दोस्रो चौमासिक परीक्षा िम्बन्धि िूचना : कक्षा १०
आदरणीय असििावकज्यू,
यही मिति २०७७ साल पौष १६ गिे बिहीवार दे खि यहााँका नानीिािुहरूको दोस्रो चौिामसक परीक्षा
शुरु हुन लागेको कुरा यहााँहरूलाई बिददिै छ । यहााँका नानीिािुहरूको परीक्षाको ियारीिा ध्यान
पय
ु ााइददनह
ु ु न हाददा क अनुरोध गदा छौँ ।
कक्षा ६ दे खि १० सम्िका परीक्षाहरू भौतिक रुपिा बिद्यालयिै मलने कुरा यहााँहरूलाई जानकारी
गराउन चाहन्छौँ । तर रुघा-खोकी लागेको छ वा ज्वरो आएको छ िने आफ्ना नानीवावुलाई िौततक
रुपमा बबद्यालयमा सलइने परीक्षामा िहिागग नगराइददनह
ु ु न पतन हाददि क अनुरोि गदि छौँ ।
उतनहरुका लागग बैकन्पपक ब्यबस्था गररने कुरा पतन जानकारी गराउन चाहधछौँ ।
कक्षा १० को परीक्षा ददउिो १२:३० बजे दे खख २:०० बजेिम्म हुने भएकाले आफ्ना नानीिािुलाई
सियिै बिद्यालयिा ल्याइददनुहुन एवि परीक्षा सिापन भएपतछ मलएर गइददनु हुन पतन हाददा क
अनुरोध गदा छौँ।
यहााँका नानीिािुहरू परीक्षािा सहभागग हुन परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card)

अतनवाया भएकाले

भोमल पौष १५ गिे िुधवार सम्ििा परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card) मलइ ददनुहुन हाददा क अनुरोध
गदा छौँ।
िोसल पौष १५ गते बुिवार परीक्षा तयारी बबदा (Preparation Leave) ददइएको कुरा पतन
जानकारी गराउन चाहधछौँ।
धन्यवाद।
बबद्यालय प्रशािन
ररिेरा इधटरनेिनल एकेडेमी

दोस्रो चौमासिक परीक्षा िम्बन्धि िूचना : कक्षा ८ र ९
आदरणीय असििावकज्यू,
यही मिति २०७७ साल पौष १६ गिे बिहीवार दे खि यहााँका नानीिािुहरूको दोस्रो चौिामसक परीक्षा
शुरु हुन लागेको कुरा यहााँहरूलाई बिददिै छ । यहााँका नानीिािुहरूको परीक्षाको ियारीिा ध्यान
पुयााइददनुहुन हाददा क अनुरोध गदा छौँ ।
कक्षा ६ दे खि १० सम्िका परीक्षाहरू भौतिक रुपिा बिद्यालयिै मलने कुरा यहााँहरूलाई जानकारी
गराउन चाहन्छौँ । तर रुघा-खोकी लागेको छ वा ज्वरो आएको छ िने आफ्ना नानीवावुलाई िौततक
रुपमा बबद्यालयमा सलइने परीक्षामा िहिागग नगराइददनह
ु ु न पतन हाददि क अनुरोि गदि छौँ ।
उतनहरुका लागग बैकन्पपक ब्यबस्था गररने कुरा पतन जानकारी गराउन चाहधछौँ । अन्य स्वास््य
सिस्याका

कारण

अनलाइन

कक्षा

मलइ

रहे का

ववद्यार्थीहरूका

अमभभावकले

चाहनुभएिा

बिद्यालयिा छुट्टै कोठािा अमभभावककै उपस्स्र्थतििा परीक्षा मलन सककने कुरा पतन अवगि गराउन
चाहन्छौ ।
कक्षा ८ र ९

