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माध्यममक मिद्यार्थीलहरुको प्रश्न र उत्तर (FAQ) 

मेरो माध्यममक मिद्यार्थीले के गर्न अपेक्षा गरेको छ? 

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

योजना पत्ता लगाउने। 

● उनीहरूको दैफनक काययहरू पूरा गने। गे्रफ िंगका लाफग कसरी काम बुझाउने भनेर फिक्षकहरूले  उनीहरूलाई िी ्याक र जानकारी फदने 

छन् । फिद्यार्थीको काम सेमेस्टरको सबै भन्दा महत्वपूर्य उदे्दश्य, समीक्षा र नयााँ फबषयमा केन्द्रित हुनेछ। 

● फिक्षक द्वारा आयोफजत साप्ताफहक प्रत्यक्ष सत्रहरूमा भाग फलन प्रयास गनुयपने हुन्छ।  

● अनलाइनमा उपलब्ध कुनै पफन रेक य गररएका फभफ योहरू हने।  

मेरो माध्यममकको मिद्यार्थीले मिर्मा कमि समय काम गर्ननपिनछ? 
• स्पोकेन पन्द्रिक सू्कलहरूले साियजफनक फिक्षा फनदेिकको कायायलयको कायायलय ओ.एस.पीआई. (OSPI) को फनदेिन अनुसार प्रते्यक गे्र  

स्तरको फिक्षाको लाफग फसिाररस गररएको फमनेटहरूको प्रयोग गदैछ।  फनम्न फमनेटहरू साप्ताफहक फिक्षर् योजनाहरूमा आधाररत छन्: 

ग्रेड ७-८   : २० मिनेट प्रति दिन प्रति कोर्स  
ग्रेड ९-१२ : ३० मिनेट प्रति दिन प्रति कोर्स  

• ओ.एस.पी.आई (OSPI) को  फदिाफनदेिहरूको अफतररक्त, र्थप समृन्द्रि प्रफिक्षर् अिसरहरू प्रदान गनय सफकन्छ। फदिाफनदेि भन्दा 

पररकरर्का अिसरहरू फसकाउाँदा फिक्षकहरूले अनुकम्पा, सामान्य ज्ञान र सिंचार फिचारको अभ्यास गनेछन्। 

मिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूरँ्ग कदहले र्म्पगस/कुराकानी गनेछन?् 
• फिक्षकहरूले साप्ताफहकरुपमा हप्ताको कायय, कक्षा फनदेिनहरू, र क्यालेन्डर फिद्यार्थीहरूलाई जानकारी पठाउाँ ने छन्। फििेष सामग्री िा कक्षा 

काययको लागी अरु कुनै  फििेष फदनहरूमा फिद्यार्थीहरूलाई सुफचत गरौन सम्पगय गनय सक्छन् । फिक्षकहरूले आिश्यकताको आधारमा व्यन्द्रक्तगत 

फिद्यार्थीहरूसाँग कुराकानी पफन गनेछन्। 
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के मेरो माध्यममक मिद्यार्थीलाई गे्रड (Grade)मिइरे् छ? 

 
फदइने छ, फिद्यार्थीहरूलाई फिक्षकहरूले  फदएको काममा गे्र  फदइने छ। सामान्य अिस्र्थामा जसै्त, फिक्षकहरूले आफ्ना पेिेिर फनर्ययहरूको प्रयोग 

प्रफतफक्रया र गे्र हरू प्रदान गनय प्रयोग गदयछन्, र आिश्यक परेको खण्डमा सू्कल बन्द भएको कारर् फिद्यार्थीको पररन्द्रस्र्थफत हरेर त्यो आधारमा गे्र हरू 

पररमाजयन गनेछन। फिक्षकहरूले कमजोर जनसिंख्यामा सू्कल बन्दको महत्वपूर्य प्रभािलाई ध्यानमा राख्दै समानता कायम गनय प्रार्थफमकता फदने छन्। 

