्छ। CRP लाई हाम्रो नेतत्ृ वदायी कायर्हरूमा 2019-2020 �वद्यालय वषर्भ�र
पण
ू र् रूपमा समा�हत ग�रएको �थयो र 2020-2021 मा प�न समा�हत ग�रनेछ।

वस�स्टर पिब्लक स्कूल्सका नेतत्ृ वकतार्हरूलाई �व�वध ता�लमहरूमा समावेश ग�रयो। हाम्रा सञ्जाल पहल

सदस्यहरू, सबै वस�स्टर पिब्लक स्कूल्सका �प्रिन्सपलहरू, र केन्द्र�य कायार्लय प्रबन्धकहरूले CRP सँग
सम्बिन्धत �व�वध ता�लम, कायर्शाला गोष्ठ�हरू र सेवाका�लन सत्रहरूमा सहभागी भए। स�लभन मध्य
�वद्यालय र क्लेयरमोन्ट प्र�ा प्र�तष्ठानसँग �वद्यालय �वशेष CRP पहलहरू समावेश भएको थप

�वस्तत
ृ कायर् ग�रयो। वस�स्टर पिब्लक स्कूल्समा CRP प्राथ�मकताको रूपमा रहे को छ र आउँ दो 20202021 �वद्यालय वषर्को अव�धमा यो कायर्लाई द�रलो र गहन बनाउने योजना बनाइएको छ।
●

सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी अध्यापन �व�ध पहलहरूमा सहभागी हुने नेतत्ृ वकतार्हरूले

2020-2021 �वद्यालय वषर्भ�र नै �नम्न�लखत कायर्हरू गद� �नरन्तर रूपमा आफ्नो

बझ
ु ाइलाई अझ गहन पाद� जानेछन ् र सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी अभ्यासहरूमा ध्यान
�दनेछन ्:

● सबै �वद्यालयहरूमा �श�ाथ� केिन्द्रत र सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी �सकाइ
अनभ
ु वहरू प्रवधर्न गन� समतामल
ू क, उपयक्
ु त, सांस्कृ�तक रूपमा सान्द�भर्क

अभ्यासहरूको अझ राम्रो बुझाइ हा�सल गनर् पव
र् ारणाहरू र दृिष्टकोणहरू
ू ार्ग्रहहरू, पव
ू ध
अन्वेषण गरे र
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● संस्कृ�तको अवधारणा प�रभा�षत एवं �वश्लेषण गरे र र पाठ्यक्रम, प्र�श�ण र

मल्
ू यांकनको प�रवेशमा सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी �श�णमा ध्यान �दँ दा ज�टलताहरू
अन्वेषण गरे र

● �श�ाथ� केिन्द्रत र सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी अभ्यासहरू र जार� व्यावसा�यक

�सकाइमाफर्त सांस्कृ�तक रूपमा सान्द�भर्क �वद्यालय समद
ु ायहरूसँग सम्बिन्धत
अध्यापन कदमहरूको श्रङ्
ृ खला अन्वेषण गरे र

● अन्त�ार्नहरूमा सामञ्जस्यता ल्याएर र यी अभ्यासहरूसँग सम्बिन्धत रणनी�तहरू
अन्वेषण गरे र र �वद्यालयहरूमा जातीय समता तथा प�रवतर्न प्रवधर्न गरे र

● सबै �वद्यालयहरूमा �श�ाथ� केिन्द्रत र सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी अभ्यासहरू

प्रवधर्न गनर् यो �वद्यालय वषर्को ला�ग सम्भा�वत प्रवेश �बन्दह
ु रू र रणनी�तहरू प�हचान
गरे र

सामािजक-संवेगात्मक �सकाइमा �वद्याथ� प्र�तफलहरू सध
ु ार गनर् तथ्यांक प्रयोग गन�
ग्रेड 7 दे �ख 12 सम्मका �वद्याथ�हरूले �वद्यालय वषर्को दौरान पानोरामा माफर्त सव��णमा सहभागी हुनेछन ्।
�वद्यालय कमर्चार�हरूलाई राज्यको पूवस
र् च
ू ना सच
ू क प्रणाल� (EWIS) को साथमा यो तथ्यांकले �वद्याथ�हरूलाई
सहयोग गन� कायर्हरू प�हचान गनर् र कामकारवाह� गनर् सहयोग गन�छ। �श�कहरूले सामािजक-संवेगात्मक

�सकाइ, �वद्यालय वातावरण र प�रवार संलग्नता कायर् चरणहरूमाफर्त �वद्याथ� प्र�तफलहरू सुधार गनर् तथ्यांक
�वश्लेषण गनर् र तथ्यांक सम्बन्धमा कामकारवाह� गनर्को ला�ग ता�लम प्राप्त गन�छन ्।

सीप �वकास: सहकायार्त्मक समस्या समाधान

ता�लमप्राप्त मध्य तथा उच्च �वद्यालय टोल�हरू र एक आधारभूत �वद्यालयले सहकायार्त्मक समस्या

