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एलीमेनटेरी विद्यार्थीलहरुको प्रश्न र उत्तर  

मेरो एलीमेनटेरीका विद्यार्थीले के गनन अपेक्षा गरेको छ? 

● प्रते्यक हप्ताको सुरूमा उनीहरूको Office 365 (अविस ३६५) ईमेल र Microsoft Team (माईक्रोसप टीम) जााँच गने र हप्ता 

भरीको योजना पत्ता लगाउने। 

● उनीहरूको दैवनक कायनहरू पूरा गने। गे्रव िंगका लावग कसरी काम बुझाउने भनेर विक्षकहरूले  उनीहरूलाई िी ्याक र 

जानकारी वदने छन् । विद्यार्थीको काम सेमेस्टरको सबै भन्दा महत्वपूर्न उदे्दश्य, समीक्षा र नयााँ वबषयमा केन्द्रित हुनेछ। 

● विक्षक द्वारा आयोवजत साप्तावहक प्रत्यक्ष सत्रहरूमा भाग वलन प्रयास गनुनपने हुन्छ।  

● अनलाइन िा टेवलवभजनमा (KSPS) उपलब्ध कुनै पवन रेक न गररएका वभव योहरू हने।  

 

मेरो एलीमेनटेरीको विद्यार्थीले वदनमा कवत समय काम गनुनपदनछ? 
• स्पोकेन पब्लिक सू्कलहरूले सार्वजननक निक्षा ननरे्दिकको कार्ावलर्को कार्ावलर् ओ.एस.पीआई. (OSPI) को ननरे्दिन अनुसार प्रते्यक गे्रड 

स्तरको निक्षाको लानि नसफाररस िररएको निनेटहरूको प्रर्ोि िरै्दछ।  ननम्न निनेटहरू साप्तानहक निक्षण र्ोजनाहरूिा आधाररत छन्: 

» प्री - के (Pre-K):   ३० निनेट प्रनत नर्दन  

» गे्रड के- १ ( Grades K-1) :  ४५ निनेट प्रनत नर्दन 

» गे्रड २-३ :    ६० निनेट प्रनत नर्दन 

» गे्रड ४-६:    ९० निनेट प्रनत नर्दन 

•  ओ.एस.पी.आई (OSPI) को  नर्दिाननरे्दिहरूको अनतररक्त, थप सिृब्लि प्रनिक्षण अर्सरहरू प्रर्दान िनव सनकन्छ। नर्दिाननरे्दि भन्दा 

पररकरणका अर्सरहरू नसकाउँर्दा निक्षकहरूले अनुकम्पा, सािान्य ज्ञान र संचार नर्चारको अभ्यास िनेछन्। 
 

 

के मेरो एलीमेनटेरीको विद्यार्थीलाई गे्र  (Grade)वदइने छ? 

 
नर्दइने छ, नर्द्याथीहरूलाई निक्षकहरूले  नर्दएको काििा गे्रड नर्दइने छ। सािान्य अर्स्थािा जसै्त, निक्षकहरूले आफ्ना पेिेर्र ननणवर्हरूको प्रर्ोि 

प्रनतनिर्ा र गे्रडहरू प्रर्दान िनव प्रर्ोि िर्दवछन्, र आर्श्यक परेको खण्डिा सू्कल बन्द भएको कारण नर्द्याथीको पररब्लस्थनत हरेर त्यो आधारिा गे्रडहरू 

पररिाजवन िनेछन। निक्षकहरूले किजोर जनसंख्यािा सू्कल बन्दको िहत्वपूणव प्रभार्लाई ध्यानिा राख्रै्द सिानता कार्ि िनव प्राथनिकता नर्दने छन्। 

नर्द्याथीलाई गे्रड नर्दर्दा नकरात्मक प्रभार्को बारेिा ननणवर् नलँर्दा अनुकम्पा, सािान्य ज्ञान र संचार चुनौनतहरू नर्चार िररनेछ।
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के एलीमेनटेरीका विद्यार्थीहरुका लागी पनी विक्षकहरूसाँग प्रत्यक्ष भचुनअल सत्रहरू 

हुनेछन्? 
 

हुन्छन्, आफ्ना निक्षकहरूले  प्रते्यक हप्ता ३० निनेटको एक प्रत्यक्ष भचुवअल सत्र प्रर्दान िर्दवछन्। निक्षकहरूले नर्द्याथीहरूलाई उनीहरूको 

साप्तानहक सञ्चारिा प्रत्यक्ष सत्रको तानलका साझा िर्दवछन्। प्रत्यक्ष भचुवअल सत्रहरू नबहान िाइिोसफ्ट नटम्स (Microsoft Teams) िा हुनेछ, र र्ो 

सत्रहरु नर्द्याथीको कल्याण र सािानजक भार्नात्मक निक्षा िा केब्लित हुनेछ। आर्श्यक परेको खण्डिा निक्षकहरूले त्यो सिर्िा 

नर्द्याथीहरूलाई िैनक्षक िद्दत प्रर्दान िनव प्रर्ोि िनव सक्दछन्। 

 

के विक्षकहरूले एलीमेनटेरीका विद्यार्थीहरूलाई नयााँ सामग्री प्रदान गनेछन्?  
गनेछन्, नर्द्याथीको काि सेिेस्टरको लानि सबै भन्दा िहत्वपूणव निक्षाको उदे्दश्य, सिीक्षा र नर्ाँ नबषर्िा  ध्यान केब्लित हुनेछ। नर्द्याथीहरूले कुन 

निक्षा सबैभन्दा िहत्त्वपूणव हो भनेर ननणवर् िनवको लानि निक्षकहरूले उनीहरूको व्यार्सानर्क ननणवर्हरूको प्रर्ोि िछव न्। सबै किवचारीहरुले 

नर्द्याथीको  सिानतालाई प्राथनिकता नर्दने छन् र किजोर जनसंख्यािा सू्कल बन्दको प्रभार्लाई ध्यानिा राखे्नछन्। स्टाफले नर्द्याथीहरूलाई 

ननरन्तर निक्षा प्रर्दान िने कार्वका साथै नर्द्याथीहरूको सािानजक भार्नात्मक आर्श्यकताहरूलाई प्राथनिकता नर्दनेछन्। के निक्षकहरूले 

एलीिेनटेरीका नर्द्याथीहरूलाई नर्ाँ सािग्री प्रर्दान िनेछन्? 