फिद्यार्थीलाई गे्र  फददा नकरात्मक प्रभािको बारेमा फनर्यय फलाँदा अनुकम्पा, सामान्य ज्ञान र सिंचार चुनौफतहरू फिचार गररनेछ 

 

 

हई सू्कल स्नािक आिश्यकिाहरुलाई कस्तो प्रभाि हुरे्छ? 
फिद्यार्थीहरूले एस.पी.एस. हाई सू्कल फ प्लोमा (२२ के्रफ ट) र क्याररयर तयार फ प्लोमा (२० के्रफ ट) पाउन सक्दछन्। अफतररक्त के्रफ टहरू सू्कल बन्द 

भएको कारर्ले फिर्थाफर्थयको अिस्र्था हेरेर हाई सू्कल फप्रन्द्रिपलको स्वीकृफत अनुसार माि गनय सफकन्छ। फजल्ला स्तरको क्याफलबे्रिन र फनर्यय फलन 

सहयोग पुर्याउन फिद्यालय तह र फजल्ला स्तर अपील प्रफक्रया फिकास गररनेछ। 

 

के माध्यममकका मिद्यार्थीहरुका लागी पर्ी मिक्षकहरूसँग प्रत्यक्ष भर्ननअल सत्रहरू 

हुरे्छर््? 
 

हुन्छर््, आफ्ना फिक्षकहरूले  प्रते्यक हप्ता ३० फमनेटको एक प्रत्यक्ष भचुयअल सत्र प्रदान गदयछन्। फिक्षकहरूले फिद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको 

साप्ताफहक सञ्चारमा प्रत्यक्ष सत्रको ताफलका साझा गदयछन्। प्रत्यक्ष भचुयअल सत्रहरू फबहान माइक्रोसफ्ट फटम्स (Microsoft Teams) मा हुनेछ, र यो 

सत्रहरु फिद्यार्थीको कल्यार् र सामाफजक भािनात्मक फिक्षा मा केन्द्रित हुनेछ। आिश्यक परेको खण्डमा फिक्षकहरूले त्यो समयमा फिद्यार्थीहरूलाई 

िैफक्षक मद्दत प्रदान गनय प्रयोग गनय सक्दछन्। 

 

के मिक्षकहरूले माध्यममकका मिद्यार्थीहरूलाई र्याँ सामग्री प्रिार् गरे्छर््?  
गरे्छर््, फिद्यार्थीको काम सेमेस्टरको लाफग सबै भन्दा महत्वपूर्य फिक्षाको उदे्दश्य, समीक्षा र नयााँ फबषयमा  ध्यान केन्द्रित हुनेछ। फिद्यार्थीहरूले कुन 

फिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्य हो भनेर फनर्यय गनयको लाफग फिक्षकहरूले उनीहरूको व्यािसाफयक फनर्ययहरूको प्रयोग गछय न्। सबै कमयचारीहरुले 

फिद्यार्थीको  समानतालाई प्रार्थफमकता फदने छन् र कमजोर जनसिंख्यामा सू्कल बन्दको प्रभािलाई ध्यानमा राखे्नछन्। स्टािले फिद्यार्थीहरूलाई फनरन्तर 

फिक्षा प्रदान गने काययका सारै्थ फिद्यार्थीहरूको सामाफजक भािनात्मक आिश्यकताहरूलाई प्रार्थफमकता फदनेछन्। के फिक्षकहरूले एलीमेनटेरीका 

फिद्यार्थीहरूलाई नयााँ सामग्री प्रदान गनेछन्? 

