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मखु्य पोइन्टहरू 

 
१. सुपरिन्टेन्डेन्ट ि िोडडले िीपीएस (BPS) विद्यार्थीलाई चाड ैनै स्कूलमा फकाडउन चाहन्छ जब यो सुरक्षित र जजम्मेवार हुन सक्ने 

हुन्छ। हामी शििामा परेको असरको िततपूततिको लागि कदम चाल्ने छौँ। तर हामी चााँड ैनै ठूलो ववववध अबिन डडस्ट्रीक्टलाई 
ठूलो जोखिममा राख्दा जीवन र साविजतनक स्ट्वास्ट््य पररणामहरू उल्टाउन सक्दैनौ।   

 ववद्यालयमा आधाररत योजनाहरूले सबैभन्दा बढी आवश्यकतामा रहेका ववद्यार्थीहरू, वि-के (Pre-K) देखि २ सम्म, र  

शसतनयसि इन फेज वान (seniors in Phase 1 of our return to in-person instruction) मा फकि ने िार्थशमकता ददइन्छ।  

२. बीपीएस मेडडकल डाईरेक्टर डा. डतेनस कुओ, युबीएमडी (UBMD) पेडडयादरक्सका लागि डभेलपमेन्टल पेडडयादरक्स एण्ड 
ररह्याबबलीटेिन डडशभजनका िमुिको अनुसार, वतिमान समुदायमा भाइरस फैशलएको समय सबै भन्दा मागर्थ छ र तनकै नराम्रो 
हुाँदै जान्छ। डा. कुओले कजम्तमा फेब्रुअरी १ सम्म ररमोट लतनिङ्िका लागि सल्लाह ददएका छन,् एक सेमेस्ट्टरको माध्यमबाट 
शििा तनरन्तरताका लागि र नयााँ परीिण िोटोकलहरू पूणिरूपमा कायािन्वयन िनिका सारै्थ एमएमआरभीका (MMRV) लागि 
७५० बच्चाहरूलाई िोप ददन। 

 

३. ककनभने BPS माचडमा सकिय गर्थयो र बुद्गधमानीपूविक न्यू योकि  राज्यमा ररमोट-मात्र तनदेिनमा (remote-only instruction) 

पररवतिन िररयो, भाइरसको िारजम्भक चरणमा बहृत अत्यगधक फैलावट बफ्लोमा रोककयो। हामी अब समानान्तर तनणिय 
बबन्दमुा छौँ। 

    ४. बीपीएसले कोभीड 19 क्लोजिको सामाजजक-भािनात्मक परिणामहरू सम्िोधन गनड कायि िरररहेछ। 

 सबै BPS ववद्यार्थीहरू सामाजजक-भािनात्मक सकड ल टायममा ववद्यार्थीहरूको सार्थ दैतनक सामाजजक-भावनात्मक चके-
इन पूरा िनि र सामना िने कौिलहरू तनमािण िने माध्यमको रूपमा सहभािी हुन्छन।् 

  ित्येक स्ट्कूलमा सामाजजक कायडकर्ाड, सल्लाहकाि ि मनोिैज्ञाननक हुन्छन ्जसले ववद्यार्थीहरूलाई टेशल-काउजन्सशलङ्ि 
सेवाहरूको माध्यमबाट सामाजजक-भावनात्मक सरोकारका सार्थ मद्दत िछिन।्  

 ित्येक स्ट्कूल एक मानससक स्िास््य समुदाय साझदेािसँग जोडडएको छ जसले द्रतु व्यजक्तित मानशसक स्ट्वास्ट््य 
टेशलरे्थरापी िदान िदिछ। 

 
   ५. भचुिअल लतनिंि यस बन्दको समयमा सम्भि भएसम्म प्रभािकािी रूपमा चशलरहेको छ: 

  सिक्षा आयुक्र् द्िािा (Commissioner of Education) धेरै BPS ववद्यालयहरूमा भचुिअल लतनिङ्ि कायािन्वयनको 
नमूनाको रूपमा डडस्ट्रीक्टले मान्यता िाप्त िरेको छ र हाम्रो योजना राज्यव्यापी रूपमा ववतरण िररएको छ। 

 स्ट्टाकफिं ि जस्ट्र्थरता सबै समयमा उच्च रहनुको अर्थि हो कक हाम्रो असाधािण टटगचिंग कोिले आफ्ना ववद्यार्थीहरूसाँि 
अगधकर्म समय व्यततत िदैछ।     

   ६. क्वाटिर १ का लागि अन्य िैक्षक्षक / सहायर्ा परिणामहरू समावेि: 
 चार मुख्य ववषयहरु (core subjects) (िखणत, ववज्ञान, सामाजजक शििा र ELA) को लािी गे्रड: ७६% गे्रड उत्तीणि भएको 

गर्थयो; गे्रडको १८% अपूणि गर्थए; ६०% गे्रडहरू असफल। 

 उपजस्र्थनर् दिहरू बबि 5 स्ट्कूल डडस्ट्रीक्टरूसाँि बराबर छन;् र हामी व्यजक्तित रूपमा (in-person) देखि टाढा छैनौ। 
औसतमा एशलमेन्टरी गे्रडमा ८३% र हाई स्ट्कूलहरुमा ७८% 

 हाम्रो २०२१ शसतनयसिको अनुिमनले देिाउाँ दछ कक हामी ित वषिको स्नार्क दि (ग्र्याजुएसन ्िेट) ७६.२% लाई पार 
िनि िइरहेका छौँ। 

 ९७% BPS ववद्यार्थीहरूले BPS रिमोट-लननिंग उपकिण ियोि िदैछन।् (अन्य ३% ले सम्भवतः आफ्नै उपकरणहरू 
ियोि िनि रोजेका छन।्) 

 डडस्ट्रीक्टले ववद्यार्थी पररवारलाई कुनै िुल्क बबना घरमा (हटस्ट्पट वा ब्रॉडब्यान्ड सवविस माफि त) शसकाउनको लागि 
इन्टिनेट जडान मद्दर् गनड नयाँ ि स्र्थानीय साझदेािीको स्ट्र्थापना िरेको छ। 

 

   Nepali 


