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मे 15, 2020
�प्रय JCPS प�रवार,
असाधारण प�र���तह�मा तपा�को �वद्याथ�को �श�ालाई �नर�रता �दइरह�को कुरा सु�न��त गनर् तपा� र
हाम्रा �श�कह�ले ग�ररहनुभएको अथक प्रयास द�खेर हामी अच��त भईरह�का छ�। प्र�ेक ह�ा, 90 प्र�तशत
भ�ा बढी JCPS �वद्याथ�ह�ले आ�ा �श�कह�सँग स�ार ग�ररह�का छन् र गैर-पार��रक �श�ा (NTI)
मा सहभागी भइरह�का छन्। घरमा-�ूलले तपा�को �वद्याथ�ले पर�रागत क�ाकोठामा पाउने �नद�शनह�सँग
मेल नखाने कुरा हामीलाई थाहा छ, यद्ध�प हामी यो प्रयासमा उ�ा�हत छ�। यहाँ केही अपड�टह� छन् :
ग्रयाजुएट गन� �स�नयरह� : तपा�को ला�ग एउटा वेब पेज बनाईएको छ। यसमा प्र�ेक �ूलको भचुर्वल
�ातक समारोहको कायर्क्रमको जानकारी र �ाप र गाउन �पकअपको ता�लकाको साथै 2020 को क�ाको
ला�ग समुदायद्वारा प्रायो�जत समारोहह�को सूची JCPS को YouTube �ानलमा प्र�� प्रसारण �नेछ।
तपा� आ�ो �ूलको भचुर्वल �ातक समारोहमा सहभागी �नु�नेछ भनेर हामी आशा गदर्छ�। यसमा तपा�को
�प्र��पल र सहपाठीले भाषण �दनु�नेछ, �स�नयरह�को नाम प�ढने र पो� ग�रनुको साथै तपा�को �ूलको
2020 �भ�डयोको �ास समावेश �नेछन्। �ातक गन� सबै 28 वटा क�ाह�का ला�ग �भ�डयोह� यहाँ फेला
पानर् स�क�।
�ूलबाट चीजह� �लने : हाम्रो भवनह� माचर्मा ब� �ँ दा तपा�ले �ूलमा छो�डएका कुनै प�न चीजह� �लने
अवसरह�को बार�मा �ूलह�ले तपा�सँग कुराकानी गन�छ। तपा�ले आ�ो �वद्याथ�को लकर वा
क�ाकोठामा छोड�को तपा�को सामानह� �वतरण गनर्को ला�ग ड्राइभ-थ्रु र �ह� ड् ने सेट अप गर�को बार�मा
तपा�को �ूलले तपा�लाई �म�त र समय सू�चत गन�छ।
NTI सव��ण : अ�भभावक र �वद्याथ�ह�, JCPS ले तपा�को NTI अनुभवको बार�मा तपा�को �वचारह�
सु� चाह�। अ�भभावकलाई यो सव��णमा प्र�त�क्रया प्रदान गनर् प्रो�ा�हत ग�र�। हामीले
�वद्याथ�ह�का ला�ग अक� सव��ण �डजाइन गर�का छ�। �वद्याथ�ह�ले यो सव��णमा सहभागी �न
सक्छन्।
राम्रो �भ�डयोह� महसुस गनुर्होस् : माचर् 13 मा �ूलह� ब� भएद��ख JCPS का �वद्याथ�ह�, अ�भभावकह�,
�श�कह� र कमर्चारीह�ले अ�व�सनीय कायर् गर�का छन्। हाम्रो YouTube �ानलमा धेर� प्रेरणादायक
कथाह� पाउन स�क�।
हामी आशा गदर्छ� �क यी स�ारह� सहयोगी छन् �कनभने हामी तपा�लाई यी असाधारण समयह�मा JCPS
मा के भइरह�को छ भनेर तपा�लाई अप-ट� -ड�ट रा�े प्रयास गन�छ�। र फेसबुक, �ट्वटर र इ�ाग्राम
(@JCPSKY) मा हामीलाई अनुसरण गनर् न�बसर्नुहोस्!
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