
 

 

 
 
 

अप्रिल १३, २०२० 

 

प्रिय डोवर सू्कलका पररवारहरु, 

 

कोरोना भाइरस रोग -१९ महामारीको कारण डोवरका  सू्कलहरू चार हप्ताको लाप्रग बन्द गररएको छ। म यस अवसरमा दूर प्रिक्षा प्रसकाइको  

वातावरण अनुकूल गरेर सहयोग गने तपाईंको र हाम्रा पररवारहरूको क्षमता ििंसा योग्य छ । 

प्रिक्षक, अप्रभभावक, र प्रवद्यार्थीहरू सबैको लाप्रग यो अवप्रि नया कुरा प्रसक्न को लाप्रग दु्रत साप्रबत भयो । यो प्रवस्ताररत अवप्रिमा हामी सबैले  

प्रसक्न र नया पद्धती िप्रत अभ्यस्त हुने िप्रिया जारी राखेका छ ।ं यो नया िप्रिया संग अभ्यस्त रहन सके्न तपाईंको क्षमता उले्लखनीय छ। 

 

म तपाईं हरुसंग  प्रनम्न कुरा साझा गददछु: 
 

* प्रिक्षा आयुक्तले सुपररटेने्डन्टहरुलाई सूप्रचत गरेका छन्  प्रक राज्यपालले अप्रिल १७ मा दूर प्रिक्षा प्रसकाइ लाइ मे ४ पप्रछ पप्रन जारर राखे्न या 

नराखे्न भप्रन  प्रनणदय गनद सक्दछन । 
 

* िुिवार, अप्रिल २४  र सोमबार, अप्रिल २७  मा सू्कल बन्द रहने छ। (यी पररमाप्रजदत प्रदन हरु बसन्त ऋतु को प्रबदाका प्रमप्रतहरू हुन्)। 
 

* िुिवार, जून ५, २०२० प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग यो वर्दको सू्कलको अन्तन्तम प्रदन हो।  
 

* डोवर सू्कल के्षत्र का  सबै प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग खाना प्रवतरण कायदिम खुला रहेको छ । सोमबार, अप्रिल ६ देन्तख, खाना प्रवतरण कायदिम 

िते्यक सोमबार, बुिवार, र िुिवार आयोप्रजत भैरहेको छ। सोमबार र बुिवार दुई प्रदनको खाना प्रवतरण भैरहेको छ भने िुिवार का प्रदन  

प्रबहानको खाजा र खाना  प्रवतरण भैरहेको छ। खाना प्रवतरण हुने ठाउ उही नै छन । खाना  प्रबहान ०९:४५  देन्तख १०:४५  सम्म उपलब्ध भैरहेको 

छ।  
 

* डोवर सु्कल के्षत्रमा िोमबुकहरूको संख्या सीप्रमत छ। पप्रहलो चरणको िोमबुकहरूको प्रवतरण 

हाम्रो हाई सू्कलका प्रवद्यार्थीहरूका लाप्रग  प्रर्थए जोसँग उपकरणहरू प्रर्थएनन्। िार्थप्रमक सू्कलका  प्रिन्तिपलहरू र 

मध्य सू्कलका प्रिन्तिपलहरु ले उपकरणहरू नभएका प्रवद्यार्थीहरू पप्रहचान गरर प्रत पररवारहरूलाई उपकरण प्रवतरणको िप्रिया जारर छ । यप्रद 

तपाईंसँग कुनै उपकरण छैन, र तपाईं लाइ लाग्छ तपाईं सूचीमा हुनुहुन्न भने, कृपया तपाईको प्रवद्यार्थीको प्रिन्तिपललाइ सम्पकद  गनुदहोस्। 
 

* यो महत्त्वपूणद छ प्रक तपाईंले सामाप्रजक संजाल मार्द त सामाप्रजक सम्पकद  जारी राख्न ुपछद । सामाप्रजक संचार लाइ सकरात्मक तरीकाले पुरा 

