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प्यारा CDSD पिरवारहरु, 
केन्द्रीय डोिफन सू्कल िजल्लाले िवद्याथीर् र कमर्चारीको सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथिमकतामा राख्दछ। हामीले २०२०-२०२१ सू्कल वषर्को लािग योजना बनाउँदै गदार् हामीसँग हाल 
िवद्याथीर्हरूको िशक्षाका लािग तीन िवकल्पहरू छन् । कृपया सू्कलमा फिकर् ने   िबद्याथीर्हरूको लािग िबिभन्न िवकल्पहरूको बारमेा बुझाइएको जानकारी तल हनेुर्होस्। (कृपया 
ध्यानमा राख्नुहोस् िक पिरिस्थित पिरवतर्न हँुदै गएको कारण, तल चाटर्को िवषयवस्तु पिरवतर्नको अधीनमा छ।) CDSD स्वास्थ्य र सुरक्षा योजनाको बारमेा थप जानकारीको लािग, 
कृपया यहाँ िक्लक गनुर्होस्। तीन िवकल्पहरूको अवलोकन सुन्नका लािग, यहाँ िक्लक गनुर्होस्। CORE को बार ेमा अिधक जान्न चाहानुहुन्छ ? यो िलंकमा िक्लक गनुर्होस्: https://
video.ibm.com/channel/2qCZzuereqd 

परम्परागत / सू्कल बन्द आभासी CDSD समन्वय अनलाइन दुर-िशक्षा (CORE) CAOLA

संकर : 
□CDSD  िवद्याथीर् २ समूहमा िवभािजत गिर। एक आधा 

िवद्याथीर्हरू सू्कल भवनहरूमा एक समयमा हुनेछन् तािक 
कक्षाकोठामा सामािजक दूरीहरू आउन सकोस् 

□ िवद्याथीर्हरूले सू्कल भवनहरूमा उनीहरूको िनयुक्त 
सीडीएसडी िशक्षकहरूबाट व्यिक्तगत हप्ता २ िदन लगातार 
हप्ता प्राप्त गनेर्छन् (समूह A : सोमवार र मंगलबार; समूह B 
: बुधवार र िबिहवार) । 

□ िवद्याथीर्हरूले हप्ताको ितन िदनको दूरी अध्ययनमा भाग 
िलनेछन् (समूह ए: बुधवार, िबिहवार, र शुक्रवार; समूह बी: 
सोमबार, मंगलबार, र शुक्रवार)  

□ दूरस्थ िशक्षाले प्रत्यक्ष िनदेर्शन, रकेडर् / अनलाइन सामग्री, 
र गुगल क्लासरूम वा क्यानभासमा पोष्ट गिरएको सामग्री 
असाइनमेन्टको संयोजन समावेश गदर्छ । 

□ िनदेर्शात्मक िवशेषज्ञ, सल्लाहकारको समथर्न रवा/ 
सहयोगी गिरएको समिथर् त टीचरबाट संवधर्नको पहँुच 
गिरएको 

□ IEP मा उिल्लिखत िवशेष िशक्षा सेवाहरूको पहँुच भएको  

□ CD CDSD ग्रेिडंग नीित अनुसरण गनुर्होस् । 

□ उपिस्थित मोिनटर गिरने र रकेडर् गिरनेछ । 

□सम्भव भएमा िवद्याथीर्हरूले क्याफेटेिरया वा ओभरफ्लो 
क्षेत्रहरूमा सामािजक दूरी सुिनिश्चत गनर्का लािग 
खानुपदर्छ। 

सू्कल बन्द-अपग्रेड गिरएको अनलाइन िशक्षा: 

□ यिद सू्कल र/वा िजल्लाहरू बन्द छ भने मात्र हुन्छ  

□ कक्षा कोठामा िशक्षकहरूले गुगल क्लासरूम वा क्यानभास 
माफर् त िनदेर्शन प्रदान गदर्छ 