समाधानको प�हलो वषर्को कायार्न्वयन सरु
ु गन�छन ्। यो पद्द�तले चन
ु ौतीपण
ू र् व्यवहार भएका �वद्याथ�हरूमा सफल
बन्नको ला�ग इच्छा होइन तर सीप चा�हँ हुँदैन भन्ने पूवार्नम
ु ान गछर् । यसमा �वद्याथ�हरूलाई आफ्नो जीवनमा
साथीहरू र वयस्कहरूसँग सम्बन्ध �नमार्ण गनर् सहयोग गन� सीपहरू �सकाउनमा जोड �दइन्छ। यसको सफल
कायार्न्वयनमा सहयोग गनर्को ला�ग �वद्यालय आधा�रत टोल�हरूलाई वषर्भ�र नै पा��क रूपमा प्र�श��त
ग�रनेछ।

असरमक्
ु तपन तथा आघात

WPS कमर्चार�हरूले दरू वत�, सिम्म�श्रत र व्यिक्त स्वयम उपिस्थत भई ग�रने �सकाइमा आफ्नो �ान अ�भव�ृ द्ध
गनर् र �वद्याथ�हरू र कमर्चार�हरूको मान�सक स्वास्थ्यमा सहयोग गनर्को ला�ग �नरन्तर रूपमा द्वीमा�सक
ता�लम प्राप्त ग�ररहनेछन ्। �वद्यालय समायोजन समन्वयकतार् र �वद्यालय मनो�वदहरूले कायार्न्वयनमा
सहयोग गन�छन ्।
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�वद्यालय इन्कार�

�वद्यालयमा अवस्थान्तरण गन� अव�धमा �चन्ता र/वा डरको अनुभव ग�ररहे का �वद्याथ�हरूको मान�सक

स्वास्थ्य आवश्यकताहरू सम्बोधन गनर्को ला�ग मे इिन्स्टच्यट
ु र Dr. Whitney Kleinert, PhD, BCBA-D.
LABA (�वद्यालय परामशर् �नद� शक), प्रशासकहरू, �वद्यालय आधा�रत टोल�हरू, मनो�वदहरू, �वद्यालय

समायोजन समन्वयकतार्हरू, व्यवहार �वशेष�हरू, BCBA र प�रवारहरू �व�वध ता�लमहरूमा संलग्न हुनेछन ्।

�वद्यालय इन्कार� व्यवहारहरूले �वद्याथ�लाई मात्र होइन �वद्यालय कमर्चार� र प�रवारहरूलगायत �वद्याथ�लाई
सहयोग गन� सबैलाई असर पय
ु ार्उँछ भन्ने कुरा ख्याल गनर् महत्वपूणर् छ।

यो व्यावसा�यक �वकास प्रस्त�ु तको प्र�तफल भनेको इन्कार� व्यवहारलाई प�रभा�षत गन� र �वद्यालय इन्कार�

व्यवहारमा संलग्न हुँदाका जो�खम तत्वहरूप�हचान गनुर् हो। थप रूपमा, यो प्रस्तु�तले सहभागीहरूलाई �वद्यालय
इन्कार� व्यवहारको मूल्यांकन र उपचार का वतर्मान सव�त्तम अभ्यासहरू बुझ्न मद्दत गछर् । अन्त्यमा, व्यिक्त
स्वयम उपिस्थत भई ग�रने �श�ा पुनः उपलब्ध हुँदा �वद्यालय इन्कार� व्यवहारको सम्भावनालाई न्यून पानर्
स�क्रय र संभाव्य रणनी�तहरू �वकास गनर् प्रमाणमा आधा�रत रणनी�तहरू �सक्नको ला�ग कमर्चार�हरू यो
व्यावसा�यक �वकास अवसरमा संलग्न हुनेछन ्।

�डिजटल �सकाइ र प्र�व�ध
शोधअध्ययनले �वद्याथ� केिन्द्रत अभ्यासहरूतफर् अध्यापन-�व�ध प�रव�तर्त हुनुको साथमा प्र�व�धमा सवर्व्यापी

पहुँच; स�क्रय �सकाइ; सहकायर्; प्र�व�ध र �श�कको बीचमा �ववेकपण
ू र् सन्तुलन; अन्वेषण; सज
ृ ना; र संलग्नता,
अ�भव्यिक्त, र प्र�त�न�धत्वका �व�वध माध्यमहरूले �वद्याथ� �सकाइमा प्रभाव पानर् सक्छन ् भन्ने कुरा बताएको
छ (Darling-Hammond, Zielezinski, & Goldman, 2014; Ghavifekr & Rosdy, 2015; Harper, 2018).
दरू वत� �सकाइको दौरान �वद्याथ�हरू र �श�कहरूलाई दरू वत� �सकाइमा सहयोग गनर्को ला�ग प्र�व�धको

प्रयोगको बारे मा धेरै पल्ट सव��ण ग�रयो । हामीले अथर्पण
ू र् अ�भप्राय र उपयुक्त लम्बाईको साथमा ध्यान-केिन्द्रत
समयता�लकाबद्ध समका�लक सत्रहरू दरू वत� �सकाइको ला�ग प्रभावकार� �थए भन्ने कुरा थाहा पाएका छ�। यस

