फूल रिमोट एकेडे मी
(Full Remote Academy)
अभििावकको लाभि जानकािी
फूल रिमोट एकेडे मीले वास्तवमा के प्रस्ताव िर्द छ?
मैले मेिो बच्चालाई फूल रिमोट एकेडे मीमा कसिी िनाद ििाउने?
के मेिो बच्चा अझैपभन उनीहरूको हाल भनभर्द ष्ट िरिएको भवद्यालयको भहस्सा हुनेछ?
मेिो बच्चाको भर्न कस्तो हुनेछ?
मेिो बच्चालाई कसले भसकाउनेछ?
फूल रिमोट एकेडे मीलाई अन्य अध्ययन िने मोडे लहरूसँि कसिी तुलना िरिन्छ?
यो मेिो बच्चाको लाभि सही छ िनी मलाई कसिी थाहा हुन्छ? (EC, ESL र TD को बारे मा जानकारी समावेश हुन्छ)
वर्दििी केही कुिा परिवतदन िएमा म मेिो िृह भवद्यालयमा वा छनोट ििे को भवद्यालयमा फभकदन सक्छु ? के िभवष्यमा
यस्तो खालको भवकल्प हुनेछ?
मेिो बच्चा हाल म्याग्नेट (magnet) मा नामाांभकत िएमा कस्तो हुन्छ?

फूल रिमोट एकेडे मीले वास्तवमा के प्रस्ताव िर्द छ?

● ववद्यार्थीहरूले घरबाटै कविन र संलग्न हुने पाठ्यक्रम तर्था वनर्दे शनमा पूरा पहुुँच कायम राख्नेछन्।
● ररमोट एकेडे मीमा प्रस्ताववत पाठ्यक्रम व्यक्तिगत रूपमा वनर्दे शन प्राप्त गने हाम्रा ववद्यार्थीहरूलाई प्रस्ताव गररएको समान पाठ्यक्रम हो।
● "ररमोट" को तुलनामा "भचुुअल" - भचुुअल अध्ययन ववद्यालयमा हुन सक्छ र प्रायः हुन्छ। तुलना अनुसार, "ररमोट" अध्ययनमा
ववद्यार्थीहरू अध्ययनमा पहुुँ च प्राप्त गनुको लावग ववद्यालय आउनुपर्दै न।
मैले मेिो बच्चालाई फूल रिमोट एकेडे मीमा कसिी िनाद ििाउने?

● भनाु वलङ्क CMS वेबसाइटमा उपलब्ध छ र CMS सामावजक सञ्जाल मार्ुत सावुजवनक गररएको छ।
● भनाु सझ्याल शुक्रबार, जुलाई 17 मा खुल्छ र आइतबार जुलाई 26 मा राती 11:59 बजे बन्द हुन्छ।
● ववद्यार्थीहरूले र्ूल ररमोट एकेडे मीका लावग आफ्नो भनाु पूरा गनुुअवघ उनीहरू CMS ववद्यालयमा नामांवकत हुनुपछु ।
के मेिो बच्चा अझैपभन उनीहरूको हाल भनभर्द ष्ट िरिएको भवद्यालको भहस्सा हुनेछ?

● हुनुहुनेछ। तपाईंको बच्चा उनीहरूको हालको ववद्यालयमा वनवर्दु ष्ट रहनुहुनेछ। उनीहरूले यो अवसरको र्ाइर्दा वलन आफ्नो वसट
छोड् नुपर्दै न।
मेिो बच्चाको भर्न कस्तो हुनेछ?

● तपाईंको बच्चासुँग वनरन्तर र्दै वनक कायुतावलकामा संरवचत वसन्क्रोनस अध्ययन समयका सार्थै एवसन्क्रोनस वक्रयाकलापहरू हुनेछन्
जुन तपाईंको पररवारको लावग काम गने तावलकामा पूरा गनु सवकन्छ।

○

भसन्रोनस अध्ययन समय िने को वशक्षकसुँगको प्रत्यक्ष वनर्दे शन हो। वशक्षकसुँगको प्रत्यक्ष वनर्दे शनले तपाईंको बच्चाको वर्दन
(लगभग 2 घण्टा) को लगभग 30-40% सम्म हुनेछ र सम्बन्ध बनाउने प्रार्थवमकता, सार्थीहरूसुँग अन्तरवक्रया, नयाुँ अध्ययन र
व्यक्तिवगकरण सहायताका लावग अवसरहरू वमल्नेछ।