को परीक्षा बबहान १०:०० बजे दे खख ११:३० बजे िम्म हुने भएकाले आफ्ना

नानीिािुलाई सियिै बिद्यालयिा ल्याइददनुहुन एवि परीक्षा सिापन भएपतछ मलएर गइददनु हुन
पतन हाददा क अनुरोध गदा छौँ।
यहााँका नानीिािुहरू परीक्षािा सहभागग हुन परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card)

अतनवाया भएकाले

भोमल पौष १५ गिे िुधवार सम्ििा परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card) मलइ ददनुहुन हाददा क अनुरोध
गदा छौँ।
िोसल पौष १५ गते बुिवार परीक्षा तयारी बबदा (Preparation Leave) ददइएको कुरा पतन
जानकारी गराउन चाहधछौँ।
धन्यवाद।
बबद्यालय प्रशािन
ररिेरा इधटरनेिनल एकेडेमी

दोस्रो चौमासिक परीक्षा िम्बन्धि िूचना : कक्षा ६ र ७
आदरणीय असििावकज्यू,
यही मिति २०७७ साल पौष १६ गिे बिहीवार दे खि यहााँका नानीिािुहरूको दोस्रो चौिामसक परीक्षा
शुरु हुन लागेको कुरा यहााँहरूलाई बिददिै छ । यहााँका नानीिािुहरूको परीक्षाको ियारीिा ध्यान
पुयााइददनुहुन हाददा क अनुरोध गदा छौँ ।
कक्षा ६ दे खि १० सम्िका परीक्षाहरू भौतिक रुपिा बिद्यालयिै मलने कुरा यहााँहरूलाई जानकारी
गराउन चाहन्छौँ । तर रुघा-खोकी लागेको छ वा ज्वरो आएको छ िने आफ्ना नानीवावुलाई िौततक
रुपमा बबद्यालयमा सलइने परीक्षामा िहिागग नगराइददनह
ु ु न पतन हाददि क अनुरोि गदि छौँ ।
उतनहरुका लागग बैकन्पपक ब्यबस्था गररने कुरा पतन जानकारी गराउन चाहधछौँ । अन्य स्वास््य
सिस्याका

कारण

अनलाइन

कक्षा

मलइ

रहे का

ववद्यार्थीहरूका

अमभभावकले

चाहनुभएिा

बिद्यालयिा छुट्टै कोठािा अमभभावककै उपस्स्र्थतििा परीक्षा मलन सककने कुरा पतन अवगि गराउन
चाहन्छौ ।
कक्षा ६ र ७ को परीक्षा बबहान १०:०० बजे दे खख ११:३० बजे िम्म हुने भएकाले आफ्ना
नानीिािुलाई सियिै बिद्यालयिा ल्याइददनुहुन एवि परीक्षा सिापन भएपतछ मलएर गइददनु हुन
पतन हाददा क अनुरोध गदा छौँ।
यहााँका नानीिािुहरू परीक्षािा सहभागग हुन परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card)

अतनवाया भएकाले

भोमल पौष १५ गिे िुधवार सम्ििा परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card) मलइ ददनुहुन हाददा क अनुरोध
गदा छौँ।
िोसल पौष १५ गते बुिवार परीक्षा तयारी बबदा (Preparation Leave) ददइएको कुरा पतन
जानकारी गराउन चाहधछौँ।

धन्यवाद।
बबद्यालय प्रशािन
ररिेरा इधटरनेिनल एकेडेमी

दोस्रो चौमासिक परीक्षा िम्बन्धि िूचना : कक्षा ४ र ५
आदरणीय असििावकज्यू,

यही मिति २०७७ साल पौष १६ गिे बिहीवार दे खि यहााँका नानीिािह
ु रूको दोस्रो चौिामसक परीक्षा शरु
ु हुन
लागेको कुरा यहााँहरूलाई बिददिै छ । यहााँका नानीिािह
ु रूको परीक्षाको ियारीिा ध्यान पय
ु ााइददनुहुन हाददा क
अनुरोध गदा छौँ ।