अलावा, उपकरणहरूको व्यविस्थत ध्यान-केिन्द्रत प्रयोगले �सकाइमा पहुँच, संलग्नता र दृढता अ�भव�ृ द्ध गय� र
यसलाई �श�कहरू र �वद्याथ�हरू दव
ु ैले प्रशंसा गरे । धेरै �वद्याथ�हरूले छनोट र सज
ृ नात्मकता प्रदान गन�

�वषयवस्तु मापदण्डहरू अनुरूप �मलाइएका प�रयोजना-आधा�रत �क्रयाकलापहरू आफूहरूलाई मन परे को कुरा
प्र�तवेदन गरे का छन ्। �डिजटल उपकरणहरूको व्यावसा�यक �सकाइलाई थप प्रभावकार� र अझ गहन पानर्
कमर्चार�हरूले तल उल्ले�खत उपकरणहरू प्रयोग गन�छन ्। यस अलावा, िजल्लाद्वारा अनुम�तप्राप्त र

प्रभावका�रता र �वद्याथ� तथ्यांक गोपनीयताको ला�ग पण
ू र् पर��ण ग�रएका पाठ्यक्रम एपहरू क्लेभरमा
रा�खनेछ।
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1:1 उपकरणहरू र इन्टरनेट पहुँच

सवर्व्यापी प्र�व�धमा समता र पहुँच हाम्रा प्राथ�मकताहरूको अग्रपंिक्तमा रहे को छ। हामीले पूवर् कलेज

�वद्याथ�हरूलाई ल्यापटपहरू र लैजान चाहने प�रवारहरूलाई 2:1 अनप
ु ातमा क्रोमबक
ु हरू र हटस्पटहरू �वतरण

गय�। शरद ऋतुको ला�ग हामीले हरे क �वद्याथ�को ला�ग एक उपकरण खर�द गरे का छ�। यस अलावा, हामी सबै

�वद्याथ�हरूको ला�ग प्र�व�ध-समतामा �वश्वास गछ� र यसमा इन्टरनेट समा�वष्ट छ। हामीले �डिजटल दरारसँग
जुध्नको ला�ग नगर र समुदायसँग एकदमै निजक रहे र काम गरे का छ�। हाम्रो प�हलो प्राथ�मकता भनेको हाम्रो

स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक माफर्त हाई स्पीड ब्रोडब्याण्ड प्राप्त गन�ुर् थयो। जब हामीले सो कुरा सम्भव छै न भन्ने
कुरा महसुस गय�, हामीले हटस्पटको बाटो रोज्य�।
●
●
●

वस�स्टरसँग ब्रोडब्याण्ड छै न भन्ने कुरा यहाँ पढ्नुहोला।

हामीले आवश्यकतामा रहेका प�रवारहरूको ला�ग 5000 हाई स्पीड भे�रजोन हटस्पटहरू खर�द गरे का छ�।
हामीले सस्तो दरको, �तन� व्यिक्त एउटै भएको, हाई स्पीड ब्रोडब्याण्डको पैरवी गनर्को ला�ग नगर र
समद
ु ायसँग �नरन्तर काम ग�ररहनेछ�।

उपकरणहरू
●
●

1:1 �प्रस्कूल �कन्डरगाट� न तथा हे ड स्टाटर् - आईप्याडहरू
1:1 ग्रेड 1-12+ - क्रोमबक
ु हरू

�डिजटल �सकाइ र प्र�व�ध उपकरणहरूमा �नम्नलगायत छन ्:
●
●
●
●
●
●
●
●

PreK-1 �सस (SeeSaw) (आवश्यक)

2-12 गुगल क�ाकोठा (आवश्यक)

गुगल सुइट: डक्स, ड्राइभ, िजमेल, क्यालेन्डर, क�ाकोठा, जामबोडर्

स्क्र�नकािस्टफाई/नकािस्टफाई सिब्मट
जुम EDU (�नशुल्क संस्करण)
गुगल �मट (एन्टरप्राइज)
गग
ु ल भोइस
एडसाइट

क्लेभरमा भएका पाठ्यक्रम एपहरू �नम्नलगायत छन ्:
●
●
●
●
●
●
●

लेिक्सया

ST ग�णत

इन�भजन्स ग�णत
ब्रेनपप

ठूला �वचारहरू ग�णत
खान प्र�ा प्र�तष्ठान
फ्रेकल
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●
●
●

प्र�तभावान पुस्ता
इमािजन ल�नर्ङ

माइअन (अनलाइन पुस्तक �वकल्पहरू)

प्र�व�ध एक�करण सहयोग र व्यावसा�यक �सकाइ
प्र�व�ध एक�करण भनेको �श�ण र �सकाइ अ�भव�ृ द्ध गनर्को ला�ग प्र�व�धको प्रयोग गनुर् हो। �श�कहरूले �डिजटल
ड्रप-इनहरू, समका�लक वे�बनारहरू, 1:1 प्र�श�ण, र पण
ू -र् रफ्तार �वकल्पहरू लगायत �व�वध �श�ण र �सकाइ
�वकल्पहरूको सराहाना गछर् न ् भन्ने कुरा थाहा पाएका छ�। धेरैजसो कमर्चार�हरूले उनीहरूको ला�ग सबैभन्दा

