
 

स्पोकन पब्लिक सू्कलका शिक्षकहरू र कर्मचारीहरू शिद्यार्थीहरूलाई कोभीड १९ (COVID-19)  को करणले सू्कल 

बन्द रहदा शिधार्थीहरूको पठन पाठनर्ा र्द्दत गनम प्रशतबद्ध छन्।सू्कल बन्द को क्रर् जारी रहेको बेला, हार्ी तपाईंको 

शिद्यार्थीलाई ध्यान केब्लित रहना र घररै् शिके्न क्रर्र्ा पे्रररत र र्द्दत गनमका लागी शनम्न शदिाशनदेिहरू िाझा गनम 

चाहानछछ।ं 

दैनिक अपेक्षाहरू र गे्रन िंग 

निद्यार्थीहरूले: 

• प्रते्यक हप्ताको िुरूर्ा उनीहरूको Office 365 (अशिि ३६५) ईरे्ल र Microsoft Team (र्ाईक्रोिप टीर्) जााँच 

गने र हप्ता भरीको योजना पत्ता लगाउने। 

• उनीहरूको दैशनक कायमहरू पूरा गने। गे्रशडंगका लाशग किरी कार् बुझाउने भनेर शिक्षकहरूले  उनीहरूलाई 

िीड्याक र जानकारी शदने छन् । शिद्यार्थीको कार् िेरे्स्टरको िबै भन्दा र्हत्वपूणम उदे्दश्य, िर्ीक्षा र नयााँ शबषय  र्ा 

केब्लित हुनेछ। 

• शिक्षक द्वारा आयोशजत िाप्ताशहक प्रत्यक्ष ित्रहरूर्ा भाग शलन प्रयाि गनुमपने हुनछ। आफ्नु गे्रड स्तरअनुिार 

अपेक्षाहरूको  बारेर्ा शिसृ्तत जानकारीका लागी ओनलाइन : elementary students • secondary 

students र्ा हनम िक्छन्। 

घरर्ा शिद्यार्थीहरुको िैशक्षक िर्य िंरचना गनम र्द्दतको लाशग यी शििाररिहरू प्रयोग गनुमहोि्: 

 

उपकरणहरू: 

शिद्यार्थीहरूले एि. पी. एि. को  िेबिाइटर्ा आफ्नु के्लभरर्ा (Clever) लग इन गनम िक्दछन्। के्लभर देब्लि अरू िबै 

शडशजटल उपकरणहरूर्ा तैइ उपयोगकताम नार् (Username) र पाििडम (Password) प्रयोग गरेर शिद्यार्थीहरूले 

आशिि ३६५  (Office 365 ) र्ाईक्रोिफ्ट शटम्स( Microsoft Teams), ब्ल्याकबोडम (Blackboard) र एलीरे्ने्टरी 

(प्रार्थशर्क) पाठ्यक्रर्र्ा प्राबेि गनम िक्छन्। 

https://www.spokaneschools.org/Page/4184
https://www.spokaneschools.org/Page/4186
https://www.spokaneschools.org/Page/4186
https://www.spokaneschools.org/Page/992


 अध्ययि जारी राखे्न सिंसाधिहर 

साप्तानहक प्रत्यक्ष सत्रहरू: एशलरे्न्टरी शिद्यार्थीहरूको लाशग, हप्तार्ा एक पटक र्ाइक्रोिफ्ट 

शटम्सर्ा ( Microsoft Teams ) ३० शर्नेटको लाशग हुनछ। र्ाध्यशर्क शिद्यार्थीहरूको प्रते्यक 

पाठ्यक्रर्को लाशग र्ाइक्रोिफ्ट शटम्स (Microsoft Teams)  िा ब्ल्याकबोडमर्ा (Blackboard) 

नू्यनतर् एक अप्रत्यक्ष ित्र हुनेछ। शिक्षकहरूले शिद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको िाप्ताशहक िञ्चारर्ा 

अप्रत्यक्ष ित्रको ताशलका िाझा गदमछन्। 

नि.भी (TV) पाठहरू: िबै गे्रडहरूका लाशग शटभी पाठहरू अशप्रल २७ देब्लि जुन १२ िम्म KSPS 

/ PBS िाँग िाझेदारीर्ा प्रिारण गररनेछ। शतनीहरूलाई अनलाइन हेनुमहोि् ksps.org/keeplearning 

र्ा र spokaneschools.org र्ा िाप्ताशहक ताशलका उपलब्द छ। 

बन्द भाएको बेलाको श्रोतहरू: शन: िुल्क भोजन, ल्यापटप चेक आउट, घरबारशिहीनलाई 

िर्र्थमन, किरी र्द्दत गने र किरी र्द्दत शलने बारे जानकारी skeaneschools.org. र्ा पाउनु हुनछ। 

 

न स्ट्रिकको िेबसाईि spokaneschools.org/learningathome मा सबै निक्षा सिंसाधिहरु खोजु्नहोस्  

 

https://www.spokaneschools.org/learningathome