○

भसन्रोनस अध्ययन समयमा तल वर्दइएका तत्वहरूका समायोजनहरू समावेश हुनेछन् र तपाईंको पररवारको लावग
काम गने तावलकामा वर्दनभरीमा पूरा गनु सवकन्छ। यी तत्वहरू ववकासात्मक रूपमा उवचत तररकाले सबै उमेरका ववद्यार्थीहरूमा
र्दे खा पनेछन्। एवसन्क्रोनस अध्ययन तपाईंको बच्चाको वर्दन (लगभग 4 घण्टा) को लगभग 60-70% सम्म हुनेछ। एवसन्क्रोनस
अध्ययनका अवसरहरूमा वनम्न कुराहरू समावेश हुनेछन्:

■ तपाईंको बच्चाको वशक्षक वा CMS ववशेषज्ञहरूद्वारा रे कडु गररएको वनर्दे शन;

■ सीपहरू वा ज्ञान बढाउन वा अध्ययन अभ्यास गनु र सुदृढ बनाउन (वडवजटल वा व्यावहाररक) वनवर्दु ष्ट गररएका
वक्रयाकलापहरू; र

■ (वनवर्दु ष्ट गररएको र व्यक्तिगत रोजाइको पिन) पिन।

मेिो बच्चालाई कसले भसकाउनेछ?

● K-8 मा, ररमोट एकेडे मीका वशक्षकहरू उि ववकल्पमा प्रवतबद्ध हुनेछन् - तपाईंको बच्चाको वनर्दे शन उनीहरूको प्रमुख
वजम्मेवारी हो।

● धेरैजसो अवस्र्थाहरूमा, तपाईंको बच्चाको वशक्षक उनीहरूको हाल वनवर्दु ष्ट गररएको ववद्यालयको वशक्षक हुनुहुनेछ।
● तपाईंको बच्चाको ववद्यालय/कक्षाबाट र्थोरै ववद्यार्थीहरू मात्र छन् भने, तपाईंको बच्चालाई अको ववद्यालयमा आधाररत रे कडु भएको
वशक्षकलाई वनयुि गनु सवकनेछ। तपाईंको बच्चा अझैपवन आफ्नो हालको ववद्यालयमा नामां वकत हुनुहुनेछ - उहाुँ हरू आफ्नो
वशक्षकसुँग वनयुि हुनको लावग मात्र क्रस-नामां वकत हुनुहुनेछ।

● तपाईंको बच्चा उनीहरूको फूल रिमोट एकेडे मी जाने ग्रेड/ववद्यालयको मात्र ववद्यार्थी हुनुहुन्छ भने र्दण्डको घटना बाहेक, तपाईंको
बच्चालाई सधै ुँ उनीहरूको हालै को ववद्यालय असाइनमेन्टबाट सार्थीहरूको कलस्टरमा वनवर्दु ष्ट गररनेछ। यो उत्पन्न भएमा वचन्ता नवलनुहोस्
– तपाईंको बच्चाको वशक्षकले सबै बच्चालाई न्यानो स्वागत र संलग्नता महसुस गराउनका लावग स्वेच्छापूवुक सम्बन्धहरू बनाउनुहुने छ।
फूल रिमोट एकेडे मीलाई अन्य अध्ययन िने मोडे लहरूसँि कसिी तुलना िरिन्छ?

●

रिमोट एकेडे मी सामग्री, भनर्े शन ि मूल्याङ्कन िएको अन्य सबै भडस्ट्रिक्ट मोडे लहरूमा पूर्द रूपमा पांस्ट्िबद्ध छ।

●

बाँकी भडस्ट्रिक्ट A, B ि C मोडे लहरूको बीचमा सर्ाद टाढै िहनेछ।

यो मेिो बच्चाको लाभि सही छ िनी मलाई कसिी थाहा हुन्छ?