उपयुक्त �सकाइ मोडल �म�श्रत मोडल हो भनेर बताएका छन ् जसमा प्र�श�ण र सहकम� सहयोग र सहकायर्को
साथमा समका�लक भाग र त्यसप�छ स्व-रफ्तार �सकाइ हुन्छ। हाम्रा सबै कमर्चार�हरूको आवश्यकता पूरा गनर्
हामीले तीन वटै �वकल्पहरू �नरन्तर प्रदान ग�ररहनुपछर् भन्ने कुरा हामीले महसुस गरे का छ�।

हामीले दरू वत� �सकाइ, �म�श्रत �सकाइ, र ओल्टाइपोल्टाइ �सकाइको बारे मा कायर्हरू अझ गहन पाद� जानको

ला�ग प्र�व�ध एक�करण व्यावसा�यक �वकासको एक श्रङ्
ृ खला �वकास ग�ररहेका छ� ता�क �श�कहरूले यी

मोडलहरूबीचमा अवस्थान्तरण गनर् सकून ्। �श�ण तथा �सकाइ �वभागले �वशेष �श�ा �वद्याथ�हरू र अंग्रेजी

�श�ाथ�हरूका आवश्यकताहरूलाई प्र�व�ध एक�करणमा समावेश ग�रने कुरा सु�निश्चत गनर्को ला�ग तदारुकताका
साथ काम ग�ररहे को छ। �श�कहरू र नेतत्ृ वकतार्हरूले बन्दको बेलाका शोधअध्ययनका साथसाथै �स�कएका

पाठहरू र आशलाग्दा अभ्यासहरूमा आधा�रत र तहगत ग�रएका यी मोड्युलहरूमा �नरन्तर काम गद� जाने अपे�ा
ग�रन्छ। �श�कहरूलाई उनीहरू कहाँ छन ् र प्र�व�ध एक�करणमा सहयोग गनर् उनीहरूलाई के आवश्यक पछर् भनेर
सहयोग गन� एक कायर्प्रवाह �वकास ग�रँदै छ।
●

कमर्चार�हरूले पूरा गनुप
र् न� �व�वध अपे�ाहरू भएका अ�न अगस्टमा उपलब्ध ग�रएका �म�श्रत स्व-रफ्तार
मोड्यल
ु हरूमा �नम्न �वषयहरू समावेश ग�रएका छन ्:
○

प्र�व�ध एक�करण, �म�श्रत �सकाइको श्रङ्
ुर् ल
ृ खला, ओल्टाइपोल्टाइ �सकाइ, अनलाइन/भचअ
�सकाइ, समका�लक, गैर-समका�लकको प�रभाषा र बुझाइ

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

मिस्तष्कमा मापदण्डहरूअनस
ु ार योजना गन� (UBD)
TPACK & SAMR
क�ाकोठा समुदाय सज
ृ ना गन�
ISTE �वद्याथ� मापदण्डहरू
ISTE �श�क मापदण्डहरू

�डिजटल �सकाइ वातावरण व्यविस्थत गन�
प्र�व�ध एक�करण मोडलहरू (EEE/TIM)

अंग्रेजी �श�ाथ�हरूलाई सहयोग गन� �डिजटल उपकरणहरू

�व�वध �श�ाथ�हरूलाई सहयोग गन� �डिजटल उपकरणहरू
सहायता प्र�व�ध
स्क्र�नकास्ट्स
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○
○
○
○

गे�म�फकेशन

सह� उपकरणहरू छनोट गन�

मूल्यांकनहरूमा छनोट सज
ृ ना गन�

प्र�व�धमाफर्त प्र�त�न�धत्वको बहुमाध्यमहरू

लाइभ डेल� ड्रप इन
●

कमर्चार�हरू, �वद्याथ�हरू र प�रवारहरूको ला�ग दै �नक रूपमा लाइभ ड्रप इनको ला�ग �श�ण प्र�व�ध

र �डिजटल �सकाइ प्र�श�कहरू उपलब्ध हुनेछन ्।

�वद्यालयको प�हलो हप्ता
सम्भा�वत बन्दको ला�ग तयार अवस्थामा रहनको ला�ग र प्र�व�धलाई अथर्पण
ू र् त�रकाले �नरन्तर प्रयोग ग�ररहनको
ला�ग प्रत्येक �श�कले आफ्ना �वद्याथ�हरूको ला�ग �डिजटल �सकाइ वातावरण स्था�पत गनुप
र् न� हुन्छ। �श�कले
आमनेसामने �सकाइ वातावरणको ला�ग संस्कृ�त, अपे�ाहरू, दै �नक त�लकाहरू र प्र�व�धहरू स्था�पत गरे जस्तै

�नजले अनलाइन वा �म�श्रत वातावरणको ला�ग प�न ती सबै कुराहरू स्था�पत गनुप
र् छर् । यस अलावा, �श�कहरूले
अन्य �श�कहरूसँग कसर� अनलाइन एसाइन्मेन्टहरूमा पहुँच प्राप्त गन�, सहभागी हुने वा पेश गन� भन्ने बारे मा
सीपहरूको समी�ा गन�छन ्।

