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!वा!$य 'श)ा र काय, पया,वरण 

• 5वशेष +वा+-यमा छुट भएका ती 5व@याथBहDको अपवाद बाहेक, सबै 5व@याथBहDले मा+क लगाउनु पनKछ।  
• +कूल बसमा मा+क आवOयक छ। 
• कPसास 5वधान ७२-६२६१ बमोिजम, 5व@याथBहD उपि+थत हुनको ला)ग वतUमान खोपहD पूणU हुनुपदUछ।. 
• यXद 5व@याथBहD COVID-19 सँग सZबिPधत हुन स[ने कुनै प\न ]बरामीको ल2ण भए उनीहD घरमै ब+नु पछU। 
• पPजा र क_टाणुनाशक वाइपहD abयेक कोठाको ला)ग संर2क @वारा aदान गeरनेछ। 
• संर2कहD दै\नक "\नरPतर" सफाईमा संलiन हुनेछन,् Xदनभeर अ)ध[त छुने ठाउँहD पूणU क_टाणुशोधनले रात भeर भवनको सफाई गनK छन।् 
• सZभव भए, ग\त5व)धहD बाXहर आयोिजत गeरनेछ। 
• यXद सZभव भएमा भेिPटलेसन र ताजा हावा संचलन बढाइनेछ। ताजा हावा संचलन व@ृ)ध गनU nयालहo खोpन सqकPछ। 

सZभव भएसZम सामािजक दरुr क2ा कोठामा लागू गeरनेछ। 
'स0ने अवसरह5:  

• aारिZभक बाpयकाल-१२औ ंक2ाका 5व@याथBहDले २०२१-२०२२ +कूल वषUको ला)ग uयि[तगत vश2ा aाwत गनK छन।्   
• भचुUअल vश2ाको बारेमा aOनहD भएका पeरवारहDले 5व@याथB सेवाहD सZपकU  गनुU पनKछ। 
• [वारेPटाइनमा रहेका 5व@याथBहDले भचुUअल vश2ाको अवसरहD vमpने छन।् 

अ'भभावक / संर)क:	
• अvभभावकहD उनीहDको +कूलमा xमण गनU स2म हुनेछन,् अपोइPटमेPटलाई aोbसाXहत गeरPछ। 
• अvभभावक र अPय आगPतुकहDले भवनमा aवेश गनुU अ\घ +वा+-य +y_\नगं aOनावलr पूणU गनKछन।् 
• अvभभावकहDले +कूल िजpला भवन vभz मा+क लगाउनु पछU। 
• सु\निOचत गनुUहोस ्qक आपतकालrन सZपकU हD संचार 5व+तार गनU अपडटे गeरएको छ। 
• सबै पeरवारहDको ला)ग इ-मेल संचार बढाउन - वतUमानको ईमेल ठेगानाहDको आवOयक छ। 

:व;याथ= कम,चार@ र साझेदार गDत:वFधह5: 
• सZभव भएसZम सामािजक दरुr क2ा कोठामा लागू गeरनेछ। 
• vश2ण कमUचारrसँग सबै क2ाका ला)ग vसट चाटU हुनु आवOयक छ। 
• [याZपसहo बाXहरr ग\त5व)धको लागी स2म हुनेछ। 
• खुला / +कूल qफताU कायUyमहD आयोिजत गनU सqकPछ, तर यो अbय)धक vसफाeरश गeरPछ qक }यि[तको सं~या घटाउन �ेड +तरहD 

साइटमा +तिZभत हुPछन।् 
• खेलाडीले KSHSAA Xदशा\नदKशहD र िजpला शमन लागू गदUछ। 
• सबै फाइन आ�Uस र PE कोसUहD कम गनU सqकPछ र +थानीय +वा+-य 5वभागका \नदKशन अनुDप अनुकूलनको साथ aदान गeरनेछ। 

पौिJटक सेवाह5: 
• ]ब@याथBहoको ला)ग +वयं-सेवा खाना हुनेछ। खाजा घरहD बPद रहनेछन।् 
• 5व@याथBहDलाइ खाजाकोठामा aवेश गनुU अ\घ र ]बदा हुनु अ\घ �याPड से\नटाइजर aदान गeरPछ। 

 
 
 
 