रुपमा ियोग गनद सप्रकन्छ। यप्रद तपाईंलाइ कोरोना भाइरस रोग - १९ महामारीको बारेमा र्थप मद्दतको आवश्यकता छ भने कृपया सामुदाप्रयक 

स्रोतहरू पप्रहचान गनुदहोस् जुन तपाईंलाई सहयोग गनद सक्छन वा तपाईंको बच्चाले िाप्त गने ईमेल हेनुदहोस जसले िेरै कुराहरुमा मागददिदन 

गददछ। वा तपाइले आफ्नो बच्चा को सु्कल ििासक लाइ पप्रन इमेल गनद सकु्नहुञ्छ।  
 

* यप्रद तपाइँ संग केप्रह सल्लाह र सुझाव हरु छन् भने आफ्नो बालबाप्रलकाका सु्कल का प्रिन्तिपल संग पत्राचार गनद सकु्न हुन्छ। 
 

* तपाइँको अवलोकनका लाप्रग स्रोत – Larry Ferlazzo’s 7 Tips for Parents Supporting Remote Learning –  

) - https://youtu.be/Srx1VX2daFI 
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डोभर हाई सू्कलका पररमार्जन हरु : 
 

* डोभर हाई सू्कलले आफ्नो हररयो र सेतो ताप्रलका लाइ प्रनरन्तरता प्रदने छ । तलको ताप्रलकाले अप्रिल २४ र अप्रिल २७ मा सू्कल बन्द 

रहने प्रदनमा के गने भनेर सम्बोिन गछद :  

अप्रिल १३ को हप्ता - सोमबार / हररयो, मंगलबार / सेतो, बुिवार / हररयो, प्रबहीबार / सेतो, िुिवार / कायादलय समय  

अप्रिल २० को हप्ता - सोमबार / हररयो, मंगलवार / सेतो, बुिवार / हररयो, प्रबहीबार / सेतो, िुिवार / सू्कल छैन 

अप्रिल २७ को हप्ता - सोमबार / सू्कल छैन, मंगलवार / हररयो, बुिवार / सेतो, प्रबप्रहबार / हररयो, िुिवार / सेतो 

 

िगप्रत प्रववरण बुिवार, अप्रिल १५ को प्रदनमा पोस्ट गररनेछ जस बाट पररवारलाई उनीहरूको प्रवद्यार्थी (हरू) को तेस्रो च माप्रसक िैप्रक्षक 

िगप्रतको बारेमा जानकारी हुनेछ। यो संिमणकाप्रलन समयको दूर प्रिक्षाको गे्रडलाई िगप्रत प्रववरण बनाउने प्रनणदय समय पररन्तथर्थप्रतलाइ 

मध्यनजर गरेर भएको हो । 
 

K - ८ कक्षा शिक्षा सम्बन्धि पररमार्जनहरु:  
 

गे्रड K - ८ सबै प्रनिादररत पाठ्यिम अनुसार जारर छन् जुन  िुिबार, अप्रिल ३ मा िदान गररएको जानकारीमा उले्लख  छन्।  दूर प्रिक्षा 

प्रसकाइमा  पररवारबाट  प्रनम्न कुराहरु अपेक्षा गररएका छन् : 
 

* यस दूर प्रिक्षा प्रिक्षणले पढ्ने, लेखे्न, प्रसजदना गने, बोल्ने, सुने्न, परावतदन गने र समस्या समािान गने कुरामा प्रबद्यार्थीको ध्यान केन्तित 

गददछ। 
 

* कुनै पप्रन नयाँ प्रिक्षाले प्रवद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको काम र प्रिक्षक िप्रतप्रिया अनुसार आवश्यक सीपहरू र अविारणाहरूमा मात्र 

ध्यान केन्तित गददछ । 
 

* प्रबद्यार्थीहरुलाई िमै संग नयाँ प्रसकाइ जारी गरीन्छ, ताप्रक पररवार र प्रवद्यार्थीहरु अचम्ममा नपरुन। 
 

प्रिक्षकहरूले दूर प्रिक्षामा अपेक्षाहरू प्रसकाउने काम पप्रन जारी राख्दछन् - जसै्त िप्रवप्रि प्रिष्टाचार। 
 