�वद्याथ� तथ्यांक गोपनीयता
मे 2019 मा हामी MA �वद्याथ� तथ्यांक गोपनीयता गठबन्दन (SDPA) को सदस्य बन्य�। SDPA ले अनलाइन

उपकरणहरूसँगको सम्झौताहरू सम्हाल्छ। हामीले �वद्याथ� तथ्यांक र �वद्याथ� गोपनीयतालाई एकदमै गम्भीरताका

साथ �लन्छ�। संघीय कानूनहरूअनुसार यी सम्झौताहरूले प्र�व�ध कम्पनीहरूले कसर� �वद्याथ�हरूको तथ्यांक संकलन,
भण्डारण र प्रयोग गछर् न ् भन्ने कुरा �नधार्रण गछर् । पा�रवा�रक शै��क अ�धकार तथा गोपनीयता ऐन (1974) ले

�वद्यालयहरूले �वद्याथ�को शै��क अ�भलेखबाट कुनै प�न जानकार� खल
ु ासा गनर्को ला�ग बुबाआमाको �ल�खत
अनुम�त चा�हन्छ भन्ने व्यवस्था गरे को छ तर ती अ�भलेखहरू अनुम�तप्राप्त प�हरूलाई वा तो�कएका शै��क

अवस्थाहरूमा कुनै सहम�त �बना नै खुलासा गनर् �वद्यालयहरूलाई अनुम�त प्रदान गदर् छ। COPPA अथार्त बालबा�लका
अनलाइन गोपनीयता संर�ण ऐनले 13 वषर् म�ु नका बालबा�लका प्र�त ल��त वेबसाइटहरू, गेमहरू, र मोबाइल

एिप्लकेशनहरू सञ्चालन गन� कम्पनीहरूले क�लला बालबा�लकाबाट कस्तो जानकार� संकलन गनर् पाउँ छन ् भन्ने कुरा

�नयन्त्रण गरे र थप रूपमा सुर�ा बढाउने प्रयास गदर् छ। हामी कायार्न्वयनको दोश्रो वषर्मा छ� र तसथर् हामीले

अनुम�तप्राप्त एपहरूको सूची तयार गनुप
र् छर् । �वद्याथ�हरूले यो सूचीमा नभएका एपहरूलाई मात्र पर��णको ला�ग पेश
गनुर्पन�छ।

�भ�डयो कन्फ्रेन्स
bit.ly/wpsvideoconference
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हामीले �वद्याथ�हरूलाई दरू वत� �सकाइ प्रदान गनर् गुगल �मट/जुम प्रयोग गन�छ�। सुर��त र सहयोगमूलक

दरू वत� �सकाइ अनुभव प्रदान गनर्को ला�ग सहभागी हुने सबै बुबाआमाहरू, अ�भभावकहरू र �वद्याथ�हरूले �नम्न
शतर्हरू पालना गनुप
र् छर् :

अ�डयो र �भ�डयो कन्फ्रेन्स माफर्त दरू वत� �सकाइको शतर्हरू
आफ्नो �वद्याथ�को दरू वत� �सकाइ योजनाको एक �हस्साको रूपमा यो गग
ु ल �मट/जम
ु मा सहभागी भएर तपाईले

अ�डयो र �भ�डयो कन्फ्रेन्स प्र�व�ध, उपकरणहरू, र सेवाहरू माफर्त दरू वत� �सकाइको प्रयोगमा सहमत हुनहुन्छ र

मा�थ उल्ले�खत सबै मापदण्डहरू र प्र�तबन्धहरूको बारे मा पढ्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ र ती सबैमा सहमत

हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गनुह
र् ु न्छ।
1. �वद्याथ�हरू र बुबाआमाहरू/अ�भभावकहरूले यो सत्रलाई सेभ गन�, भण्डारण गन�, साझा गन� वा यो सत्र
वा यो सत्र को/बाट कुनै प�न प्र�तहरू, रे क�डर्ङहरू, सामाग्रीहरू वा तस्वीरहरू पोस्ट गन� कायर् गनुह
र् ु ँदैन।

2. �वद्याथ�हरूले एकअकार्लाई सम्मानका साथ व्यवहार गनप
ुर् छर् । �वद्याथ�हरूले सबै समयमा �वद्यालयका
�नयमहरू मान्नुपछर् । सबै दरू वत� �सकाइ सत्रहरूमा �वद्याथ� आचार सं�हता लागू हुन्छ। यी सत्रहरूमा
�वद्यालय �नयमहरू उल्लंघन गरे मा �वद्याथ�हरूलाई �वद्याथ� आचार सं�हता अनरू
ु प अनश
ु ासन

कारबाह� ग�रन्छ। प्रदान ग�रएका सेवा र कायर्क्रमहरू आफ्नो बच्चाले के-कसर� प्रयोग गछर् भन्ने कुरा
अनुगमन गनर्को ला�ग बुबाआमाहरू/अ�भभावकहरू िजम्मेवार हुन्छन ्।

3. अनुपयुक्त व्यवहार र आचरणको ला�ग कुनै �वद्याथ�लाई हटाउने अ�धकार िजल्लासँग हुनेछ।

