
 

 

 
 
 

अप्रिल ३, २०२० 

 

प्रिय डोवर सू्कल पररवारका  सदस्यहरू, 

कोरोना भाइरस रोग - १९ महामारीको चुनौती बाट बच्न ियासहरु जारर गदै गदाा तपाईंको पररवारले राम्रो गरररहेको छ भने्न मलाइ 

आशा छ । यो मेरो दृढ प्रवश्वास पप्रन हो प्रक पररवारहरूले आफ्ना बच्चाहरूको लाप्रग आशा, िेम, र सुरक्षाको एक ठोस आधारको रूपमा 

सेवा गछा न्। हामी यो महामारीलाइ सामना गदै अगाप्रड बढ्दै गदाा म तपाईंलाई अपडेट गना चाहान्छु प्रक डोवर सू्कलले दूर प्रशक्षालाइ 

मे ४ सम्म अध्यावप्रधक गनाका लाप्रग के कस्ता काम हरु गरररहेको छ।  

 

खाना वितरण: डोवर सू्कल के्षत्र का  सबै प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग खाना प्रवतरण कायाक्रम खुला रहेको जानकारी गराइञ्छ । सोमबार, 

अप्रिल ६ देखख, खाना प्रवतरण कायाक्रम िते्यक सोमबार, बुधवार, र शुक्रवार आयोप्रजत हुनेछ। सोमबार र बुधवार दुई प्रदनको खाना 

प्रवतरण गररनेछ, र शुक्रवार, प्रबहानको खाजा र खाना  प्रवतरण गररनेछ। खाना प्रवतरण हुने ठाउ उही रहनेछन खाना  प्रबहान ०९:४५  

देखख १०:४५  सम्म उपलब्ध हुनेछ।  

 

डोभर हाई सू्कल दूर विक्षा: यस नयााँ शैप्रक्षक प्रसकाइ िणालीको सुरूवातका  क्रममा प्रवद्यार्थी, पररवार र प्रशक्षकहरूले सामना 

गरररहेका चुनौतीहरूको असंख्य मान्यतालाई स्र्थान प्रददै डोभर हाई सू्कलले हाईसू्कल दूर प्रशक्षा मोडेललाई पररषृ्कत गना सबै ियास 

हरु जारी राखे्नछ। 

डोभर हाई सू्कलले 4-१ मोडेल अपनाएको छ जसमा हामी हररयो / सेतो रोटेशन अनुसरण सोमबार देखख प्रबहीबार सम्म तर्था शुक्रवार  

का प्रदन प्रवद्यार्थीहरू आफ्ना प्रशक्षकहरू संग बाताालाप गरर गृहकाया तर्था अन्य काया पूरा गना  सक्दछन्। 

प्रबध्यमान प्रवश्वव्यापी महामारीको दौरानमा दूर प्रशक्षा िणाली को वातावरणमा एक िबन्ध योग्य कायाभार कसरर प्रनधााररत गने भने्न हाम्रो 

कोप्रशस जारी छ। NHSBA, NHSAA, NEA-NH, NHASP, NHCTA तर्था NHASEA सबैले   प्रसफाररस गरेका छन  प्रक कक्षा 

९-१२ का प्रवद्यार्थीहरूले हरेक प्रदनको तीन घण्टा सू्कल वका  गनुा पछा । डोभर हाई सू्कलले यी प्रदशाप्रनदेशनहरू ियोग गरेर हाम्रा 

प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग व्यवखस्र्थत र अर्थापूणा कायाभार सुप्रनप्रित गनाको लाप्रग प्रवप्रभन्न  संकायसाँग काम गरररहन्छ। 

 

डोिर K-8 दूर विक्षा: दूर प्रशक्षाको यो अनपेप्रक्षत समयमा, डोभरका  सू्कलहरूले हाम्रा प्रवद्यार्थीहरूलाई शैप्रक्षक, एबम अझ महत्त्वपूणा 

