
 

नोभेम्बर 13, 2020 

पात्रो 

सोमबार 11/16  व्यक्तिगत तथा ररमोट अध्ययनकतााका लागग गनयगमत गिन 

मंगलबार 11/17 व्यक्तिगत तथा ररमोट अध्ययनकतााका लागग गनयगमत गिन 

बुधबार 11/18  व्यक्तिगत तथा ररमोट अध्ययनकतााका लागग गनयगमत गिन 

गबहीबार 11/19   व्यक्तिगत अध्ययनकतााका लागग गनयगमत तागलका 

शुक्रबार  11/20    सबै गिद्याथीहरूका लागग (गिद्यालय असाइनमेन्टहरूका लागग घरमा काम गने) गसन्क्क्रोनस 

अध्ययन 

सोमबार 11/23 गतेिेक्ति शुक्रबार 11/27 गतेसम्म गिक्तरिक्टको थ्याङ्सगगगभङ बे्रि, गिद्याथीहरूको पढाई 

नहुने 

सोमबार 11/30 - सबै विद्यार्थीहरूका लावि ररमोट अध्ययन सुरु हुन्छ यो समाचारपत्रको तल विइएको 

जानकारी हेनुुहोस् 

सोमबार विसेम्बर 21 - सबै विद्यार्थीहरूका लावि बुधबार जनिरी 6 जािो वबिा 

बुधबार 1/6/2021 मा जािो गबिा समाप्त हुन्क्छ, जानकारीको लागग इमेल र िेबसाइटहरू हेनुाहोस् 

नोभेम्बर 30 को सुरुिातमा Stevens ररमोट अध्ययनमा जान्छ 

इवलमेन्टरी सू्कल (k-5) ले वबहीबार, नोभेम्बर 19 मा 100% व्यक्तिित अध्ययन 

जारी राखे्नछ र त्यसपवछ नोभेम्बर 30 मा सुरु हुने पूरु् ररमोट अध्ययनमा 

पारिमन हुनेछ। 

• शुक्रबार, नोभेम्बर 20 पररिारहरूसँग उनीहरूको तागलका र गििरणहरूको बारेमा पारगमन गरी 

छलफल गने योजना बनाउनका लागग गिद्यालयमा आधाररत कमाचारी समय सक्षम गने गैर-सम्पका  गिन 

हुनेछ।  



• ररमोट अध्ययनको अिगधमा, गिद्याथीहरू सोमबारिेक्ति गबहीबारसम्म गसन्क्क्रोनस (आफ्ना गशक्षकहरू र 

सहपाठीहरूसँग अनलाइन) अध्ययनमा सहभागी हुनेछन् र तपाईंको गिद्यालयद्वारा गनधाारण गररए 

अनुसार शुक्रबार गसन्क्क्रोनस िा एगसन्क्क्रोनस अध्ययन गिन हुनेछ। तपाईंको गिद्याथीको गशक्षकले 

तागलका के हो भने्नबारे तपाईंलाई थाहा गिनुहुनेछ।  

• हामी व्यक्तिगत अध्ययनको सुरक्षामा फका न सकछछ ंिा सकै्दनछ ंर ररमोट अध्ययन जारी राख्न आिश्यक 

पछा  िा पिैन भनी गनधाारण गनाको लागग हामीले पुन: मूल्याङ्कन गने पोइन्टमा जािो गबिा नभएसम्म 

कक्षाहरू टाढैबाट जारी राखे्नछछ।ं  

• हामीले तपाईंलाई योजना बनाउन, तयारी गना र सञ्चार गनाका लागग िुिै पररिारहरू र हाम्रो 

गिद्यालयमा आधाररत कमाचारीका लागग सम्भि भएसम्म बढी समय उपलब्ध गराउनका लागग यसलाई 

पररितान गनेबारे अगिम रूपमा थाहा गिन्क्छछ।ं 

विसू्कल 

Jeffco गिसू्कलहरू 100% व्यक्तिगत रूपमा रहनेछन्। गिक्तरिक्टले सबै गिसू्कल कक्षाकोठाहरूमा सहायता 

कायम राखे्नछ। यस समयमा आमाबुिाहरूले ररमोट अध्ययनमा पारगमन गना चाहनुहुन्क्छ भने, कृपया (303) 