□ CDSD शैिक्षक, व्यवहार र सामािजक भावनात्मक िसकाई 
पाठ्यक्रमको प्रत्यक्ष िनदेर्शन िवद्याथीर्को िशक्षक द्वारा 
हप्तामा धेर ैपटक अनलाइन र िप्रन्ट सामग्रीको माध्यमबाट 
डेिलभर गिरनेछ 

□ CDSD िशक्षकबाट CDSD पाठ्यक्रम र / वा अनलाइन 
सामग्री िवद्याथीर्को सुिवधा हनेर्को लािग उपलब्ध हुनेछ  

□ िनदेर्शात्मक समथर्न र सहयोग CDSD िशक्षकबाट उपलब्ध 
हुनेछ  

□सम्भवत् अिधकतम हदसम्म िवशेष िशक्षा सेवाहरूको 
डेिलभरी  

□CDSD िशक्षा िवशेषज्ञ, सल्लाहकार र/वा प्रितभाशाली 
समथर्न िशक्षकबाट समथर्न र संवधर्नको पहँुच  

□ CD CDSD ग्रेिडंग नीित अनुसरण गनुर्होस् । 

□ उपिस्थित मोिनटर गिरने र रकेडर् गिरनेछ । 

□ अिभभावक / संरक्षकको लािग तोिकएको ठाउँ िलन र 
ब्रेकफास्ट / लन्चमा तोिकएको स्थानमा लैजाने  
िवकल्पको बेबस्था हुनेछ ।

सबै स्तरहरू : 

□ गुगल क्लासरूम वा क्यानभास द्वारा िनदेर्शन प्रदान गिरनेछ  

□CDSD िशक्षा िवशेषज्ञ, सल्लाहकार र/वा प्रितभाशाली 
समथर्न िशक्षकबाट समथर्न र संवधर्नको पहँुच 

□IEP मा उिल्लिखत िवशेष िशक्षा सेवाहरूको डेिलभरी गिरने  

□उही परम्परागत/ कक्षा कोठाको ग्रेिडिडंग नीितहरू  लागू 
हुनेछन् 

□उपिस्थित अनुगमन गिरनेछ  

□िवद्याथीर्हरूले उिनहरुको रकेडर्मा उल्लेिखत सू्कल 
भवनहरूमा अितिरक्त गितिविधहरूमा भाग िलन 
सक्नेछन्  

प्राथिमक र मध्य िवद्यालय : 

□ शैिक्षक, व्यवहािरक् र सामािजक भावनात्मक िसकाई 
पाठ्यक्रम को प्रत्यक्ष िनदेर्शन एक CDSD िशक्षक द्वारा 
अनलाइन र िप्रन्ट सामग्री माफर् त प्रित हप्ता धेर ैपटक 
िवतरण हुनेछ 

□ CDSD िशक्षकबाट CDSD पाठ्यक्रम र/वा अनलाइन 
सामग्री िवद्याथीर्को सुिवधा हनेर्को लािग उपलब्ध हुनेछ  

□ िवद्याथीर्हरूले आफ्नो कक्षािस्तिरय साथीहरूसँग अनलाइन 
कुराकानी गनेर्छन् 

□ िवद्याथीर्हरूले जूम माफर् त सीडीएसडी िशक्षकको साथ  
साङ्िगितक पाठमा भाग िलन सक्दछन्  

□ यिद सू्कल बन्द छ भने, िवद्याथीर्हरू भचुर्अल कक्षा/
िशक्षकको साथ रहनेछन् 

उच्च िवद्यालय : 

□ CDSD िशक्षकबाट CDSD पाठ्यक्रम को रकेडर्, पाठहरू 
िवद्याथीर्को सुिवधाका लािग उपलब्ध हुनेछ  

□ िनदेर्शात्मक समथर्न र सहयोग एक CDSD िशक्षकबाट 
कायार्लयको समयमा उपलब्ध हुनेछ  

□ उच्च िवद्यालयको िवद्याथीर् ग्रेड CDSD कक्षा/ श्रेणी र GPA 
ितर गणना हुनेछ  

CD CORE को बार ेमा अिधक जान्न चाहानुहुन्छ ?  
यो िलंकमा िक्लक गनुर्होस् :  
https://video.ibm.com/channel/2qCZzuereqd