कुरा - सामाप्रजक र भावनात्मक रूपमा सहयोग गना चाहन्छन्। अनुसन्धानले भन्छ प्रक माप्रनसहरू तनावमा भएको बेला प्रसक्न सकै्दनन्। 

हामी राम्ररी जान्दछौ ंप्रक हाम्रा केही प्रवद्यार्थी र पररवारहरूले कोरोना भाइरस रोग - १९ महामारीको चुनौती को - शारीररक, भावनात्मक, 

आप्रर्थाक, र िप्रवप्रधमा पहुाँचका प्रहसाब ले सामना गना  समस्या भइरहेको हुन सक्छ। यप्रद तपाईं आफ्नो बच्चाको मानप्रसक स्वास्थ्यको 

बारेमा प्रचखित हुनुहुन्छ भने, कृपया सहयोगको लाप्रग तपाईंको सू्कलको  सल्लाहकारलाई सम्पका  गनुाहोस्। यप्रद मानप्रसक स्वास्थ्यको 

खस्र्थप्रत ले  आपतकाप्रलन  रुप प्रलदैछ भने्न लाग्छ भने आफ्नो बच्चाको िार्थप्रमक स्वास्थ्य सेवा िदायकलाई तुरुि सम्पका  गनुाहोस्। 

कोरोना भाइरस रोग - १९ महामारीको यस समयमा, डोभर सू्कल दूर प्रशक्षा सम्बखन्ध राज्य, प्रशक्षकहरूको अनुभव, र हामीले अप्रहलेसम्म 

पररवारबाट सुनेका िप्रतप्रक्रया बाट सान्दप्रभाक मागादशान यस साँगै राखखएको छ । हालको महामारीको तनावको कारण ले गदाा प्रवद्यार्थीको 

प्रशक्षा भन्दा बढी िार्थप्रमकता उनीहरुको कल्याण हो भने्न कुरामा हाम्रो सु्कल के्षत्र जानकार छ । 
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िते्यक कक्षा प्रशक्षकहरूले उनीहरूका प्रवद्यार्थीहरूको आवश्यकतालाई पूरा सहयोग गना एकदमै काम गरररहेका छन्। जसरर  हाम्रो 

सू्कलमा कक्षा कोठा हरु एक प्रशक्षकको भन्दा अको  प्रशक्षक को फरक देखखन्छ, त्यसै्त हाम्रो दूर प्रशक्षा का कक्षाकोठाहरू पप्रन 

फरक देखखन सक्छन।। हामी सबै पररवारका लाप्रग यो यर्थासम्भव सुव्यवखस्र्थत बनाउन कोप्रशस गदैछ तर हामीलाई प्रबश्वास छ प्रक 

तपाईं यी कुरा हरु बुझ्दै हुनुहुन्छ। 

 

हामीलाई र्थाहा छ प्रक एउटा योजनाले िते्यक पररवारको आवश्यकताहरू ठीकसाँग मेल खान सकै्दन। त्यसैले कृपया जानु्नहोस् प्रक 

तपाईंले आफ्नो बच्चाहरुको  शैप्रक्षक आवश्यकताहरू का लाप्रग अपेक्षाहरू माप्रर्थ वा तल गएको मापन गना सकु्नहुनेछ। बच्चाहरूका 

लाप्रग यो नप्रबसानुहोस् को उनीहरुले काम कुरा हरु खेलेर प्रसक्छन। 

बच्चाहरूले तपाईंलाई खाना पकाउन र सामग्रीहरू मापन गना मद्दत गना सक्छन । उनीहरूको  ध्यान केखित गदै गप्रणत पप्रन  संलग्न 

गराई  बगैचा योजना बनाउन सहयोग गनुाहोस्। बीउहरू बाट  सुरूवात गनुाहोस् - प्रवज्ञान - र त्यसपप्रछ यसको बारेमा पप्रत्रका। 

तपाईंको बच्चाको कक्षा प्रशक्षकले प्रबगत केप्रह हप्ता देखी त्यस्ता सामग्री हरु पठाएका छन् -   भचुाअल प्रफल्ड प्रटि प जााँच गनुाहोस् !  