* कृपया तपाईंको बच्चालाई प्रिक्षक सुझावको लाप्रग काम समयमै िसु्तत गनद िोत्साप्रहत गनुदहोस्। यसले प्रिक्षकहरूलाई ध्यान केन्तित 

गनद अनुमप्रत प्रदनेछ। यसले प्रवद्यार्थीहरू कुन प्रसप मा पोख्त छन् र कुन प्रसपका लाप्रग अप्रिक सहयोग आवश्यक छ भने्न कुरा प्रनिादरण 

गनद सहयोग गछद । 
 

* प्रिक्षकहरूले मेनुहरूमा िाप्रवप्रिक र गैर-िाप्रवप्रिक प्रवकल्पहरू िदान गने काम जारी राखे्नछन्। 
 

* कुनै कागजपत्र / प्याकेटहरू प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग घर पठाउन सप्रकदैन प्रकनकी िारीररक रूपमा महामारीका कारण यो सम्भव छैन। 
 

* दूर प्रिक्षाको  समय अवप्रि भर  K  - 8 सम्म कुनै गे्रप्रडंग हुनेछैन। प्रवद्यार्थीहरुको प्रसकाई िप्रतप्रिया अनुरुप केन्तित हुनेछ। 

 

पररवारका लाप्रग केही सामग्री  स्रोतहरू - पाररवाररक सामग्री स्रोतहरू जुन तपाईं प्रिक्षण अवसरहरू प्रवस्तार गनद ियोग गनद सकु्नहुन्छ: 

 


 The JAMES DYSON FOUNDATION: https://www.jamesdysonfoundation.com/
  

 OPPORTUNITIES TO ESCAPE: 

 
Sherlock Holmes Digital Escape Room (Sala de escape digital de Sherlock Holmes) 

 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd94DdfmxEJMTmlNA…/viewform 
 

Escape the Fairy Tale: Part 1 (Escape del cuento de hadas, parte 1) 

 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe1xF-PUPOxGO0lo…/viewform… 
 

Marvel's Avengers: Escape from the Hydra Base! (Vengadores de Marvel: escape de la base de Hydra) 

 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdXeCKJN6fBV-o25…/viewform… 

https://www.jamesdysonfoundation.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd94DdfmxEJMTmlNA9YnWD-GsKqTKj1gI-sScf2rciKwllTwA/viewform?fbclid=IwAR017otwaNQSo7jplYAALz-TvXV4JA8cj5RFt2hAubZZSNONbk08dviKx90
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1xF-PUPOxGO0loMSoBkwXeHQUPsep9_EwWA7SP9YwaIs3Lg/viewform?fbclid=IwAR3pbXNFjAZAY71LYcetpE5Qoblwnw92HRgG14a9HEBGiDO5xXol76vJO6E
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXeCKJN6fBV-o25x_C1srOMfOqjzmmzSuhy5npJuHXnThcMA/viewform?fbclid=IwAR3nUiit65RqjH-0ggU8bT_ELFYiaJx8jJm_8IdB3btfus9jJZ-uJb5mnTk


 

 

Escape from Star Killer Base! (Star Wars) (Escape de la base de Starkiller) (La guerra de las galaxias) 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdgQSe3coQ5ga8wY3…/viewform 
 

Pikachu's Rescue (El rescate de Pikachu) 

 https://docs.google.com/…/1FAIpQLScnT1OHSZasKXMPlu…/viewform 
 

Cinderella's Escape (El escape de Cenicienta) 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfX4nFPt04K7ePZYE…/viewform 
 

Spy Apprentice Adventure (Aventura para aprendices de espía) 

 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdelL0PKnOdBc0v3k…/viewform 

  

सबै भन्दा पशहले: 
 

अमेररकाको सबै भन्दा पुरानो नाटकघर - "हाम्रो ध्यान को पत्तो" शिर्जक भएको सक्कली साइबर नाटक 
 

