
* अर्ली चाइल्डहुड कार्यक्रमहरुर्ले नामाांकन सांख्र्ाको अधारमा हाइब्रिड मोडेर्लको ननर्यर्हरू लर्लनेछ। न्रु्न नामाांकनर्ल ेविद्र्ार्थी र 

कमयचारीहरूर्लाई सुरक्षित रुपमा टाढा राख्न सक्दछ र सब ैविद्र्ार्थीहरूर्लाई हरेक हप्तामा चार ददन फिताय ल्र्ाउन सक्छ। पूर्य 
नामाांकनर्लाई के-८ सँग लमल्दोजुल्दो र्ोजनाको आिश्र्क पदयछ। र्ोजना सम्बन्धी अन्न्तम ननर्यर् अनर्लाइन दताय पनछ गररनेछ। 

 

 
 

डडएमपीएस पररिारहरु: 

गत हप्ता, डीएमपीएसरे्ल नर्ा ँस्कूर्ल िर्य कसरी शुरु गने आशाको प्रारन्म्िक र्ोजना हामीर्ल ेप्रकालशत गर्र्ौं। डीएमपीएसरे्ल २०२०-२१ 

स्कूर्ल िर्यको शुरुिातको र्लागग दईु विकल्प प्रस्ताि गरररहेको छ र हाम्रो सबै ग्रेड पीके-१२ का विद्र्ार्थी र पररिारर्लाई अनर्लाइन दताय 
प्रफक्रर्ा (र्ो जुर्लाई १३-३१ को बीचमा हुनेछ) को माध्र्मबाट उनीहरूको लशिर् मोडेर्ल चर्न गनय िनननेछ। तसर्थय, पररिारहरूर्ल े

अनर्लाइन दताय प्रफक्रर्ा समर्म ैपूरा गनुय गनुय पने कुरा धेरै महत्िपूर्य छ। हाम्रो लशिर् मोडेर्ल विकल्पहरूको साराांश र तपाईंको बच्चा 
/ बच्चाहरूको र्लागग कुन विकल्प उत्तम छ िनेर ननर्यर् गनय कृपर्ा तर्ल हेनुयहोस।् 

शिक्षण मोडलेहरू 

१००% िचुयअर्ल लशिर् मोडेर्ल: विद्र्ार्थी र लशिक विलिन्न स्र्थानहरूमा िएर नै, विद्र्ार्थीहरूर्ल ेसबै ननदेशनहरू िचुयिर्ल रुपमा प्राप्त 

गनेछन।् अन-र्लाइन ननदेशन, मुदित ननदेशनरु्क्त सामग्रीहरु, िोन कर्लहरु, ईमेर्ल, टेक्स्ट ररमाइण्डरहरु, लिडडर्ो कन्िरेन्न्सांग र/िा 
सांचारको अन्र् मध्र्महरु पद्धनतहरुमा समािशे हुन सक्छन।् पीके-८ समािेश गनय हाम्रो िचुयिर्ल क्र्ाम्पसको विस्तारमा 
डीएमपीएसरे्ल श्रोतहरुको र्लगानी गरररहेको छ। र्दद पररिारहरुर्ले १००% िचुयिर्ल विकल्पमा विद्र्ार्थी िनाय गनय छनौट गरेमा, 
उहाँहरूर्लाई हाम्रो पीके-१२ िचुयिर्ल क्र्ाम्पस द्िारा सेिा ददइनेछ।  

हाइब्रिड लशिर् मोडेर्ल: पोल्क काउन्टीमा हाम्रो ितयमान िास्तविकतामा आधाररत िएर, डीएमपीएसरे्ल के-१२ विद्र्ार्थीहरु* र 

पररिारहरूर्लाई हाइब्रिड लशिर् मोडेर्लको विकल्प पनन प्रदान गनेछ। हाम्रो ििनहरुमा एकै समर्मा मान्छेको सांख्र्ा सीलमत गनयको 
र्लागी, र्सरे्ल अनर्लाईन ननदेशनर्लाई सांक्षिप्त व्र्न्क्तगत स्कूर्ल हप्तासांग  ै  जोड्छ। त्र्हाँ के-८ ग्रेडका र्लागग एउटा मोडेर्ल र हाई 

