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समरभिल सार्वजभिक भबद्यालय शैभिक सत्र २०२० – २०२१
भिय समरभिल सार्वजभिक भबद्यालय पररर्ारहरू,
हामीले हाम्रो भबद्यालय िर्िहरुको भिररिण पश्चाच िाप्त िारभभिक तथ्यहरुको धेरै छलफल र
समीिा गरी आज भबहाि भबद्यालय र्र्व २०२०-२०२१ को िारभभिक चरणको शुरुर्ातमा पूणव रुपमा दुर
भशिा (Remote Learning) को आधारमा सञ्चालि गिे भिणवय गरे का छौं ।
हामी पभछल्ला धेरै मभहिाहरुमा भबद्यार्थीहरुलाई व्यभिगत (In-Person) तर्था दुर भशिा (Remote
Learning) गरी दुबै भमश्रीत रुपमा सुरभित व्यार्स्र्थाका सार्थ भबद्यालयमा फकावउि सहयोग गिव लगिशील
िई स-सािा भर्र्यहरू समेतको चरणबद्ध रुपमा गहि अध्ययि गरी काम गरररहेका छौं । त्यो योजिा अन्तगवत
हाम्रो भबद्यालय िर्िहरूमा भ्याभन्टलेसि र फफल्टेरेसि िणालीको आंकलि गिव एक ईभन्जभियररङ फमव ल्याउिे,
भर्द्यार्थी र कमवचारीहरूको िाइरस भिगरािी एर्ं परीिणका लागी योजिा स्र्थाभपत गिे काम समार्ेश छि् ।
हामीले शुरुदेभि िै ििेका छौं की हाम्रो सर्ोच्च िार्थभमकतामा हाम्रा भर्द्यार्थी, कमवचारी, र भतिीहरुका
पररर्ारहरूको स्र्ास्थ्य एर्ं सुरिा रहिेछ । हामी भर्श्वास गदैिौं फक यी दुई महत्त्र्पूणव तथ्यहरूको समाधाि
भबिा भबद्यालय व्यभिगत रुपमा पुि:िोल्िे योजिा लागु गिुव सुरभित र्ा हाम्रो भबद्यालय समुदायको भहतमा छ
।
हामी हाम्रो कमवचारीहरु र पररर्ारहरुले भर्गत के भह हप्ताहरूमा फदएका सुझार्, भर्चार, िार्िा, र
िभतफियाहरुको कदर गदवछौं । एउटा कु रा स्पष्ट छ: हामी सबै जिा सहमत छौं फक भर्द्यार्थी र
भशिक/भशभिकाका लाभग व्यभिगत रुपमा भशिा फदिु/भलिु उत्तम उपाय हो । यस दुर भशिा योजिामा
भशिक/भशभिकाले आफ्िा भर्द्यार्थीहरू र भर्द्यार्थीहरूले आफ्िा भशिक/भशभिका, सार्थीसंगी, र सल्लाहकारहरु
सँगको सहकायवको अिार् महसुस गछवि् ।
हामी ियाँ सुरिा फदशाभिदेशहरूको भिदेशि बमोभजम व्यभिरुपमा भबद्यालय सञ्चालि गिव तयार
हुिको लाभग चरणबद्ध रुपमा सक्दो कायव गरररहेका छौं । आजका फदि सभम हामीले यो सुभिभश्चत गिे ियाश
गरे का छौं फक हामीले हाम्रो भबद्यालहरू व्यभिगत रुपमा पुिःसञ्चालि हुदाँका बित जोभिम न्यूिीकरण गिव
सभिर् होस् - ताफक हाम्रा कमवचारीहरू, भर्द्यार्थी, र पररर्ारहरू सुरभित महसुस गिव सकू ि् ।
हामी भसगों समरभिल एक समुदायको रूपमा स्र्ास्थ्य र सुरिा भिदेशद्धारा भिदेभशत िई भिरन्तर
भर्कभसत िइरहेका जरटल स्र्ास्थ्य संकट पभहचाि गदै दृढ िभतबद्धताका सार्थ ती समस्याको सामिा गरररहेका
छौं । हामी हाम्रा कमवचारी, भर्द्यार्थीहरू र पररर्ारहरू व्यभिगत रूपमा िेट्ि सक्ने अन्य उपायहरू सभहतका
भर्कल्पहरूको अन्र्ेर्ण गरररहेका छौं ।
हामी युर्ाहरुलाई सेर्ा िदाि गिे हाम्रा सहयोगीहरूसँग दुर भशिाको अर्भधमा बाभहर रहिे
भर्द्यार्थीहरूको सामाभजक िार्िात्मक आर्श्यकताहरूको पररपुर्तवका लाभग बाभहरी गभतभर्भधहरूको सुभच
भर्कास गिव सफिय रूपमा सहकायव गरररहेका छौं ।
आउँ दो हप्ताहरूमा हामी हाम्रो भबद्यालय िर्िहरूमा सुरभित फकव िको लाभग अिुमभत फदि िेभन्टलेसि
र फफल्टरे सिलाई व्यर्भस्र्थत गिव जारी राख्नेछौं र हाम्रा स्र्ास्थ्य सहयोगीहरूसँग एक परीिण िणाली भसजविा
गिव कायव गिेछौं जसले हाम्रो भर्द्यार्थी र कमवचारीहरूको सुरिा सुभिभश्चत गदवछ ।

हामी दुर भशिा अिुिर्को सार्थ अझ कसरी राम्रोसँग व्यभिगत रुपमै पुि:भबद्यालय िोल्ि सफल हुिे
ििी समयरे िा र सतवहरू पभहचाि गिव कायव गदैछौं जसले हाम्रो दुर भशिा योजिामा सब िन्दा संघर्वरत
भर्द्यार्थीहरुः ई.एल.एल., भर्शेर् भशिा, र िेक-२ मा िएका भबद्यार्थीलाई सहयोग पुग्नछ
े ।
अको के ही हप्ताहरूमा हामी कु राकािीका आधारमा हाम्रो दुर भशिा र भमभश्रत योजिाहरूको भर्कास
योजिाहरु पररमाजवि गदै भियभमत रुपमा अध्यार्भधक गदै दुर भशिामा सँलग्न हाम्रा भर्द्यार्थीहरूको लाभग
बाभहरी गभतभर्भधहरूको अर्सरहरू सभहत ियाँ शैभिक पात्रो तयार गिेछौं ।
हामी तपाईंको सहयोग र भिरन्तर धैयत
व ा एर्ं बुझाईको कदर गदै यहाँहरुको सहयोगका माध्यमबाट यो
चुिौतीको अिूतपूर्व सामिा गिव सक्दो ियास गदवछौं ।
धन्यर्ाद ।
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