982-1737 मा गिसू्कल कायाालयलाई फोन गनुाहोस्। 

 

बच्चाहरूलाई कवहले विद्यालयबाट ल्याएर घरमा राखे्न: 

• तपाईंको पररिारको कोही सिस्य Covid जाँचका नगतजाहरूको ितीक्षामा हुनुहुन्क्छ भने िा अको गिन 

जाँच गने योजना बनाउनुभएको छ िा त्यसै्त त्यसै्त भएमा आफ्नो गिद्याथी(हरू) लाई घरमै राख्नुहोस्। 

कृपया अनुपक्तथथगतको कारणको यो हो भनी हामीलाई थाहा गिनको लागग गिद्यालय कायाालयलाई 303-

982-2198 मा कल गनुाहोस्।  

• नाकबाट पानी बगे्न 

• घाँटी िुखे्न 

• 100.4 िा सोभन्दा बढी ज्वरो आउने  

• गिद्याथी गिद्यालय िातािरणमा बस्न र कक्षाका गक्रयाकलापहरू र अध्ययनमा सहभागी हुन नसके्न 

अिथथामा भएको बेला। 

कृपया तपाईंको गिद्याथी व्यक्तिगत तथा ररमोट अध्ययनमा अनुपक्तथथत हँुन गइरहेको बेलामा हागजरी लाइनलाई 

303-982-2180 मा कल गनुाहोस्। 

 

इवलमेन्टर ी ररपोटु कािुहरू  

यस िर्ा, Jeffco मा इगलमेन्टरी गिद्याथीका ररपोटा कािाहरू Jeffco को जिान िाताहरू माफा त मात्र 

पररिारहरूलाई उपलब्ध हुनेछ।  इगलमेन्टि ी ररपोटा कािामा पहँुच गने चरणहरू यहाँ िणान गररएको छ। ररपोटा 

कािाहरू नोभेम्बरको मध्यगतर उपलब्ध हुनेछन्। ररपोटा कािाहरू उपलब्ध भएपगछ कुराकानी रोगकनेछ। 
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नोभेम्बर घर गिहीन सचेतनाको मगहना हो: कृपया थप जानकारीका लागग यो महत्त्वपूणा गभगियो हेनुाहोस् 

https://drive.google.com/file/d/1WAKQSs0a2Fj9GGJlSJCikcum_T4dfPPO/view 

 

  

Stevens का साथीहरूले सेपे्टम्बर, नोभेम्बर, जनिरी, माचा र मे मगहनाको िोस्रो गबहीबारमा सामान्य बैठकहरू 

सञ्चालन गनुाहुनेछ। यस समयमा, FOS ले सबे बैठकहरू भचुाअल हुने अपेक्षा गरररहेको छ। बैठक साँझको 6 

बजे सुरु हुनेछ र लगभग एक घण्टा र आधा घण्टाको लागग सञ्चालन गने अपेक्षा गररनेछ। बैठकको zoom 

गलङ्कका लागग कृपया ana.ortega-segura@jeffco.k12.co.us मा इमेल गनुाहोस् 

 

पाररिाररक संसाधनहरू: 

• Jeffco Restart िेबपृष्ठ  - तपाईंले ररमोट अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन, गिक्तरिक्टका कोगभि केसहरू 

आगिको बारेमा थाहा पाउन चाहनुभएका सबै जानकारी 

• Stevens हब अपोइने्मन्ट गलएका मागनसहरूका लागग िुला छ- कपिा िा िाद्य पिाथाको 

आिश्यकता भएका पररिारहरूले हामीलाई 303-982-2198 मा कल गरेर हबको लागग अनुरोध गना 

सकु्नहुन्क्छ। उहाँहरूले Tracy Sanner को लागग 303-982-1872 मा सने्दश छोि्न पगन 

सकछन्।  Facebook मा हब:   

• िूर अध्ययन, ित्यक्ष अध्ययन, िगिगध सहायता, सुरक्षा, सेिाहरू, बस यातायात बारे िोज्न सगकने बारम्बार 

सोगधने िश्न। 

• गिक्तरिक्ट पाररिाररक संसाधनहरू - शैगक्षक, स्वास्थ्य तथा स्वथथता, िाना, इन्टरनेट, समृक्ति। 
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