4. अनलाइन �श�णको समयमा, �वद्याथ�हरू सम्बन्धी जानकार� र/वा उनीहरूको आवाज, तस्वीर, र
लेखाइ उक्त सत्रमा सहभागी भएका अन्य �वद्याथ�हरूसँग साझा गनर् स�कनेछ (उदाहरणको ला�ग
सामू�हक च्याटहरू, साझा ग�रएका एसाइन्मेन्टहरू, �भ�डयो �फडहरू)। तथापी, िजल्लाले आफ्नो

अधीनमा रहे का �वद्याथ� अ�भलेख जानकार�लाई प्रच�लत कानूनहरूअनुरूप रा�खनेछ भन्ने कुरा
स�ु निश्चत गनर् कदम चाल्नेछ।

5. प्रयोगमा आएको अ�डयो वा �भ�डयो कन्फ्रेन्स सेवाको गण
ु स्तरको बारे मा िजल्लाले कुनै प�न दा�यत्व
ग्रहण गद� न र कुनै प�न प्र�त�न�धत्व गद� न।

6. िजल्लाले असल �नयतका साथ अ�डयो र �भ�डयो कन्फ्रेन्स प्लाटफमर्हरू FERPA, CIPA, COPPA र

अन्य सबै प्रच�लत संघीय र राज्य कानूनहरू अनुरूप हुने कुरा सु�निश्चत गन� प्रयास गरे को छ। िजल्लाले
तपा�को गोपनीयता र �वद्याथ�हरूको गोपनीयता संर�ण गनर्को ला�ग मना�सब कदमहरू चाल्नेछ र

हाम्रा प्रत्येक �श�कहरूले �नरन्तर रूपमा �वद्याथ� अ�भलेख जानकार�को गोपनीयता कायम राख्नेछन ्।
बुबाआमा/अ�भभावकहरूले अ�डयो र/वा �भ�डयो कन्फ्रेन्स सेवाहरू प्रदान गनर् तेश्रो प� भेन्डरहरूको
प्रयोग सम्बन्धमा िजल्ला �वरुद्ध जुनसुकै र सबै दावीहरू छाड्नेछन ्।

7. बुबाआमा/अ�भभावकहरू र �वद्याथ�हरूले आफूहरूलाई �श�कहरू र अन्य �वद्याथ�हरूले अवलोकन गनर्

सक्छन ् भन्ने बारे मा थाहा हुनुपदर् छ र उहाँहरूले क्यामेरा �फचरलाई �डसेबल गन� �वकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ।
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प�रवारहरूको ला�ग �डिजटल �सकाइ र IT सपोटर् /ता�लम
सन ् 2019 को शरद ऋतुको एक सव��णले 60% प�रवारहरूले बच्चाको गह
ृ कायर्मा सहयोग गनर् स�म हुनको

ला�ग उनीहरूका बच्चाहरूले �वद्यालयमा प्रयोग गन� �डिजटल टुल र एपहरूको बारे मा थप कुरा जान्न चाहे को कुरा
इङ्�गत गय�। हामीले प�रवारहरूलाई �दँ दै आएको सहयोगलाई �वस्तार गद� छ� र अझ व्यविस्थत र अझ

प्रयोगकतार्मैत्री अद्याव�धक प्र�व�ध स्रोत केन्द्र सज
ृ ना गनर्को ला�ग कमर्चार�हरू, प�रवारहरू, �वद्याथ�हरू, र

समुदाय संगठनहरूसँग �मलेर काम ग�ररहे का छ�। यो केन्द्र बहुभाषामा हुनेछ। यस अलावा, हामीले िजल्लाव्यापी
प�रवार प्र�व�ध लाइभ वे�बनारहरूको समयता�लका प�न तयार गद� हुनेछ�।
● WPS हे रचाहकतार् प्र�व�ध प्र�तष्ठान
●
●
●
●

समयता�लका �मलाइएको लाइभ प�रवार प्र�व�ध सहयोग वे�बनारहरू
सामुदा�यक साझेदारहरूसँग समन्वय

ना�भगेट गनर् र ल�नर्ङ एपहरूको बारे मा �डिजटल ड्रप-इन सपोटर्

IT सपोटर् : य�द तपा�हरूले आफ्नो क्रोमबुकको हाडर्वेयर समस्या भो�गरहनुभएको छ भने वा लगइन
गनर्मा समस्या भो�गरहनुभएको छ भने, कृपया पासवडर् �रसेट गनर् आफ्नो �वद्यालयलाई सम्पकर्
गनह
ुर् ोस ् वा सहयोगको ला�ग 508-799-3312 मा फोन गनह
ुर् ोस ्।

जानकार� प्राप्त ग�ररहनुस ्, स्वस्थ र�हरहनुहोस ्, जो�डएर र�हरहनुहोस ्
WPS ले प�रवारहरू, कमर्चार�हरू र सामद
ु ा�यक साझेदारहरूलाई जानकार� प्रदान ग�ररहनको ला�ग वष�भ�र नै यो
दस्तावेजलाई �नरन्तर अद्याव�धक ग�ररहनेछ। कृपया हाम्रो वेबसाइट worcesterschools.org �भिजट

