
 
समाचार प्रस्तुत 

                                    तुरन्त प्रस्तुतको * अ�प्रल २०,२०२० 
                    
�सन�सनाट� पिब्लक स्कूलको चौथो चौथाईको गे्र�डगं योजना घोषणा  
 
�सन�सनाट� पिब्लक स्कूलले लगतै यसको चोेथेो- चोेथाइको �कन्डरगाड�न दे�ख १२ क�ाका �वद्याथ�हरुको ला�ग गे्र�डगं 

योजना घोषणा गरय्ो। 
 
�श�कहरूले २०१९-२०२० सालको शै��क वषर्को अिन्तम नौ (९) हप्ता समयमा उ�तणर्  वा अपूणर् गे्रड �नकाल्ने छ ।माचर् 
म�हनाको मध्य�तर कोरोना भाइरस -१९ लाई �नयन्त्रण गनर् गभनर्र माइक डवेाइनले घर बस्ने आदेश �दएप�छ �श�कहरू र 
�वद्याथ�हरूले टाढैबाट �सक्ने कुरामा समथर्न भए। 
 
उत्तीणर्  हुनुको मतलब  �वद्याथ�हरूले स्कूलको काम,  (समदृ्ध) ए�रचमेन्ट प्याकेट  वा स्कुलोजीमा पोष्ट ग�रएको 
कामहरु,  �वद्याथ�हरू र  �श�कहरुको अनलाइन रा�खएको कुराहरु पुरा गरेको मा�नन्छ।अपुणर् गे्रडको मतलब �वद्याथ�हरूले 

थोरै वा कुनै स्कूलको काम नगरेको  वा स्कूल बन्द हँुदा खे�र �श�कहरुले �वद्याथ�हरूलाई इमेल वा फोनबाट सम्पकर्  गनर् 
नसकेको जनाइन्छ। 
 
सहायक सुपे�रटेन्डने्ट  �टआनाए अमाटले भन्नु भयो  �वद्याथ�हरूले उ�नहरुको चौथो -चौथाईको उन्न�त र कामहरूको बारेमा 
हरेक हप्ता �श�कहरुबाट सुचना पाउने छन।्मे म�हनाको २० गत ेयस चौथाईको स्कुलको काम बुझाउने अिन्तम �दन हो। 
 
हाई स्कूल तहमा �वद्याथ�हरूले अिन्तम पर��ा वा मूल्यांकनहरू  �दनु पन� छैन ,अमाटले भन्नु भयो। 
 
हालसाल,ै �सन�सनाट� पिब्लक स्कूलले  �प्रस्कूल, ए�लमेन्टर�, र हाई स्कूलले  �वद्याथ�हरूको ला�ग कोरोना भाइरस �बश्व 

ब्या�प रोगको कारणले स्कूल बन्ध भएको बेला �सक्ने कामलाई �नरन्तरता �दन टाढै बसेर �सक्ने योजना प्रस्तुत गरेको 
�थयो। 
 
"हामी बुझ्छ� हाम्रा प�रवारहरूको ला�ग �य चुनौतीपूणर् समय हो", अमाटले भन्नु भयो।�सन�सनाट� पिब्लक स्कूलका 
�श�कहरू र कमर्चार�हरूले यस्तो टाढैबाट �स�क समयमा  बेग्ल ै�क�समले सोचरे �वद्याथ�हरूका  ला�ग सफलता पुबर्क  यो 
बषर् सकाउन  जुन कुरा चा�हन्छ  त्यो छ �क छैन भनेर �बचार राखेका छ्न।् 
 
अ�प्रल म�हनाको २० गतमेा, िजल्लाले �सन�सनाट� पिब्लक स्कूल �टभी एउटा समुदायको पहँुच च्यानल जम्म ैअनलाइन 

रेकडर् ग�रएको �श�ाहरु �सन�सनाट� पिब्लक स्कूल �श�कहरूले प्रसारण गरे।"हाम्रा केह� �वद्याथ�हरूमा इन्टरनेट वा 
कम्प्युटरको पहँुच छैन, तर उनीहरूको घरमा केबल �टभी हुन सक्छ अमातले भन्नुभयो। हा�म सकेसम्म  बढ� भन्दा बढ� 
�वद्याथ�हरूमा पुग्न चाहन्छेो"। 
 
�सन�सनाट� पिब्लक स्कूल �टभी स्पेक्ट्मको च्यानल  १५ मा र �सन�सनाट� बेलको च्यानल ८०४ मा उपलब्ध छ। 
 