 

विद्यार्थीले कुन डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग गनेछन?् 
एफलमेन्टरीका फिद्यार्थीहरूले एस.पी.एसको िेबसाइटमा के्लिर (Clever) मा लगइन गनुय पछय । के्लिर एउटा पे्लटिमय हो जसमा प्रयोगकताय नाम 

(Username) र पासि य (Password) प्रयोग गरेर सबै फ फजटल उपकरर्हरूमा पुग्न सफकन्छ। के्लिरमा लग ईन गने फिद्यार्थीहरूलाई आफिस ३६५  

(Office 365), माईक्रोसफ्ट फटम्स(Microsoft Teams), र प्रार्थफमक पाठ्यक्रममा पुग्न मद्दत गदयछ। आभासी बैठकहरू माईक्रोसफ्ट फटम्स प्रयोग गरेर 

आयोफजत गररनेछ। एफलमेन्टरी योजनाहरुको फलनक्स (Links) दुिारा फिद्यार्थीहरूलाई फनयुक्त गररएको  फ फजटल  पाठ्यक्रममा पठाउाँदछ। 

 

यदि मेरो विद्यार्थीले काम गरररहेको छैन भन ेमैले के गनुपुछु? 
यो सबैको लाफग गाह्रो समायोजन हो, र केफह फिद्यार्थीहरूले सिंघषय गनय सक्दछन्। कृपया तपाईिंको फिद्यार्थीको फिक्षक िा सल्लाहकारलाई सम्पकय  

गनुयहोस् फिद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याउने रर्नीफतहरूको बारेमा छलिल गनय। 

 

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

फििेष फिक्षामा भएका फिद्यार्थीहरुको आई.ई.पी. टीमले फिकफसत गरेको सेिा फिक्षा योजनाको फनरन्तरता हुनेछ। यी योजनाहरूले बन्दको समयमा 

प्रदान गररने फििेष फिक्षा सेिाहरूको रूपरेखा फलनेछन्। ओ.एस. पी.आई. (ओष्फी) द्वारा फसिाररस गररएको दूरी फिक्षा फनदेिनहरू प्रफतफबन्द्रित 

गनय यी साप्ताफहक सेिाहरू फिद्यार्थीको हालको आई.ई.पी. बाट पररमाजयन गररनेछ। तल सुझाि गररएका गफतफिफधहरूका उदाहरर्हरू छन्: 
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• परामिय सेिाहरू 

• एस.पी.एस. फ फजटल उपकरर्हरू के्लिरको माध्यमबाट। 

• साप्ताफहक प्याकेटहरू 

• दृश्य काययक्रम र घर फदनचयाय प्रदान गने  

• टेफलरे्थरापी 

• िोन िा अनलाइन फिक्षर्  

 

मेरो मिद्यार्थीको आई.ई.पी. / मूभ-अप / मूल्ाांकर् बैठकहरू बन्दको बेला कसरी हुरे्छ? 
जबसम्म आमाबुिाहरू सफहतको सबै आई.ई.पी. (IEP) टोलीका सदस्यहरू टाढाबाट भाग फलन सक्दछन्, फजल्ला आईईपी बैठकहरू जारी रहन्छन्। 

व्यन्द्रक्तगत रूपमा बैठक आयोफजत गनय सुरफक्षत नभएसम्म प्रतीक्षा गनय चाहने अफभभािकहरूले सू्कल पुन: सुरू नभएसम्म बैठक स्र्थफगत गनय अनुरोध 

गनय सक्दछन्। फििेष फिक्षा मूल्यािंकनहरू जारी रहनेछ जबसम्म मूल्यािंकन पूरा गनय कुनै पफन व्यन्द्रक्तगत परीक्षर्को लागी उपन्द्रस्र्थत हुन आिश्यक 

हुाँदैन। व्यन्द्रक्तगतरुपमा परीक्षर्को लागी उपन्द्रस्र्थत हुनु पने आिश्यक मुल्यािंकनहरूको परीक्षर्को लाफग, सू्कल पुन सुरु भए पछी पूरा हुनेछ। यफद 

तपाईिंको फिद्यार्थी फप्र.के (Pre-K) िा फकन्डरगाटयन (Kindergarten), कक्षा ६,७,८,९, िा १२ मा जााँदै छन् भने तपाईिंको सू्कलको केस मेनेजरसाँग अको 

सू्कल िषयको लाफग आई.ई.पी. सेिाहरू छलिल गनय तपाईिंको मे मध्य-देन्द्रख अन्त सम्ममा बैठक फमलाइएको हुन्छ। 