शबस्तारमा 

* अप्रिल १७ मा तीन पटक मन्चन हुन्छ  

* यहा प्रर्थचु्नहोस शबहान ११ -१२, २-३ दीउसो,  वा  ७-८ बेलुका (11 a. m.-12 p. m., 2-3 p. m., o 7-8 p. m.)  पुप्रबदय समय 

अनुसार (पासवडद walnut ) 

* प्रिछक र पररवारका लाप्रग प्रनिुल्क (प्रबद्यार्थी र बालबाप्रलका संगै हेनुदस ) 

* SEL र  मानप्रसक स्वास्थ्य  ( शिछक र पररवार का लाशि छलफल)  (Discussion Questions for Educators/Parents) 
पृष्ठभूशम  

प्रवश्व नै पररवतदन गने महामारीले प्रवद्यार्थी र प्रिक्षाप्रवद्हरूलाई िकेलै्द दूर प्रिक्षा र प्रतनीहरूको सीमा तर्था  प्रनदेिनमा आमूल पररवतदन 

गनद र्थाल्यो । यस दूराभासी कक्षाकोठाले कसरी दूर प्रिक्षाको नयाँ के्षत्रमा यो जीवनलाई लैजाँदै छ हेनुदहोस्। अशभनेता र लेखकका 

पररचय  ( bios.) 

 

यस कायजमा सहभािी बनु्नहोस् 

यो एक अन्तप्रिद यात्मक अनुभव हो जहाँ तपाईले अन्त्य कस्तो हुने भने्न र अन्य िेरै प्रनणदय प्रलनुहुन्छ। नाटक सप्रकए पप्रछको छलर्ल मा 

न्तिप्रनकल मनोवैज्ञाप्रनक, प्रिक्षक र प्रविेर् अप्रतप्रर्थहरूको एक प्यानल द्वारा मध्यथर्थता हुनेछ । 

  

ठाउँ सीप्रमत छ त्यसैले अप्रहलै्य दताद गनुदहोस् र नाटक नछुटाउनुहोस्। शबहान ११ -१२, २-३ दीउसो,  वा  ७-८ बेलुका (पुप्रवदय समय 

अनुसार) । .  11am-12N, 2-3pm, or 7-8pm EST अशभलेखको संस्करण  ( archived version )  अप्रिल १८ बाट उपलब्ध हुन्छ। 

 

मेरो पूरा बाल्यकालको समय अवप्रि भर मलाई मेरा आमा बुबाले प्रसकाउनुभएको प्रर्थयो प्रक जब तपाईंले  चुन तीपूणद र कप्रठनाईको 

सामना गनुद पने हुन्छ त्यस बेला तपाईंमा सिैं आिा र आथर्था आकप्रर्दत हुन्छ। आिावादी दृप्रष्टकोण कायम राख्दा हामीलाई िते्यक प्रदन 

राम्रा र सकारात्मक कुराहरु देख्न मद्दत हुन्छ जुन  हामी वररपरर छन । ती सािारण र साना दया एबम करुणाका कायदहरूले हाम्रो  

अन्धकारलाइ हटाउछन् । अब म तपाइँलाइ आउँदो हप्ता देन्तख हाम्रा अगाडी भैरहेका साना तर महत्त्वपूणद चीजहरू रे्ला पानद िोत्साहन 

गददछु  र दयाको एक सािारण कायद गनद समय प्रलनुहोस् भप्रन सल्लाह प्रदन चाहन्छु । मलाई प्रवश्वास छ तपाईले यो मागद उपयोगी 

पाउनुहुनेछ र एक आिावादी दृप्रष्टकोण राख्न सर्ल हुनुहुनेछ। 

 

 

भवदीय, 

 

William R. Harbron 
 

William R. Harbron, Ed.D. 

Superintendent of Schools 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgQSe3coQ5ga8wY3MYZ9zdKs6ESXo5OjDk9aYfRhrvoAN0OA/viewform?fbclid=IwAR0joFPv1AWni8JOgoSaxZe_VkANVvzZe6fN9HO_rIZr_DfEN6dETDIzZSE
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