गनह
ुर् ोस ्।

प�र�शष्ट A
प�रभाषाहरू
समका�लक - समका�लक �सकाइ भनेको हो एकै समयमा हुने तर एकै ठाउँ मा हुन जरुर� नहुने �श�ा, �श�ण,

र �सकाईका स्वरूपहरूलाई जनाउन प्रयोग ग�रने सामान्य शब्द हो। यो शब्दलाई धेरैजसो रूपमा टे �ल�भजअ
ु ल,
�डिजटल र अनलाइन �सकाइका स्वरूपहरूमा प्रयोग ग�रन्छ जहाँ �वद्याथ�हरूले प्र�श�कहरू, सहकम�हरू वा
साथीहरूबाट वास्त�वक समयमा �सक्छन ् तर यसको ला�ग सँधै व्यिक्त स्वयम उपिस्थत हुन जरुर� हुँदैन।
●

समका�लक सञ्चार - दईु वा सोभन्दा बढ� व्यिक्तहरूबीचको सञ्चार जुन एकै समयमा र एकै स्थानमा
हुन्छ (अनलाइन वा भौ�तक)।

●

समका�लक अनलाइन �श�ण - अनलाइन �सकाइ जुन �वद्याथ�हरूको ला�ग उनीहरू दरू वत� रूपमा कायर्
ग�ररहे को बेला एकै समयमा हुन्छ।
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गैर-समका�लक - गैर-समका�लक �श�ण र �सकाइ फरक स्थानमा हुने मात्र होइन, फरकफरक समयमा प�न

हुन्छन ्। उदाहरणको ला�ग, प�हले नै रे कडर् ग�रएका �भ�डयो पाठहरू, �श�कहरू र �वद्याथ�हरूबीचका इमेल
आदानप्रदानहरू, अनलाइन छलफल बोडर्हरू, र �श�ण सामग्रीहरू व्यविस्थत गन� कोसर् व्यवस्थापन प्रणाल� र
सम्बिन्धत पत्राचारहरू सबै गैर-समका�लक �सकाइका स्वरूपहरू मा�नन्छन ्।
●

गैर-समका�लक सञ्चार - दईु वा सोभन्दा बढ� व्यिक्तहरूबीचको सञ्चार जुन फरक समय अन्तरालमा र
सञ्चारमा सहभागी हुनेहरू फरक स्थानहरूमा भएको बेलामा हुन्छ।

●

गैर-समका�लक अनलाइन �श�ण - अनलाइन �सकाइ जुन सबै �वद्याथ�हरूको एकै समय र एकै
स्थानमा हुँदैन; स्व-रफ्तार अनलाइन �सकाइ।

दरू वत� - दरू वत� �सकाइ जहाँ �वद्याथ� र �श�क वा जानकार�को स्रोत परम्परागत क�ाकोठा वातावरणमा
भौ�तक रूपमा उपिस्थत हुँदैनन ्। जानकार� प्र�व�धमाफर्त प्रसारण ग�रन्छ, जस्तै छलफल बोडर्हरू, �भ�डयो

कन्फ्रेन्स, र अनलाइन मूल्यांकनहरू। दरू वत� �सकाइ वास्त�वक समयमा साथीसाथी अन्त�क्रर्या वा सहकायर्का

साथमा समका�लक रूपमा हुन सक्छ वा प्र�श�कको उपिस्थ�त �बना हुने स्व-रफ्तार �सकाइ �क्रयाकलापहरूको
साथमा गैर-समका�लक रूपमा हुन सक्छ।
●

अनलाइन �सकाइ - �श�ण र मूल्यांकनको त्यो संयोजन जन
ु इन्टरनेटमा हुन्छ; क�हलेकाह�ं यसलाई
दरू वत� �सकाइ प�न भ�नन्छ।

सिम्म�श्रत - �सकाइ जुन अनलाइन र भौ�तक स्थान दव
ु ैमा हुन्छ। अनलाइन र भौ�तक �क्रयाकलापहरूलाई
सस
ु ंगत �सकाइ अनभ
ु वको रूपमा एक�कृत ग�रएको हुन्छ।
●

�म�श्रत �सकाइ - परम्परागत क�ाकोठा अनभ
ु वहरू र �डिजटल �श�णलाई संयोजन गन� �व�ध जसले
�सकाइ उद्देश्य हा�सल गनर्को ला�ग सव�त्तम �वकल्प प्रयोग गन�मा जोड �दन्छ।

●

�डिजटल �सकाइ - �श�ण र मूल्यांकनको त्यो संयोजन जसले �वद्याथ� �सकाइको ला�ग �डिजटल
उपकरणहरू प्रयोग गछर् ; क�ाकोठा बा�हर हुन सक्छ।

�सकाइ व्यवस्थापन प्रणाल� (LMS) - शै��क कोसर्हरू सज
ृ ना र प्रवाह गन� एक एिप्लकेशन। �श�कहरूले

�वषयवस्तु प्रवाह गनर् सक्छन ्, मूल्यांकनहरू प्रबन्ध गनर् सक्छन ्, र �वद्याथ� प्रग�त अनग
ु मन गनर् सक्छन ्।

