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आदरणीय हाइ स्कू ल प�रवारह�,
तपा�का िव�ाथ�ह� स्कू लमा आउनको लािग असमथर् �ने यस समय अविधमा पिन उहाँह� अध्ययन गनर्मा संल� �न सक्षम �नु�नेछ
भनी सुिनि�त गनर्को लािग हामीह� कडा िमिहनेत ग�ररहेका छ�। हामीले िडिस्�क्ट स्तरमा संसाधनह� �दान गरे का छ� र
तपा�का िशशुह�लाई घरमा अध्ययनमा संल� गराउनको लािग िव�ालय र तपा�का ब�ाका िशक्षकह�ले पिन संसाधनह� उपलब्ध
गराउनु�न्छ भ�े कु रा हामीलाई थाहा छ।
सम्भव भएसम्म यो ���यालाई स्प� र सरल �पमा रा�को लािग, हामीले �ेडह� 9-12 मा बालबािलकाको लािग नमूना तािलका
िसजर्ना गरे का छ�। यस कायर्�मले अ�यन जारी रा�को लािग सहायताह�, सामािजक भावनात्मक स्वास्थ्य �व�र्न र शारी�रक
��याकलाप र स्वस्थ बानी िनिम्त �ोत्साहन जस्ता िनयिमत ��याकलाप उपलब्ध गराउनेछ। तपा�को ब�ाको िव�ालय वा िशक्षकले
पिहलेदिे ख नै िभ� कायर्�म उपलब्ध गराउनु भएमा वा तपा�सँग आफ्नो प�रवारको लािग उपयु� कायर्�म छ भने कृ पया त्यसको
स�ामा �योग गनर् निहच�कचाउनुहोस्।
शैिक्षक समयको कु रा आउँ दा, कृ पया तपा�को ब�ाको कक्षाकोठा िशक्षक वा िव�ालयबाट घर पठाइएको कु नै पिन कु रालाई
�ाथिमकता �दनुहोस्। ती ��याकलापह� समा� भएमा, तपा�सँग िडिस्�क्ट कायार्लय�ारा उपलब्ध गराइएका िन� संसाधनह�मा
पिन प�ँच छ। तपा� ितनीह�लाई www.syracusecityschools.com/coronavirus मा फे ला पानर् स�ु �न्छ।
WCNY/PBS �ारा �स्ताव ग�रएका के ही िवकल्पह� पिन छन्। कृ पया WCNY PBS मा उपलब्ध भएका शैिक्षक �ो�ािमङको
तिलकाको लािग िडिस्�क्ट वेबसाइट हेनुर्होस् (च्यानलह�: Air 24.1, Spectrum 1221, Verizon FiOS 11/511, DirecTV

24.1 र DISH 24 मा)। थप कु राह� भिवष्यको ह�ाह�मा आउनेछन्; यसमा यो आएअनुसार थप जानकारीको लािग िडिस्�क्टको
वेबसाइटमा आफ्नो नजर रा�ुहोस्।
तपा� िव�ालयह� बन्द भएको समयमा बाल स्याहारको लािग आवश्यक पन� स्वास्थ्य स्याहार कायर्कतार् हो भने, कृ पया जानकारी

र सहायताको लािग (315) 446-1220 मा फोन गनुर्होस्।
शुभकामना,
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गृह तािलकाको हाइ स्कू लबाट अध्ययन गन� नमूना
समय
िबहान 9:00 बजे देिख

सुझाव ग�रएका ��याकलापह�
•

12:00 बजे सम्म

खाजा खानुहोस् र �दनको लािग तयार �नु�ोस् (शावर, कपडा

लगाउनुहोस्, दाँत माझ्नुहोस्, आ�द।)
•

120 िमनेटको शैिक्षक समय (िव�ालय वा िडिस्�क्ट�ारा उपलब्ध

गराइएका �ोतह�को �योग गरे र; 30-60 िमनेट खिण्डतह�मा समय
टु �ाउन निहिच्कचाउनुहोस्)
o

िडिजटल साम�ी/पा��म

o

पढ्ने र/वा ले�े

o

•
•

कागजी/पेिन्सल कायर्

30 िमनेटको शारी�रक ��याकलाप

30 िमनेटको खाली समय

�दउँ सोको खाना खाने समय!
�दउँ सो 12:30 बजे देिख

•

3:00 बजे सम्म

90 िमनेटको शैिक्षक समय (िव�ालय वा िडिस्�क्ट�ारा उपलब्ध
गराइएका �ोतह�को �योग गरे र)
o

िडिजटल साम�ी/पा��म

o

पढ्ने र/वा ले�े

o

•
•

कागजी/पेिन्सल कायर्

30 िमनेटको शारी�रक ��याकलाप
30 िमनेटको खाली समय