स्कूर्लको र्लागग अकै हुनेछ।  

• के-८ मोडेर्ल: विद्र्ार्थीहरू िौनतक विद्र्ार्लर् ििनमा प्रनत हप्ता कन्म्तमा दईु ददन जानेछन र अन्र् तीन ददन िचुयिर्ल 

लशिामा सांर्लग्न हुनेछन।् प्रत्रे्क बुधिार एक पूर्य िचुयिर्ल ददन हुनेछ जुन समर् स्कूर्ल-िर कोहोटयहरु बीच सिाई र 

स्िच्छताको काम हुनेछ। सुरक्षित दरूीको समर्थयनका र्लागग प्रत्रे्क ददन िौनतक ििनमा िाग लर्लने विद्र्ार्थीहरूको सांख्र्ा 
आधा घटाइनेछ। 

  सोमबार   मंगलबार   बुधवार   

(सरसफाई)   

बबहीबार   िुक्रवार   

एलर्लमेन्री र लमडर्ल 

स्कुर्लहरु 

कोहोटय ए  

(विद्र्ार्थीहरुको ररपोटयको ५०%) 

सबै विद्र्ार्थी र 

कमयचारीहरूका र्लागग 

पूर्य िचुयिर्ल 

कोहोटय बी  
(विद्र्ार्थीहरुको ररपोटयको ५०%) 



डीएमपीएस ग्रेड के-८ विद्र्ार्थीहरूर्लाई २०२०-२१ स्कूर्ल िर्यको र्लागग घरपररिार द्िारा (सोमबार-मांगर्लबार िा ब्रबहीबार-

शुक्रिार) एउटा कोहोटय तोफकएको गर्थर्ो।  

• हाइ स्कुर्ल मोडेर्ल: विद्र्ार्थीहरूरे्ल प्रनत हप्ताको एक ददन िौनतक विद्र्ार्लर् ििनमा जानेछन ्र अन्र् चार ददन िचुयिर्ल 

लशिामा सांर्लग्न हुनेछन।् प्रत्रे्क बुधिार एक पूर्य िचुयिर्ल ददन हुनेछ जुन समर् स्कूर्ल-िर सिाई र स्िच्छताको काम 

हुनेछ। प्रत्रे्क ददन िौनतक ििनमा उपन्स्र्थत हुने विद्र्ार्थीहरू ग्रेड स्तरको आधारमा गररनेछ। 
 

  सोमवार मंगलबार बुधबार 

(सरसफाई) 

ववहहबार िुक्रवार 

विस्ततृ हाई 

स्कूर्लहरू र विशेर् 

कार्यक्रमहरू  

१२औां ग्रेड 

विद्र्ार्थीहरु ररपोटय  
११औां ग्रेड 

विद्र्ार्थीहरु ररपोटय  
सबै विद्र्ार्थी र 

कमयचारीहरूका र्लागग 

पूर्य िचुयिर्ल 

१०औां ग्रेड 

विद्र्ार्थीहरु ररपोटय 
९औां ग्रेड 

विद्र्ार्थीहरु ररपोटय 

केन्िीर् क्र्ाम्पस 

(प्रर्ोगशार्ला 
आधाररत  किाहरु)  

११औां ग्रेड 

विद्र्ार्थीहरु ररपोटय 
१२औां ग्रेड 

विद्र्ार्थीहरु ररपोटय 
सबै विद्र्ार्थी र 

कमयचारीहरूका र्लागग 

पूर्य िचुयिर्ल 

९औां ग्रेड विद्र्ार्थीहरु 

ररपोटय 
१०औां ग्रेड 

विद्र्ार्थीहरु ररपोटय 

केन्िीर् एकेडेमी  पूर्य िचुयिर्ल पूर्य िचुयिर्ल पूर्य िचुयिर्ल पूर्य िचुयिर्ल पूर्य िचुयिर्ल 

 

कृपर्ा नोट गनुयहोस ्फक हामी अझै पनन र्स प्रस्तावित र्ोजनाको बारेमा प्रनतफक्रर्ा प्राप्त गरररहेका छौं, र केदह वििरर्हरू अको हप्ता 
नतर पररितयन हुन सक्छ। हामी ननर्लमत रूपमा हाम्रो पररिार र स्टािको सार्थ कुराकानी गनेछौं, सार्थै हाम्रो िेबसाइटमा अपडेटहरू 

