अ�प्रल 15, 2020
�प्रय JCPS प�रवारह�,
तपा�, तपा�को ब�ा र JCPS कमर्चारीको कडा प�रश्रमलाई ध�बाद, असाधारण �पले हाम्रा 92%
�वद्याथ�ह� गत ह�ा गैर-पार��रक �नद�शन (NTI) को प�हलो ह�ामा सहभागी भए। हामी �ो सं�ाले
खुशी भएका छ�। यस असामा� समयमा हाम्रा �वद्याथ�ह�लाई उनीह�का �श�क र सहपाठीसँग ��
रहन प्रो�ाहन ग�रराख�। यहाँ तपा� र तपा�को ब�ासँग साझा गन� थुप्रै मह�पूणर् कुराह� छन्:
•

•

�ूलको अ��म �दन - �वद्याथ�ह�को ला�ग �ूलको अ��म �दन अब जून 3 तो�कएको छ।
जेफसर्न काउ�ी �ूल बोडर्ले �हजो राती �ूलको �ाले�रमा प�रवतर्नह�लाई �ीकृत गय� ।
�े�ड�ग o

o

•

•

�ाथ�मक र मा��मक �वद्यालय �रमा, �वद्याथ�ह�को प्रग�तले पाठ्यक्रम मापद�
पुरा गर�को वा अ�हलेस� नगर�को �पमा र�कडर् ग�रनेछ। य�द कुनै �वद्याथ�ले मापद�
"अ�हलेस� पूरा नगर�को" भएमा, �वद्याथ�लाई उनीह�को ल�ह� पूरा गनर् मद्दत गन�
योजना �ापना गनर् �श�क र प�रवारले �मलेर काम गन�छन्।
उ� �ूलमा (र उ� �ूल क्रे�डटको ला�ग प्र�ाव ग�रएको मा��मक �वद्यालयका
पाठ्यक्रमह�), �वद्याथ�ह�ले श्रेणीह�को पत्र प्रा� गन�छन्। NTI मा सहभा�गताले ग्रेड
सुधार गनर् मद्दत गछर् भने सहभागी न�नाले अपूणर् बनाउँ छ। य�द उ� मा��मकका
�वद्याथ�ह�ले पाठ्यक्रममा "अपूणर्" प्रा� गर�मा �हाँ उनीह�को मेक-अप गन� योजनाह�
छन्।

�रपोट� काड�ह�
o �वद्यालय भवनह� ब� भएको कारण प�रवारह�लाई �रपोटर् काडर्ह� पठाइने छ� नन्।
�तनीह� अ�भभावक पोटर्लमा उपल� �नेछन्।
o तेस्रो ग्रे�ड� ग अव�धको ला�ग �ाथ�मक �वद्याथ� ग्रेडह� 17 अ�प्रल प�छ अ�भभावकको
पोटर्लमा पो� ग�रनेछ। यहाँ JCPS अ�भभावक पोटर्ल मा प�ँ च गनर् �ल� छ।
o मा��मक र उ� �ूलका �वद्याथ�ह�को अ��म �ुईवटा ग्रे�ड� ग अव�धको ला�ग ग्रेडह�
संयोजन ग�रनेछ र वषर्को अ�मा JCPS अ�भभावक पोटर्ल मा उपल� �नेछन्।
�ाकेटह� - शै��क सामग्रीको भौ�तक प्र�त�ल�पह� अब हाम्रो आपतकालीन फूड साइटह�मा,
�वक� बोडर्ह� स�हत उपल� छन्। JCPS चीफ एकेड��मक अ�फसर काम�न कोल�ानले
हामीलाई यो �भ�डयोमा ग्रेड-�व�श� �ाकेटमा के छ र अ� �ववरणह�को बार�मा भ� :
https://youtu.be/e_cWLaEB-Ps

•

•

�ब�ेको वा अनाव�क �ोमबुक - य�द तपा�सँग JCPS ले �फतार् गन� ग�र �दएको क्रोमबुकह�
म�े एक छ र यसले काम ग�ररह�को छ� न वा तपा�को ब�ालाई यसको आव�कता छ� न र तपा�
यसलाई �फतार् गनर् चाहनु�� भने, यो फारम भनुर्होस् र हामी तपा�लाई के गन� भ�े �नद�शनह�को
साथमा तपा� सम� आउनेछ�।
NTI �ारह� - तपा�को �वद्याथ� एक NTI �ार हो, र हामी तपा�लाई यो द�खाउन चाहा��!
NTI �ार ग्रा�फकको साथमा तपा�को �वद्याथ�को त�ीर साझा गनुर्होस् र @JCPSKY ट्याग गनर्
सु�न��त गनुर्होस् र हाम्रो ह्यासट्याग #WeAreJCPSAtHome प्रयोग गनुर्होस्। तपा�
�तनीह�लाई �प्र� गनर् स�ु�� र घरमा तपा�को र��फ्रजर�टर र �ालह�मा रा� स�ु��।

सामा�जक स�ाल �ा�फ� :

o
o
o
o
o
•

•

ग्रा�फक 1: https://bit.ly/NTIStarGraphic1
ग्रा�फक 2: https://bit.ly/NTIStarGraphic2

��� गन� �म�ेह� :

रंग : https://bit.ly/NTIStarFullColor
�ाक ए� ह्वाइट : https://bit.ly/NTIStarBW

आ� �ाहार – हामीलाई थाहा छ, तपाईह� म�े धेर�ले घरबाट काम गन� वा जा�गर गुमाएको र
तपाईको ब�ाको ला�ग �श�कको सहयोगी बनेर �वहार गन� क्रममा थप तनावको सामना
ग�ररहनु भएको छ। हामीसँग केही �ायामह� छन् जसले तपा�लाई आ�ो �ाहार गनर् मद्दत
गछर् ।
�ोमबुकह�को ला�ग अनुदान - JCPS ले सबै �वद्याथ�ह�को कम्�ुटरमा प�ँ च भएको सु�न��त
गनर् चाह� �सैले हामीले अक� �ूल वषर्को ला�ग थप क्रोमबुकह� खरीद गन� अ�भयान शु�
गर�का छ�। र�लीको, राहदानी �ा� योजना र ह�� अस ग्रो फाउ�ेशनले उ�ेखनीय �पमा
योगदान ग�ररह�को छ। य�द तपा�, तपा�को सं�ा वा क�नीले दान �दन चाहनु�� भने, यो
�ल� लाई प�ाउनुहोस् र "दान" बाकसमा ��क गनुर्होस्, �सप�छ "दान �दनुहोस्" छनौट
गनुर्होस्।

य�द तपा�सँग कुनै प्र�ह� छन् भने JCPS लाई 313-HELP मा �न:संकोच स�कर् गनुर्होस्। तपा�को
ब�ालाई उनीह�को �श�क (ह�) सँग स�कर्मा रहन र NTI को बेलामा उनीह�को स�ो कायर् गनर्
प्रो�ा�हत गनुर्भएकोमा ध�बाद।
भवदीय,
JCPS संचार

