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माध्यममक मिद्यार्थी र पररिारमा अमििादन! 

तपाईको लचिलोपन र धैर्यताको लाचि धन्यबाद जुन हामी शैचिक वर्यको बााँकीको लाचि सू्कल भवनहरू बन्द िनय समार्ोजन िदयछ ौं। हामी 

बुझछ ौं चक र्ो िाह्रो  सौंक्रमण काल हो र हामी र्स कचिन समर्मा तपाईौंलाई सहर्ोि िनय काम िरररहेका छ ौं। 

एउटा महत्त्वपूणय चववरण र्ो छ चक दोस्रो सेमेस्टरको लाचि कसरी गे्रच ौंि र ररपोचटयङ्ग हुन्छ भने्न। बन्दको घोर्णा भएको समर्मा 

चजल्लाहरूलाई स्थानीर् र्ोजनाहरू चवकास िनय र चवद्याथीहरूलाई शैचिक सेवाहरू प्रदान िनय सकेसम्म िााँ ो अिाच  बढ्न प्रोत्साचहत 

िररर्ो। 

अचप्रल २१ मा सावयजचनक चनदेशकको सुपररटेने्डन्ट ओ.एस.पी.आई. (OSPI) को कार्ायलर्ले चजल्ला बन्द भएको अवचधमा सू्कल चजल्लाहरूको लाचि 

नर्ााँ गे्रच ौंि आवश्यकताहरूको एक श्रौंखला चवतरण िर्र्ो। र्ो एक चवकट अवस्था हो र ओ.एस.पी.आई.  बाट चनदेशनका धेरै सौंस्करणहरू  आएका 

छन्; हामी आशावादी छ ौं चक भखयरको जानकारीले बााँकी अौंशका लाचि प्याराचमटरको रूपमा काम िनेछ। 

हाम्रो चजल्लाको वतयमान र्ोजना दाशयचनक रूपमा नर्ााँ माियदशयनको साथ  धेरै स्पष्टीकरणहरूको थप समथयन िदयछ। 

चवद्याथीहरूलाई सने्दश र्ो हो चक हामी उनीहरूको चसकाई जारी राखे्न आशा िदयछ ौं, र उनीहरूले दोस्रो सेमेस्टरको टर ान्सचक्रप्टमा गे्र  प्राप्त 

िनेछन्।सू्कल बन्द भएको कारणले उनीहरूलाई नोक्सान  नपुिोस भनेर चवद्याथीहरूको व्यक्तिित कारणहरूलाई हामी मुख्य ध्यानमा राखे्नछ ौं।  

 

माध्यममक मिद्यार्थीहरूको गे्रम िंग र ररपोमटिंग को लागी मिमिष्ट मििरण को लागी कृपया तलको जानकारी हेननुहोस्। 

 

मिद्यार्थीहरूलाई कन न गे्र  तोमकनेछ? 
 

• माध्यचमक चवद्याथीहरूले पाठ्यक्रमको सुक्तिएको कार्य पूरा िने अपेिा िररन्छ र गे्र  A, B, C, D वा अपूणय प्रर्ोि िरी विीकर त िररन्छ। गे्र ले 

अचधकतम लचिलोपनका साथ चसकाइएको आलोिनात्मक मापदण्डहरूमा चवद्याथीको बूजाई प्रचतचबक्तित िदयछ। र्ो पचहिान िनय महत्त्वपूणय 

छ चक दुर चशिा सबैको लाचि चसकने र चसकाउने नर्ााँ तररका हो। अन-लाइन चशिाको सन्दभयमा प्रभुत्व प्राप्त िनुय पारिररक किाकोिामा  

भन्दा फरकको रूपमा मान्यता चदइनेछ। 

• सावयजचनक चनदेशकको सुपरीिक (ओ.एस.पी.आई.) को अचप्रल २१ मा चवतररत माियदशयनमा भचनएको छ चक चजल्लाहरुलाई पास / फेल 

(Pass/Fail), वा एफ “F” गे्र  तोक्न अनुमचत छैन। 

 

गे्र हरू कसरी मनर्ाुरण र ररपोटु गररनेछ? 
 

• सेमेस्टर कोसय गे्र  तेस्रो तै्रमाचसक अवचध र ि थो तै्रमाचसक अवचधमा  शीघ्रताको साथ िीक-िाक काम िने िमतामा आधाररत हुनेछ। ि थो 

तै्रमाचसक अवचधमा  शीघ्रताको साथ िीक-िाक काम िने िमतामा जो  चदइने कार्यहरू, लग्नता, र चशिकको मान्यतालाई पूरा िनयमा 

सहभाचितामा जो  चदइनेछ चक अन-लाइन चशिा कुनै पचन चहसाबले किामै िएर समथयन र सबै चवद्याथीहरूको लाचि चसक्नको लाचि 

उपरु्ि छैन। दोस्रो सेमेस्टरको चवद्याथीको गे्र , सू्कल बन्द हुनु अचघ भएको भन्दा कम हुनेछैन। र्ो ओ.एस.पी.आई. को माियदशयन 