साझेदारी गनेछौं। तपाईं र्हाँ अगधक विस्ततृ जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो र्ोजनाको बारेमा प्रश्नहरू बुझाउन सक्नुहुन्छ 

returntolearn.dmschools.org।  

आफ्नो ननणणय कसरी शलन े

डीएमपीएसरे्ल लशिर् मोडेर्लहरूमा पाररिाररक ननर्यर्हरु सांकर्लन गदयछ र अनर्लाईन प्रफक्रर्ा द्िारा उनीहरूको ग्रेड के-८ 

बच्चा/बच्चाहरूर्लाई अन्र् कोहोटयमा स्र्थानान्तरर् अनुरोध गने अिसर प्रदान गदयछ (पररिारहरूर्ल ेप्रत्रे्क बच्चाको र्लागग व्र्न्क्तगत 

रूपमा र्ो अनुरोध गनय सिम हुनेछन)्। हामी कोहोटय स्र्थानान्तरर् अनुरोध पूरा िएको ग्र्ारेन्टी ददन सक्दैनौं तर हामी पररिार 

समार्ोन्जत गनय सक्दो सबै गनेछौं। कोहोटय स्र्थानान्तरर् अनुरोध गने पररिारहरूर्लाई अन्न्तम के-८ विद्र्ार्थी कोहोटय व्र्िस्र्था 
अगस्ट १५ िन्दा अनघ सूगचत गररनेछ। 

अनर्लाइन दताय जुर्लाई १३ देखि ३१, २०२० सम्म िुर्ला रहनेछ। पररिार पोटयर्ल िाता सदहतका ितयमानका डीएमपीएस पररिारहरूर्ल े

जुर्लाई १३ मा इनफिननट  क्र्ाम्पसको माध्र्मबाट एक ननन्जकृत लर्लांक प्राप्त गनेछन।् जानकारी प्रमाखर्त गनय र सम्बन्न्धत 

कागजातहरू अपर्लोड गनय लर्लांकमा जानुहोस।् र्दद तपाईंर्लाई अनर्लाइन दताय पूरा गनय कुनै सहार्ता चादहन्छ िने, कृपर्ा ५१५-२४२-

८२२१ डडएमपीएस पररिार कर्ल सेन्टरमा कर्ल गनुयहोस।् 

यहि कुनै पररवारल ेजुलाई ३१ सम्ममा अनलाइन िर्ाण पूरा गनुणभएन भने, हामी मान्नेछौं कक उक्र् पररवारले हाइबिड शिक्षण मोडेल 

मन पराउँिछ र ग्रेड के-८ ववद्यार्थीहरू उनीहरूको हालैमा र्ोककएको कोहोर्णको सार्थ बस्नेछन।् लशिर् मोडेर्ल छनौटहरु िएता पनन, 

पररिारहरूर्ले स्कूर्ल िर्यको र्लागग विद्र्ार्थी र पाररिाररक जानकारी अपडेट गनय अनर्लाइन दताय पूरा गनय आिश्र्क छ। 

तपाइँको बच्चाको लशिर् मोडेर्ल ननर्यर् गनयको र्लागग समग्र विचारहरु: 



* अर्ली चाइल्डहुड कार्यक्रमहरुर्ले नामाांकन सांख्र्ाको अधारमा हाइब्रिड मोडेर्लको ननर्यर्हरू लर्लनेछ। न्रु्न नामाांकनर्ल ेविद्र्ार्थी र 

कमयचारीहरूर्लाई सुरक्षित रुपमा टाढा राख्न सक्दछ र सब ैविद्र्ार्थीहरूर्लाई हरेक हप्तामा चार ददन फिताय ल्र्ाउन सक्छ। पूर्य 
नामाांकनर्लाई के-८ सँग लमल्दोजुल्दो र्ोजनाको आिश्र्क पदयछ। र्ोजना सम्बन्धी अन्न्तम ननर्यर् अनर्लाइन दताय पनछ गररनेछ। 

 