�वद्याथ�हरूले कोसर् सामग्रीहरूमा पहुँच प्राप्त गनर् सक्छन ् र अनलाइन �सकाइ अनुभवमा सहभागी हुन सक्छन ्।

LMS लाई �म�श्रत वा पण
ू र् अनलाइन �सकाइ वातावरणमा प्रयोग गनर् स�कन्छ। वस�स्टरमा, हामी गुगल क�ाकोठा
र �सस (Seesaw) लाई हाम्रो �सकाइ व्यवस्थापन प्रणाल�को रूपमा प्रयोग ग�ररहे का छ�।

उपकरण - इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त गनर् प्रयोग हुने एक इलेक्ट्रो�नक उपकरण वा पूणर् �डिजटल कृ�त। यसमा

डेस्कटप, ल्यापटप, क्रोमबुक, ट्याबलेट, स्माटर् फोन, र अन्य उस्तै प्रकारका उपकरणहरू पदर् छन ्। वस�स्टरमा हामी
प्राथ�मक रूपमा क्रोमबुकहरू र आईप्याडहरू प्रयोग गछ�।
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छोटकर� नामहरू
ABA - प्रायो�गक व्यवहार �वश्लेषक
BCBA - बोडर् प्रमा�णत व्यवहार �वश्लेषक
CDC - रोग �नयन्त्रण केन्द्र
CIPA - बालबा�लका इन्टरनेट संर�ण ऐन
CNA - प्रमा�णत नसर् सहायक
COPPA - बालबा�लका अनलाइन गोपनीयता संर�ण ऐन
CPI - संकट रोकथाम प्र�तष्ठान
CPT - साझा योजना समय
CRP - सांस्कृ�तक रूपमा उत्तरदायी अध्यापन �व�ध
DESE - मसाचस
ु ेट्स आधारभत
ू तथा माध्य�मक �श�ा �वभाग
DL - दोहोरो भाषा
EL - अंग्रजी �श�ाथ�
ELA - अंग्रेजी भाषा कलाहरू
ELPAC - अंग्रजी �श�ाथ� बब
ु ाआमा सल्लाहकार प�रषद
EPL - अंग्रेजी प्रवीणता तह
ESL - दोश्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी
FAPE - �नःशुल्क तथा उपयुक्त सावर्ज�नक �श�ा
FERPA - पा�रवा�रक शै��क अ�धकार तथा गोपनीयता ऐन
HVAC - �ह�टङ भेिन्टलेशन तथा एयर किन्डश�नङ
IEP - वैयिक्तकृत �श�ा योजना
ISTE - �श�ामा प्र�व�धको ला�ग अन्तरार्िष्ट्रय समाज। �वद्याथ�हरू, �श�कहरू, र नेतत्ृ वकतार्हरूका ला�ग प्र�व�ध

एक�करण, �ान र सीपहरूको अन्तरार्िष्ट्रय मान्यताप्राप्त मापदण्डहरू।
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IT - सच
ू ना प्र�व�ध
LPN - अनुम�तप्राप्त व्यवहा�रक नसर्
PBIS - सकारात्मक व्यवहारगत हस्त�ेप तथा सहयोगहरू
PD - व्यावसा�यक �वकास/व्यावसा�यक �सकाइ
PLC - व्यावसा�यक �सकाइ समद
ु ायहरू
PPE - व्यिक्तगत सुर�ा उपकरण
RTI - प्र�तकायर्दे�ख हस्त�ेप
SAMR - यो एक ढाँचा हो जसले प्र�व�ध एक�करण गछर् , यसमा क�ाकोठा प्र�व�ध एक�करणलाई चार �भन्न�भन्न
तहमा वग�कृत ग�रन्छ। अ�रहरू "SAMR" ले प्र�तस्थापन (Substitution), संबधर्न (Augmentation),
प�रमाजर्न (Modification), र पुनः प�रभाषा (Redefinition) प्र�त�न�धत्व गछर् न ्।

SCI - शेल्टडर् �वषयवस्तु �श�ण
SDI - �वशेष रूपमा प्रारूप तयार ग�रएको �श�ण
SEI - शेल्टडर् इङ्�लश इम्मशर्न
SEL - सामािजक संवेगात्मक �सकाइ
SLIFE - औपचा�रक �श�ा सी�मत वा अवरुद्ध भएका �वद्याथ�हरू
SPED - �वशेष �श�ा
SWD - अपाङ्गता भएका �वद्याथ�हरू
TBE - संक्रमणकाल�न दई
ु भाषे �श�ा
TPACK - “प्रा�व�धक अध्यापक�य �वषयवस्तु �ान” एक मोडल हो जसले �श�कहरूलाई प्र�व�धको साथमा

प्रभावकार� रूपमा �वद्याथ�हरूलाई पढाउन र संलग्न गराउनको ला�ग कसर� उनीहरूको �ानको �ेत्र प्र�तच्छे द
हुन्छन ् भनेर सोच�वचार गनर् मद्दत गछर् ।

WPS - वस�स्टर पिब्लक स्कूल्स
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