 

धेरै जसो सू्कले प्रदन प्रवद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको संसार कसरी खोजे्न भने्न कुरामा सहयोग गना मद्दत गदैमा जान्छ: जसमा सामाप्रजक 

सीपहरू, समस्या- समाधान गने कला, स्व-वकालत कौशल प्रवकास, लगनशीलता, सम्बन्ध प्रनमााण, र गाह्रो समयमा कसरर मागा 

खोप्रज गने।  

दूर प्रशक्षा अिगात हाम्रो प्रदनमा पुरै ६ घण्टा ठोस प्रशक्षा सम्बखन्ध पठन पाठन पदैन।  न त तपाईंले तपाईंको बच्चाको लाप्रग त्यस्तो 

अपेक्षा गनुा पछा । कृपया शैप्रक्षक अपेक्षाहरूका सम्बन्धमा तल उले्लखखत  राज्यका  प्रदशाप्रनदेश हेनुाहोस्। तपाईंको प्रवद्यार्थीलाई पप्रन 

जान्न सहयोग गनुाहोस् र प्रतनीहरूको संसारमा के हुाँदैछ भनेर बुझु्नहोस् र यो समय घरमा केप्रह समय प्रबशेष प्रशक्षाको लाप्रग ियोग 

गनुाहोस्। कृपया बुझु्नहोस् प्रक तपाईं आफ्नो बच्चाको पप्रहलो र सबै भन्दा राम्रो प्रशक्षक हुनुहुन्छ। हामीलाई आशा छ तपाईंले हामीले 

भन्न खोजेको कुरा बुझु्नभयो ! यप्रद तपाइाँ संग केप्रह िश्नहरू छन् भने कृपया तपाईंको बच्चाको प्रशक्षक वा सु्कल िशासक संग सम्पका   

गना संकोच नमानु्नहोस्। 

 

अविल 6 को हप्ताको िुरूिात: डोवर सु्कल के्षत्र ४-१ हप्ताको मोडेलमा जादै छ। यसको मतलब प्रवद्यार्थीहरू सोमबार देखी 

शुक्रवार सम्म नै दूर प्रशक्षा माफा त प्रसकाइ मा संलग्न हुन्छन तर प्रशक्षकहरूका लाप्रग शुक्रवार अको हप्ताको लाप्रग योजना र तयारीको 

प्रदन हुनेछ। 

▪ प्रवद्यार्थी र पररवारका िप्रतप्रक्रयाको लाप्रग प्रशक्षकहरूले शुक्रवार सीप्रमत समय मात्र उपलब्ध गराउने छन् तर  

तत्कालको आवश्यकतालाई जवाफ प्रदन समय तोकु्नहोस्, जुन उनीहरूले तपाई को लाप्रग छुट्याउने छन् । 

▪ शुक्रवार प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग एक प्रसकाई को  प्रदन रहनेछ - मेनू आईटमहरू पाचै प्रदनको लाप्रग िदान गररनेछ। 

 

दूर विक्षामा पररिारबाट वनम्न कुरा हरु अपेक्षा गररएका छन्: 

 

▪ प्रवद्यार्थी संगको अिरप्रक्रया पढ्ने, लेखे्न, प्रसजाना गने, बोल्ने, सुने्न, परावतान गने र समस्या समाधान गने कुरामा  केखित हुनेछ। 

▪ कुनै पप्रन नयााँ प्रशक्षाले प्रवद्यार्थीहरूलाई चाप्रहने आवश्यक सीपहरू र अवधारणाहरूमा मात्र ध्यान केखित गदाछ - उनीहरू काम र 

प्रशक्षकहरूको धारणाको आधारमा। 

▪ प्रबद्यार्थीहरुलाई नयााँ प्रसकाइ प्रबस्तारै जारी गराइञ्छ, ताप्रक पररवार र प्रवद्यार्थीहरु आियामा नपरुन । 