• र्स िसन्तको स्िैन्च्छक लशिर् विपरीत, यो िरिको भर्ुणवल शिक्षा आवश्यक हुनेछ, जसको मतर्लब त्र्हाँ त्र्स्तो 
पाठ्र्क्रम हुनेछ जुन तपाईंको विद्र्ार्थीर्ल ेउनीहरूको पाठ्र्क्रमको र्लागग के्रडडट प्राप्त गनय पूरा गनुयपनेछ। काम स्ित-गनतमा 
हुनेछ, त्र्सैरे्ल विद्र्ार्थीहरूर्ल ेकाम गनय सक्नेछन ्जब नतनीहरुर्ले छनौट गछयन- ग्रेड र के्रडडट ननधायरर् मोड्रु्र्ल पूर्य गरेको 
आधारमा र उनीहरुर्ले सम्बन्न्धत लशपहरुमा दिता हालसर्ल गरेको प्रमार्को उपर्लब्धताको आधारमा हुनेछन (होमिकय , 
असाइनमेन्टहरू, इत्र्ादद)। 

• सबै ग्रेड पीके-१२ ब्रबद्र्ार्थीहरुर्लाई ल्र्ापटप कम्प्रु्टरहरु प्रदान गररने छ र सबै घरमा  इन्टरनेट पहँुच छ िनन सुननन्श्चत 

गनय सहर्ोग प्रदान गररनेछ। 
• चाइल्डकेर्र: डीएमपीएसरे्ल कसरी सबै पररिारहरूको बच्चाको हेरचाह आिश्र्कताहरू पूरा गनय सफकन्छ िनन ननधायरर् गनय 

समुदार् प्रदार्कहरू र समुदार् पाटयनरहरूसँग काम गदैछ। अगधक जानकारी सकेसम्म चाँडो उपर्लब्ध हुनेछ।  
• सबै विद्र्ार्थीहरूर्ल ेस्कूर्लमा निएको ददनका र्लागग िाना प्राप्त गने अिसर पाउनेछन,् िाना िान  ै  स्र्थर्ल मािय त िा उनीहरू 

हान्जर िएको स्कुर्ल िेत्रमा लर्लन सक्छन। 

१००% िचुयिर्ल लशिा मोडेर्ल चर्न गदाय विचार गनुयपने कुराहरु: 

• पररिार/विद्र्ार्थीहरूरे्ल स्कूर्ल िर्यको कन्म्तमा पदहर्लो चौर्थाई (अगस्त २६ देखि जनिरी १५) को र्लागग िचुयिर्ल लशिामा 
प्रनतबद्ध हुने अपिेा लर्लईएको छ। 

• लशिर्को र्लगचर्लो तालर्लकाको र्लागग अनुमनत ददन िचुयिर्ल लशिर्र्ले विलिन्न व्र्न्क्तगत अिसरहरू, पूिय रेकडय गररएका 
अिसरहरू, र सहर्ोगी सामग्रीहरू समािेश गदयछ। 

हाइब्रिड लशिर् मोडर्ल छनौट गदाय विचार गनुयपने कुराहरु: 

• िौनतक ििनमा उपन्स्र्थत हँुदा सबै विद्र्ार्थी र स्टािर्ल ेडाक्टरबाट अन्र्र्था अनुमनत निए सम्म कपडाको अनुहार छोप्ने 

र्लगाउनुपदयछ। 
• र्दद तपाइँको बच्चाको स्कूर्लमा  िा ठूर्लो समुदार्मा कोलिड-१९ को प्रकोप छ िने, डडएमपीएसरे्ल ितु रूपमा हाइब्रिड 

लशिर्बाट १००% िचुयिर्ल लशिामा बदल्नु आिश्र्क पनय सक्छ। 
• र्दद तपाईंको बच्चा/बच्चाहरू बस र्ात्राका र्लागग र्ोग्र् छन ्िने, बसहरु व्र्न्क्तगत-लशिर् ददनहरूको र्लागग उपर्लब्ध 

हुनेछ। र्द्र्वप बसहरूमा पूर्य रूपरे्ल सामान्जक दरूी राख्न सम्िि छैन। सामान्जक दरूीर्लाई राम्रोसँग समर्थयन गनय, 
विद्र्ार्थीहरूर्लाई बसमा सीट तोक्न सफकन्छ। बसहरूर्लाई प्रत्रे्क मागयको बीचमा सिा पनन गररनेछ  र बसमा हँुदा हर समर् 

कपडाको अनुहार छोप्न ेअननिार्य र्लगाउनु पनेछ। 