□ कायर्क्रम क्यािपटल एिरया इंटरमीिडएट 
एकाई CAIU द्वारा सुिवधाजनक गिरनेछ  

□ िवद्याथीर्गितबद्ध कायर्क्रम- िशक्षा िशक्षण 
बािहरका पाठ्यक्रम प्रदायकबाट अनलाइन 
िशक्षकबाट िशक्षणको सहायक का साथ 
उपलब्ध गराईनेछ  

□ पाठ्यक्रमहरू PA मापदण्डमा पंिक्तबद्ध छन्, 
तर CDSD पाठ्यक्रम अनुक्रममा छैन  

□ िवद्याथीर्हरूको एक CDSD  सल्लाहकार र 
प्रशासकको समथर्न हुन्छ  

□ प्रित हप्ता ३० पाठहरू पूरा हुने अपेक्षा 
गिरएको (५  वटा लेसन, अिधकतम ६ कोस 
को साथमा) 

□ उपिस्थितको आधारमा काम पुरा भएको 
गणना गिरनेछ  

□ ग्रेिडंग कायर्, हािजिर जवाफ प्रितयोिगता र 
मूल्यांकनमा आधािरत हुन्छ  

□ ग्रेडहरू CDSD िरपोटर् काडर्मा प्रितिबिम्बत 
रहन्छन  

□ हाई सू्कलको िवद्याथीर्को ग्रेड GPA ितर 
गणना हुन्छ तर कक्षा श्रेणी हँुदैन 

□ िवद्याथीर्हरू केन्द्रीय डोिफन सू्कल िजल्लामा 
भनार् रहनेछन् 

□ िवद्याथीर्हरू ितनीहरूको सू्कल भवनहरूको 
रकेडर्मा अितिरक्त गितिविधहरूमा भाग िलन 
सक्दछन् 

अकोर् चरणहरू :  
यिद तपाईंको िवद्याथीर् व्यिक्तगत रूपमा सू्कल जान्छ र 
दतार् छ भने, तपाईंले कुनै कुरा गनर् जरूरी छैन ! 

यिद तपाईंले पिहले CORE को लागी साइन अप गनुर्भयो 
र अब तपाईं हाइिब्रड छनौट गनर् चाहानुहुन्छ भने, आफ्नो 
बच्चा रहकेो भवन िप्रिन्सपललाई सम्पकर्  गनुर्सक्नुहुनेछ । 

अकोर् चरणहरू : 
यिद तपाईंको िवद्याथीर् सीडीएसडी को कोरमा भाग 
िलने छन् भने, कृपया अप्ट-आउट इन-व्यिक्तगत 
िनदेर्शन फारम पूरा गनुर्होस्, पूरा गनर् यहाँ िक्लक 
गनुर्होस्। फाराम पूरा गरेपिछ, भवन प्रितिनिधले 
तपाईंलाई आिधकािरक अप्ट-आउट फारममा हस्ताक्षर 
गनर् र िवद्याथीर् सामग्री छनौट गनर्को लािग अपोइन्टमेन्ट 
अनुसूची गनर् सम्पकर्  गदर्छ ।

अकोर् चरणहरू : 
यिद तपाईंको िवद्याथीर् CAOLA मा भाग िलने 
छन् भने, कृपया CAOLA आवेदन फारम पूरा 
गनुर्होस्, पूरा गनर् यहाँ िक्लक गनुर्होस्। फारम 
पूरा गरेपिछ, बुझाउनका लािग िनदेर्शनहरू 
पालना गनुर्होस् । 

https://www.cdschools.org/cms/lib/PA09000075/Centricity/Domain/1/Health%2520and%2520Safety%2520Plan%2520CDSD-6.18.2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7yN7B895fR8&feature=youtu.be
https://video.ibm.com/channel/2qCZzuereqd
https://video.ibm.com/channel/2qCZzuereqd
https://video.ibm.com/channel/2qCZzuereqd
https://forms.gle/cAFnVix7bNWS2HEr6
https://www.cdschools.org/Page/10207

