आदरणीय अभििावकज्यू,

यही मिति २०७८ साल जेष्ठ १३ गिे बिहीवार दे खि नयााँ शैक्षिक सत्र २०७८ का किाहरू सञ्चालन
हुने कुरा यहााँहरूलाई बिददिै छ । यस शैक्षिक सत्रिाट नयााँ ववद्यालय एप (New School App)
िार्फि किाहरू सञ्चालन गनफ लागगएको कुरा पतन यहााँहरूलाई जानकारी नै छ। बिद्यालयको एप

िार्फि किा मलन यहााँको नानीिािह
ु रुको युजर नेि (User Name) र पासवर्फ (Password) आवश्यक
पने हुनाले ववद्यालय वेिसाईटिा रहे को रर- रजजस्ट्रे सन र्िफ भने सच
ू नािा रहे को मलन्किा जललक
गरी र्िफ भनुफहुन एवि ववद्यालयिा (९८४१४४३७९२) सम्पकफ गरी युजर नेि (User Name) र
पासवार्फ (Password) मलइददनुहुन हाददफ क अनुरोध गदफ छौँ।
बिद्यालयको एप प्रयोग गर्ने प्रकृया यस प्रकार रहे को छ :

1. Android Mobile/Tablet िा Riviera International Academy नािको एप Play Store िाट
र्ाउनलोर् गने । प्ले स्ट्टोरिा Riviera International Academy को दईु वटा इिेज (परु ानो र नयााँ)
आउाँ छ, िल ददइएको इिेज download गने । परु ानो delete गने।

Play Store मा दे खिर्ने इमेज

Mobile/Tablet Screen मा दे खिर्ने इमेज

2. आइर्ोन वा आइप्यार् (iOS 11.O Version or Later) िा App Store िाट VEDA-

Students App download गने ।

App Store मा दे खिर्ने इमेज
3. ल्यापटप

वा

कम्प्युटरिा

iPhone / iPad Screen मा दे खिर्ने इमेज
Google

Chrome

वा

कुनै

ingrails.com/school वा Veda: Log In टाईप गरी Enter गने ।

एक

Browser

िा

4.

Desktop / Laptop / Android Mobile / Tablet / iPhone / iPad िा User Name र Password
राख्ने स्ट्थान आउछ । उलि स्ट्थानिा स्ट्कुलले ददएको Username र Password इन्री
गने। पासवर्फ इन्री गरे र Login / Sign In गरे पतछ नयााँ

password िाग्छ । आर्ुले चाहे को

Password इन्री गरी Confirm गरे पतछ एपमभत्र प्रवेश गनफ सककन्छ । त्यसपतछ सधैं आर्ुले
entry गरे को पासवर्फ प्रयोग गरी एपिा प्रवेश गनफ सककनेछ।

Laptop/Desktop

5.

Android Mobile/Tablet

iPhone / iPad

त्यसपतछ Online Class भन्ने अप्सनिा जाने र त्यहााँ जललक गने। Join Class िा जललक
गरी class join गने । Assignments अप्सनिाट मशिक-मशक्षिकाले ददनुभएको homework

प्राप्ि गने र गह
ृ कायफ गररसकेपतछ submit गने, मशिक-मशक्षिकाले परीिण गरे को गह
ृ कायफ
प्राप्ि

गने।

Reading

Materials

िाट

मशिक-मशक्षिकाले

राखिददनुभएको

reading

materials download गरी पढ्ने। Routine अप्सनिाट तनयमिि class routine प्राप्ि
गने । Report Card अप्सनिाट सिै परीिाहरूको परीिार्ल हे ने। Leave Note िाट
बिशेष कारण किा छुट्ने अवस्ट्था भए सम्िजन्धि मशिकलाई Leave Note पठाएर
औपचाररक

रुपिा

बिदा

मलने।

Video

अप्सनिाट

मशिक-मशक्षिकाले

राखिददनुभएको

Educational Videos हे ने । Attendance िाट आफ्नो उपजस्ट्थि र अनप
ु जस्ट्थि record हे ने।
Download िाट मशिक-मशक्षिकाले
6.

राखिददनुभएको

study materials प्राप्ि

गने ।

User Name र Password प्राप्ि भइसकेपतछ Login / Sign In िा सिस्ट्या भएिा सम्िजन्धि
किाको Messenger ग्रप
ु िा वा Riviera Int’l को िेसेन्जर िलसिा सिस्ट्या सेयर गने वा
९८४१४४३७९२ िा कल गने।
धन्यवाद ।

बिद्यालय प्रशासर्न
ररिेरा इन्टरर्नेसर्नल एकेडेमी

२०७७ साल जेष्ठ १० गते सोमिार