● आफ्नो पररवारको स्वास्थ्य र व्यक्तिगत गवतशीलतामा ध्यान वर्दनुहोस्।
● सामावजक अन्तरवक्रया, अध्ययन वातावरणमा अनुकूलता, क्तिन समयको लावग सहनशीलता र ध्यान-केक्तितको लावग तपाईंको
बच्चाका आवश्यकताहरू के-के हुन्?

● वडक्तस्टिक्टले तपाईंको बच्चाको ववशेष आवश्यकताहरूको आधारमा सबै सम्भाववत सहायताहरू गररएका छन् भनी सुवनवित गनु
तपाईंको बच्चाको वशक्षक, शैवक्षक सहायता र ववशेष वकवसमका बालबावलका (EC), र्दोस्रो भाषाको रूपमा अङ्ग्ग्रेजी (ESL) र
प्रवतभाको ववकास (TD) टोलीको बीचमा कवसलो सहकायु सुवनवित गनेछ। उर्दाहरणका लावग:
EC स्रोत सेवाहरू प्राप्त गने ववद्यार्थीहरूले आफ्ना वनम्न IEP लक्ष्यहरूमा आधाररत भई वनम्नमध्ये कुनै पवन वा सबै तररकाले आफ्नो
सेवा समय प्राप्त गनु सक्छन्:

● EC वशक्षकले उनीहरूको IEP मा पवहचान गररएका क्षेत्र(हरू) मा सानो समुह सहायतावभत्र उनीहरूलाई राख्ने;
● EC वशक्षकले र्थप सहायता उपलब्ध गराउनको लावग सामान्य वशक्षा वशक्षकसुँग वसन्क्रोनस वनर्दे शनबारे सह-वशक्षण गने; र
● EC वशक्षकले तपाईंको बच्चालाई उनीहरूको लक्ष्यतर्ु पुनरावृत्त अभ्यास वर्दन पररमावजुत वा वैकक्तल्पक एवसन्क्रोनस वनर्दे शन
(वशक्षण र अभ्यास वक्रयाकलापहरू सुवनवित गने) उपलब्ध गराउनेयो तपाईं

● तपाईंको बच्चाको लावग उपयुि हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईं सुवनवित हुनुहुन्न भने, हामी तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको हालैको ववद्यालयमा
सम्पकु गनु र तपाईंको बच्चाको नवजकै काम गने अवघल्ला वशक्षक, परामशुर्दाता, प्रर्दायक वा अन्य व्यक्तिबाट वनवेश गनुका लावग
अनुरोध गनु वसर्ाररस गर्दु छ ।ं
के वर्दििी केही परिवतदनहरू िएमा भवद्यालय वर्दििी मेिो बच्चा रिमोट एकेडे मीबाट भनस्कन ि व्यस्ट्िित भनर्े शनमा फकदन सक्छ?

● सक्नुहुन्छ। वषुभरी केही कुरा पररवतुन भएमा ववद्यार्थीहरू ररमोट एकेडे मीबाट आफ्नो गृह ववद्यालयमा वा छनोट गरे को ववद्यालयमा
व्यक्तिगत वनर्दे शनमा पारगमन हुन सक्छन्। यसैगरी, ववद्यार्थीहरू ववद्यालय वषुभरी व्यक्तिगत वनर्दे शनबाट र्दूर एकेडमीमा पारगमन हुन
पवन सक्छन्। वनर्दे शनमा टि ाक्तन्जसनहरू मध्य-वषु, पवहलो सेमेस्टरको अन्त्यमा सम्भव हुनेछन्। ववद्यार्थी र ववद्यालयका लावग सरल
टि ाक्तन्जसन वनमाु ण गनु मद्दत गनु को लावग उि समयसम्म वनत्तृत्व गने चरणहरूबारे सञ्चार गररनेछ।

● व्यक्तिगत वा हाइविड मोडे लमा वनर्दे शन कडाइका सार्थ पङ्ग्क्तिबद्ध गररनेछ, जसकारण तपाईंको बच्चा अध्ययनमा अवरोध नपुर्य
 ाइकन
सरल टि ाक्तन्जसनमा र्कुन सक्षम हुनुहुनेछ।

● वषुको अन्त्यमा, तपाईंको बच्चालाई हाल वनवर्दु ष्ट गररएको ववद्यालय (त्यो गृह ववद्यालय वा रोजाइको ववद्यालय जुनसुकै
भएपवन) मा र्कुन पूवुवनधाु ररत गररनेछ।
के यो िभवष्यमा एउटा भवकल्प हुनेछ?