 

विद्यार्थीले कुन डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग गनेछन?् 
एनलिेन्टरीका नर्द्याथीहरूले एस.पी.एसको रे्बसाइटिा के्लर्र (Clever) िा लिइन िनुव पछव । के्लर्र एउटा पे्लटफिव हो जसिा प्रर्ोिकताव नाि 

(Username) र पासर्डव (Password) प्रर्ोि िरेर सबै नडनजटल उपकरणहरूिा पुग्न सनकन्छ। के्लर्रिा लि ईन िने नर्द्याथीहरूलाई आनफस ३६५  

(Office 365), िाईिोसफ्ट नटम्स(Microsoft Teams), र प्राथनिक पाठ्यिििा पुग्न िद्दत िर्दवछ। आभासी बैठकहरू िाईिोसफ्ट नटम्स प्रर्ोि िरेर 

आर्ोनजत िररनेछ। एनलिेन्टरी र्ोजनाहरुको नलनक्स (Links) रु्दर्ारा नर्द्याथीहरूलाई ननरु्क्त िररएको  नडनजटल  पाठ्यिििा पठाउँर्दछ। 

 

यदि मेरो विद्यार्थीले काम गरररहेको छैन भन ेमैले के गनुपुछु? 
र्ो सबैको लानि िाह्रो सिार्ोजन हो, र केनह नर्द्याथीहरूले संघषव िनव सक्दछन्। कृपर्ा तपाईंको नर्द्याथीको निक्षक र्ा सल्लाहकारलाई सम्पकव  

िनुवहोस् नर्द्याथीहरूलाई सहर्ोि पुर्र्ाउने रणनीनतहरूको बारेिा छलफल िनव। 

 

आई.ई.पी. भएको मेरो विद्यार्थीले कसरी विशेष शशक्षा सेिाहरू प्राप्त गिुछ?Each  

नर्िेष निक्षािा भएका नर्द्याथीहरुको आई.ई.पी. टीिले नर्कनसत िरेको सेर्ा निक्षा र्ोजनाको ननरन्तरता हुनेछ। र्ी र्ोजनाहरूले बन्दको सिर्िा 

प्रर्दान िररने नर्िेष निक्षा सेर्ाहरूको रूपरेखा नलनेछन्। ओ.एस. पी.आई. (ओष्फी) द्वारा नसफाररस िररएको रू्दरी निक्षा ननरे्दिनहरू प्रनतनबब्लित 

िनव र्ी साप्तानहक सेर्ाहरू नर्द्याथीको हालको आई.ई.पी. बाट पररिाजवन िररनेछ। तल सुझार् िररएका िनतनर्नधहरूका उर्दाहरणहरू छन्: 

 

• पराििव सेर्ाहरू 

• एस.पी.एस. नडनजटल उपकरणहरू के्लर्रको िाध्यिबाट। 

• साप्तानहक प्याकेटहरू 

• दृश्य कार्विि र घर नर्दनचर्ाव प्रर्दान िने  

• टेनलथेरापी 

• फोन र्ा अनलाइन निक्षण  

 

मेरो विद्यार्थीको आई.ई.पी. / मूभ-अप / मूल्ािंकन बैठकहरू बन्दको बेला कसरी हुनेछ? 
जबसम्म आिाबुर्ाहरू सनहतको सबै आई.ई.पी. (IEP) टोलीका सर्दस्यहरू टाढाबाट भाि नलन सक्दछन्, नजल्ला आईईपी बैठकहरू जारी 

रहन्छन्। व्यब्लक्तित रूपिा बैठक आर्ोनजत िनव सुरनक्षत नभएसम्म प्रतीक्षा िनव चाहने अनभभार्कहरूले सू्कल पुन: सुरू नभएसम्म बैठक स्थनित 

िनव अनुरोध िनव सक्दछन्। नर्िेष निक्षा िूल्यांकनहरू जारी रहनेछ जबसम्म िूल्यांकन पूरा िनव कुनै पनन व्यब्लक्तित परीक्षणको लािी उपब्लस्थत 

हुन आर्श्यक हँुरै्दन। व्यब्लक्तितरुपिा परीक्षणको लािी उपब्लस्थत हुनु पने आर्श्यक िुल्यांकनहरूको परीक्षणको लानि, सू्कल पुन सुरु भए पछी 

पूरा हुनेछ। र्नर्द तपाईंको नर्द्याथी नप्र.के (Pre-K) र्ा नकन्डरिाटवन (Kindergarten), कक्षा ६,७,८,९, र्ा १२ िा जाँरै्द छन् भने तपाईंको सू्कलको 

केस िेनेजरसँि अको सू्कल र्षवको लानि आई.ई.पी. सेर्ाहरू छलफल िनव तपाईंको िे िध्य- रे्दब्लख अन्त सम्मिा बैठक निलाइएको हुन्छ। 