चवद्याथीलाई "कुनै हाचन निने ", र्द्यचप कुनै चबर्र्मा अधूरो भनेर तोचकएको हुनसक्छ चकनकी चवधाथीलाई पुनः अध्यर्नको आवश्यकतालाई 

सौंकेत िनय खटाइएको हुन सक्छ। 

• चशिकहरूले क्रमश: अत्यन्त महत्त्वपूणय मापदण्डहरूमा गे्रच  चदने असाइनमेन्टहरूमा ध्यान केक्तित िदयछन् र उनीहरूको पेशेवर 

चनणयर्लाई गे्र मा असाइनमेन्टहरूको प्रकार र अक्तन्तम गे्र  चनधायरण िनय प्रर्ोि हुने कार्यहरूको सौंख्या चनधायरण िनय प्रर्ोि िदयछन्। 

• चशिकहरूले औपिाररक ररपोटय का यमा तेस्रो क्वाटर गे्र  ररपोटय िदैन, तर र्सको सट्टामा समग्र दोस्रो  सेमेस्टरको गे्र मा ध्यान 

केक्तित िदै ररपोचटय िदयछ।
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अपूणु गे्र  कमहले तोमकने छ र यसको मतलब के हो? 

• चशिकहरूले अिर गे्र  तोक्छन्, वा उनीहरूले चवद्याथीहरूको लाचि "अपूणय" तोक्छन् जो एक समान तररकामा सौंलग्न हुन सकै्दनन् जहााँ 

शान्त अवस्था अवक्तस्थत छ। एक "अपूणय" भन्नले र्ो जनाउाँछ चक चवद्याथीहरू बन्दको समर्मा चवतररत / तोकेका चशिण मापदण्डहरूमा 

पुन: लिानी िने अवसर िाचहन्छ। 

• चशिकहरूले चवद्याथीलाई सुक्तिएको कार्य अपूणय भएको सिन्धमा परामशयदाताहरू, प्रशासकहरू, र अचभभावकहरूको साथ 

सहर्ोिको लािी छलफल िने छन्। अपूणय तोके्न चनणयर् चवद्याथीको कार्यसैली  र व्यक्तिित कारकहरूमा आधाररत हुनेछ, 

चवद्यमान चनरे्धात्मक अवरोधहरू पचहिान िरेर र्ो नर्ााँ वातावरण चवद्याथीहरूको पहुाँि र प्रभुत्वको लाचि िुन ती हो।  चवशेर् 

चशिा, ५०४ बसे्न व्यवस्था, अौंग्रजी भार्ा चशिाथी, टेक्नोलोजी िुन चत, र मानचसक स्वास्थ्य लिार्त सीचमत नभईका अचतररि 

कारकहरू भएकालाई प्राथचमकता चदइनेछ। 

• पाठ्यक्रममा  “अपूणय” भनेर तोचकर्ाका चवद्याथीहरूलाई चवद्याथी / अचभभावकहरू सौंि परामशय िरेर तेस्मा आधाररत तर चनम्न कुराहरुमा 

सीचमत नभई  मापदण्डहरु तर्ार िरेर पुनःचसके्न अवसर चदइनेछ: 

• सम्मर सू्कल 

• चनम्न अवचध वा वर्यमा पाठ्यक्रमहरू 

• स्वतन्त्र अध्यर्न 

• र्ोग्यता-आधाररत पाठ्यक्रमहरू 

• अनलाइन पाठ्यक्रमहरू 

• त्यस चवर्र् िेत्रमा चलइएको अको पाठ्यक्रममा प्राप्त  गे्र को साथ अपूणय गे्र लाई पूचतय िने 

 

● मिद्यार्थी र अमििािकहरू अरु कन न मिचारहरूको बारेमा सचेत हुननपछु? 

● मािय १७ को क्तस्थचतको आधारमा प्रते्यक चवद्याथीले उनीहरूको गे्र  सुधार िने अवसर पाउने छन्। 

● बन्द हुने अवचधमा चलइएको प्रते्यक किालाई हाई सू्कल टर ान्सचक्रप्टमा एक से्टट व्यापी च जाइनर चदइनेछ जस्मा कोचव  (कोचवद)  वातावरणमा 

पाठ्यक्रम चलइएको हो भनेर। 

● मे २२ देक्तख उता, हाई सू्कलका १२ किाका चवधचथयहरुले चप्रक्तन्सपललाई के्रच ट माफी वा गे्र  अपीलको लाचि आवेदन चदन सक्छन्। अपूणय 

भनीएको असाइनमेन्टहरु चवद्याथीलाई चसके्न अवसर पुन: प्राक्तप्त िनय आवश्यक छ भनेर झल्काउाँछ। सीचनर्रहरूले पुनः सीखनेलाई अवसर 

प्राप्त िनय न्प नको कारणले िदाय माफीको प्रर्ोि उपरु्ि चवकल्प हो। 