● अत्यावधक पररवारहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी वचन्ताहरूका कारण ररमोट ववकल्प चाहन्छन् भन्ने ज्ञानमा आधाररत रहेर यो वववशष्ट मोडे ल
चयन गररएको छ। Covid-19 को खतरा समाप्त भइसकेपवछ, हामीले "ववद्यालयवभत्रको ववद्यालय" ररमोट ववकल्प प्रस्ताव गनु
असम्भव छ। यद्यवप, अको वषुमा हाम्रा अभ्यासहरूले हाम्रो हालको CMS भचुु अल हाइ स्कूलसुँग समान भएको कम ग्रेडहरूमा
ववस्तार गने भचुुअल म्याग्नेट (Virtual Magnet) को लावग सम्भाववत रूपमा मूलवसद्धान्त हटाउनेछन्। हामीले 2020-21 मा हाम्रो
अभ्यास बारे सूचना वर्दएर मात्र नभएर हाम्रा अवघ बवढरहे का ववकल्पहरू बारे पूणु रूपमा सूवचत गराउन पवन वषु भरर पररवार तर्था
ववद्यालयहरूबाट इनपुट खोज्नेछ ।ं

मेिो बच्चा हाल म्याग्नेटमा नामाांभकत िएमा कस्तो हुन्छ?

● हामीले यो मोडे लमा जाने ववद्यार्थीहरूको बारे मा पूणु जानकारी सङ्कलन नगर्दाुसम्म, हामीले प्रत्येक म्याग्नेटको पूणु ररमोट संस्करण
डे वलभरी गने प्रवतज्ञा गनु सक्दै न ।ं पयाु प्त ववद्यार्थीहरूले वनवित प्रकारको म्याग्रेटबाट नामां कन गने सम्भावना छ जुन हामी मन्टे श्वरी
लेन्स वा अवतररि कलाहरू, STEAM वा भाषा सम्बन्धी दृवष्टकोणमा ररमोट कक्षाहरू डे वलभर गनु सक्षम हुन सक्छ ।ं यद्यवप, यो
ववद्यार्थी र कमुचारीको संख्यामा भर पनेछ र तपाईंलाई पूणु रूपमा म्याग्रेटमा सहभागी हुनका लावग व्यक्तिगत मोडे लमा र्कुन
आवश्यक पनेछ।

● ररमोट एकेडे मीमा भनाु भएर, कृपया तपाईंले एकेडे मीमा आफ्नो सहभागीताको अववधमा ववशेष अनुभवका केही वस्तुहरू
त्याग्नुहुन्छ भनी बुझ्नुहोस्। यद्यवप, उि म्याग्नेट ववद्यालयमा तपाईंको बच्चाको स्र्थान वनयोजन सुरवक्षत छ र तपाईंले चाुँ डै
वनकाल्नुभएन भने उनीहरूलाई ववद्यालय वषुको अन्त्यमा आफ्नो म्याग्नेट असाइनमे न्टमा र्कुन पू वुवनधाु ररत गररनेछ।

● 2021-22 ववद्यालय वषुमा म्याग्नेट प्रवक्रया खुल्दा तपाईं अन्य कुनै पवन ववद्यालयको भएपवन सबै CMS म्याग्नेट ववकल्पहरूमा पूणु
पहुुँ च गनु पाउनुहुनेछ।

● हामीले त्यहाुँ वनवित कायुक्रमहरू छन् भन्ने कुरा बुझ्र्दछ ं - प्रार्थवमक रूपमा भाषा सम्बन्धी कायुक्रमहरू- जसमा ववद्यार्थीहरूलाई
अभ्यास र अनावरणको स्तरलाई कायम राख्न आवश्यक पछु । हामीले यी आवश्यकताहरू उपलब्ध गराइएका छन् भनी सुवनवित गनु को
लावग म्याग्नेट कायुक्रम तर्था ववद्यालय छनोट कायाु लयका सार्थ सार्थै तपाईंको बच्चाको ववद्यालयमा काम गनेछ ।ं