▪ प्रशक्षकहरूले दूर प्रशक्षामा अपेक्षाहरू प्रसकाउने काम पप्रन जारी राख्दछन् - जसै्त िप्रवप्रध प्रशष्टाचार। 

▪ कृपया तपाईंको बच्चालाई प्रशक्षक सुझावको लाप्रग काम समयमै िसु्तत गना िोत्साप्रहत गनुाहोस्। यसले प्रशक्षकहरूलाई ध्यान केखित 

गना अनुमप्रत प्रदनेछ। यसले प्रवद्यार्थीहरू कुन प्रसप मा पोख्त छन् र कुन प्रसपका लाप्रग अप्रधक सहयोग आवश्यक छ भने्न कुरा प्रनधाारण 

गना सहयोग गछा । 

▪ प्रशक्षकहरूले मेनुहरूमा िाप्रवप्रधक र गैर-िाप्रवप्रधक प्रवकल्पहरू िदान गने काम जारी राखे्नछन्। 

▪ कुनै कागजपत्र / प्याकेटहरू प्रवद्यार्थीहरूको लाप्रग घर मा पठाउन सप्रकदैन प्रकनकी शारीररक रूपमा  महामारीका कारण यो 

सम्भव छैन। 

▪ दूर प्रशक्षाको  समय अवप्रध भर  K  - 8 सम्म कुनै गे्रप्रडंग हुनेछैन। प्रवद्यार्थीहरुको प्रसकाई िप्रतप्रक्रया अनुरुप केखित हुनेछ। 

 

 

 

 

 

 



 

 

▪ पररवारहरूले प्रशक्षकहरू द्वारा साझा गररएको वेबसाइटहरू र कायाक्रमहरू ियोग गरेर संवधान र प्रसके्न माध्यम िदान गना 

सक्दछन्। 

▪  NH राज्यले दूर प्रशक्षा शैप्रक्षक प्रनदेशन समयका लाप्रग प्रनम्न दैप्रनक प्रदशाप्रनदेशहरू जारी गरेको छ: यप्रद 

दूर कक्षा कोठा प्रशक्षक द्वारा उपलब्ध गराईएको  मेनू र प्रवकल्पहरूको पूणा उपयोग गदाछन भने तपाईंले धेरै कुरा हरु पाउनुहुनेछ। 

अर्थाात् तपाईंसाँग यी सुझाव गररएको समयहरू भन्दा बप्रढ प्रवकल्पहरू छन्। 

गे्रड K -१           ४५ प्रमनेट  

गे्रड २ - ३          ६० प्रमनेट  

गे्रड ४ - ५          ९० प्रमनेट  

गे्रड ६ - ८          ३० प्रमनेट / िप्रत प्रशक्षक अप्रधकतम ३ घण्टा /प्रदनको लाप्रग 

 

िवबवि: दोवर सु्कल के्षत्रमा क्रोमबुकहरूको संख्या सीप्रमत छ। पप्रहलो चरणको क्रोमबुकहरूको प्रवतरण 

हाम्रो हाई सू्कलका प्रवद्यार्थीहरूका लाप्रग  प्रर्थए जोसाँग उपकरणहरू प्रर्थएनन्। िार्थप्रमक सू्कलका  प्रिखिपलहरू र 

मध्य सू्कलका प्रिखिपलहरु ले उपकरणहरू नभएका प्रवद्यार्थीहरू पप्रहचान गरर प्रत पररवारहरूलाई उपकरण प्रवतरणको िप्रक्रया शुरु 

गरेका छन । यप्रद तपाईंसाँग कुनै उपकरण छैन, र तपाईं लाइ लाग्छ तपाईं सूचीमा हुनुहुन्न भने, कृपया तपाईको प्रवद्यार्थीको 

प्रिखिपललाइ सम्पका  गनुाहोस्। 

 

थप जानकारी: तलको जानकारी तपाईंको प्रवचारको लाप्रग हो: 

