
रिओपनिङ्ग क्वु एण्ड ए (Q&A) 

 
 डिस्ट्रीक्टले अझै पनि फेबु्रअरी १ सम्ममा प्रनि स्ट्कूल ५० देखि १०० उच्च आवश्यकिाको ववद्यार्थीहरूलाई (50 to 

100 high-needs students per school) फफिाा ल्याउिे कुरा गरररहेको छ? छ। 
 

 उच्च ववद्यालय आवश्यकिाहरू कसलाई मानिन्छ? वप्रन्न्सपलहरूले कसरी िी ववद्यार्थीहरू छिौट गरररहेका छि?् 

ववद्यार्थीहरूको उच्च आवश्यकिा जिसंख्याको लागग फका िको लागग िाटा, शिक्षक शसफाररस, र अशििावकीय 
प्रार्थशमकिामा आधाररि प्रधािाध्यापकहरू द्वारा पहहचाि गररदैछ। 

 

 िी पररवारहरूसँग पहहल्यै सम्पका  िइसकेको छ? छ। यो प्रफिया जारी छ। 
 कुिै ववचार/सुझाव छ जुि हामी डिस्ट्रीक्ट िरको उच्च आवश्यकिाहरू कुरा गरररहेछौँ?  अझै हप्िामा पाँच हदि 

नििीहरूले संचालि गछाि?् 

 यी ववद्यार्थीहरू हाम्रो वेबसाइटमा स्ट्कूल योजिामा छि ्- ५० देखि १०० र अनिल्लो उल्लेि गररएको जिसंख्या 
समावेिीकरण जुि फेबु्रअरी १ मा फका दैछ। यस बबन्दमुा नििीहरू ५ हदि सम्म उपन्स्ट्र्थि हुिछेि।् 

 ग्रेि प्री-के देखि ग्रेि २ सम्मका ववद्यार्थीहरूलाई पहहलो चरणको समयमा फफिाा आमन्न्िि गररन्छ? गररन्छ। 
 सबै शसनियसालाई फेबु्रअरी १ शिि फफिाा आमन्न्िि गररन्छ? गररन्छ। 
 िी दईु समूहहरू फकि पहहले फका ि छानिए? 

 शसनियसा यो िथ्यमा आधाररि छ फक उिीहरूको गि वर्ा जूनियर यर (वर्ा) को अन््य छुटेको गर्थयो र यस वर्ा 
स्ट्िािक (ग्र्याजुएसि)् र कलेजको लागग ियारी गिा आवश्यक छ। 

 प्री- के (Pre-K) देखि ग्रेि २ सम्म अिुसन्धािमा आधाररि जुि प्रारन्म्िक वर्ाहरू िैक्षक्षक र सामान्जक / 
िाविा्मक दबैु ववकासको धेरै मुख्य के्षिहरूमा शिन्ििा देिाउँदछ। 

 िी ववद्यार्थीहरू हाइबब्रि ढाँचामा हुिेछि?् िपाईलाई र्थाहा छ ्यो अझै कस्ट्िो देखििेछ? वप्र-के देखि ग्रेि २ 
सम्मको लागग सुरु गिा दईु हदिको िाशलकामा हुिेछ। गु्रप A सोमबार / मंगलबार। गु्रप बी बबहीबार / िुिबार। 
बुधबार एशसन्िोिस / ररमोट (asynchronous/remote) 

 िी ववद्यार्थी र अशििावकहरू कहहले फका िे चाहािा गछाि ्िन्िे निधाारण गिा सम्पका  गररिेछ?   

ववद्यार्थी लगािार फका िे िमसँगै यो काया जारी रहिेछ। 
 अको चरणहरू मध्य माचा (mid-March) हँुदै एक देखि दईु हप्िाको अन्िरालहरूमा हुिेछ, सही हो ? 
 ववज्ञाि, परीक्षण, र हामीले फेज १ (Phase 1) बाट के शसक्छौँ िन्िे कुरामा नििार हुन्छ। 
 िी चरणहरू (Phases) ग्रेि स्ट्िरद्वारा (grade level) गररन्छ? 

 सम्िाववि रुपमा स्ट्कूल आधाररि टोली (SBTs) प्रफियाको सार्थ ग्रेि द्वारा गिा सफकन्छ। 
 उिीहरूको बच्चा स्ट्कूल फकााउि चाहन्छि ्फक ििेर जिवरीमा प्र्येक डिस्ट्रीक्ट अशििावकसम्म पुग्िे लक्ष्य छ? 

छ। SBTs माफा ि। 
 परीक्षणहरू के गि?े  परीक्षणहरू प्राप्ि गि ेर अशििावकीय सहमनि प्राप्ि गिे प्रफिया सुरू िएको छ? यो हाम्रो 

स्ट्वास्ट्थ्य सल्लाहकार काउन्न्सल (एचएसी) का सदस्ट्यहरू (Health Advisory Council (HAC) Members) र हाम्रो 
िाईरेक्टर िा. िनेिस कुओ र िा. टन्जा ववशलयम्स (Medical Director Dr. Dennis Kuo and Dr. Tonja Williams) 

सहहिको समन्वय र निदेििमा चशलरहेको छ। 

Nepali 