▪ दूर प्रशक्षा िणाली मा brick-n-mortar को िप्रतप्रलप्रप गनुा एक चुनौती हो। प्रजल्लाका प्रशक्षकहरूले  

यसको अभ्यासलाइ  पररमाजान गना र पररषृ्कत गने काम  जारी राखेका छन  प्रकनप्रक  उनीहरूले यो नयााँ वातावरणमा प्रनदेशन 

अने्वषण गछा न् । 4-1-हप्ताको मोडेलमा जानका लाप्रग यो तका  सप्रह छ ताप्रक प्रशक्षकहरूलाई नया कुरा पत्ता लगाउन, प्रसक्न, र 

साप्ताप्रहक तयारी गना यसले सहयोग प्रदन्छ। 

▪ यप्रद यस सम्बन्धमा तपाईंसाँग िप्रतप्रक्रया र / वा सुझावहरू छन् भने कृपया तपाईंको बच्चाको प्रिंप्रसपल संग सम्पका  गनुाहोस्। 

▪ डोभर शहरले हालसालै मनोरञ्जनको के्षत्रहरू बन्द गर्यो शारीररक दूरी कायम राखे्न  अवधारणाको प्रवकासलाई जारी राख्न । स्वछ 

हावा र व्यायामका लाप्रग अवसरको रूपमा आउटडोरको ियोग जारी राख्न ुमहत्त्वपूणा छ। 

तर याद राख्नहुोस सामुप्रहक खेलकुद र गप्रतप्रवप्रधहरू भने मान्य छैनन्। 

▪ यो महत्त्वपूणा छ प्रक तपाईंले सामाप्रजक संजाल माफा त सामाप्रजक सम्पका  जारी राख्न ुपछा । सामाप्रजक संचार लाइ सकरात्मक 

तरीकाले पुरा रुपमा ियोग गना सप्रकन्छ। यप्रद तपाईंलाइ कोरोना भाइरस रोग - १९ महामारीको बारेमा र्थप मद्दतको आवश्यकता छ 

भने कृपया सामुदाप्रयक स्रोतहरू जााँच गनुाहोस् जुन तपाईंलाई सहयोग गना सक्छन वा तपाईंको बच्चाले िाप्त गने ईमेल हेनुाहोस 

जसले धेरै कुराहरुमा मागादशान गदाछ। वा तपाइले आफ्नो बच्चा को सु्कल िशासक लाइ पप्रन इमेल गणा सकु्नहुञ्छ।  

 

टि े प्रस खिर्थ र जेफ वालरले प्रनम्न कुरा लेखेका छन्: हामी समस्याहरू र चुनौप्रतहरु द्वारा उत्साप्रहत हुनुपदाछ। यो प्रछटो वा सप्रजलो 

नहुन सक्छ। तर धेरैजसो हामीले बाधाहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रसक्छौ ंजसले हामीलाई अिमा सबैभन्दा ठूलो सुधारमा पुर्याउाँछन । 

कोरोना भाइरस रोग - १९ महामारीले हाम्रो सामान्य र स्र्थाप्रपत दैप्रनक प्रदनचयाामा नयााँ चुनौप्रतहरू र अवरोधहरू खडा गरेको छ। 

 

हाम्रो पररखस्र्थप्रतले हामीलाई हाम्रो दैप्रनक जीवन छुटै्ट तरीकाले सञ्चालन गना िेररत गरेको छ। यो चुनौतीपूणा छ। तर यो चुनौती प्रसक्न 

को लागी एक पाठ हो जुन अिमा समाप्त भएपप्रछ हामीलाई अझ सुदृढ बनाउाँछ। । डोभर का सू्कलहरू तपाइाँको पररवार र 

तपाइाँको बच्चाहरूलाई क्षमताको सबै भन्दा राम्रो सदुपयोग गने अवसर उपलब्ध गराउन ियासरत छन्। 

 

भवदीय, 

 

 
 

William R. Harbron, Ed.D. 

Superintendent of Schools 