कक्षा ४ र ५ का परीक्षाहरू भौतिक रुपिा बिद्यालयिा मलइने कुरा यहााँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
तर रुघा-खोकी लागे को छ वा ज्वरो आएको छ िने आफ्ना नानीवावुलाई

िौततक रुपमा बबद्यालयमा

सलइने परीक्षामा िहिागग नगराइददनुहुन पतन हाददि क अनुरोि गदि छौँ ।

भौतिक रुपिा बिद्यालयिा सञ्चालन हुने परीक्षािा सहभागग गराउन नचाहनुहुने अमभभावक ज्यूहरुले
आफ्ना नानीिािल
ु ाई अनलाइन िार्ाि परीक्षािा सहभागग गराउन सक्नह
ु ु नेछ। उत्िरपस्ु स्िका (Answer
Sheet) बिद्यालयकै प्रयोग गनुापनेछ। भौतिक िर्था अनलाइन परीक्षाहरू एकै सियिा सञ्चालन हुनेछन।
अनलाइन परीक्षा ददने ववद्याथीहरूका लागग : आफ्ना नानीवावल
ु ाई अनलाइन िार्ाि परीक्षािा सहभागग

गराउन चाहनुहुने अमभभावकज्यूहरुले आफ्नो अनुकुल बिद्यालयिा पाल्नु भई सािै ददनको परीक्षाको
उत्िरपस्ु स्िका मलएर गइ ददनह
ु ु न हाददा क अनुरोध गदा छौँ । परीक्षाका प्रत्ये क ददन उक्ि उत्िरपस्ु स्िकािा
लेख्न लगाउनुहुन, परीक्षाको अन्ििा र्ोटो खिगच सम्िस्न्धि बिषयको गूगल क्लासरूििा पोस्ट गना
लगाउनह
ु ु न वा गररददनह
ु ु न पतन हाददा क आग्रह गदा छौँ ।
िझ
ु ाएकोिा र्रक नपने गरी

उक्ि उत्िरपस्ु स्िकाहरू गग
ू ल क्लासरूििा

(र्थपघट गररएको हुनु हुाँदैन) आफ्नो सिय अनुकुल बिद्यालयिा ल्याइ
िझ
ु ाईददनुहुन पतन हाददा क अनुरोध गदा छौँ । पतछ परीक्षार्ल प्रकामशि गदाा ररपोटा कार्ा सदहि सम्पूणा
पररक्षण गररएका उत्िरपस्ु स्िकाहरू र्ाइमलङ गरी अमभभावकज्यूहरुलाई उपलब्ध गराइने कुरा पतन अवगि
गराउन चाहन्छौँ । काठमाडौं उपत्यका बादहर हुने असििािकज्यूहरूले उत्तरपन्ु स्तका आँफै ब्यबस्था गनुिहुन
पतन हाददि क अनुरोि गदि छौँ।
बिद्यालयिा

सञ्चालन हुने परीक्षािा सहभागग गराउन इच्छुक िर अन्य स्वास््य सिस्या रहे का
ववद्यार्थीहरूका अमभभावकले चाहनभ
ु एिा बिद्यालयिा छुट्टै कोठािा अमभभावककै उपस्स्र्थतििा परीक्षा मलन
सककने कुरा पतन अवगि गराउन चाहन्छौ ।

कक्षा ४ र ५ को परीक्षा ददउिो १२:३० बजे दे खख २:०० बजे िम्म हुने भएकाले आफ्ना नानीिािल
ु ाई
सियिै बिद्यालयिा ल्याइददनुहुन एवि परीक्षा सिापन भएपतछ मलएर गइददनु हुन पतन हाददा क अनुरोध
गदा छौँ।

यहााँका नानीिािह
ु रू परीक्षािा सहभागग हुन परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card) अतनवाया भएकाले भोमल पौष
१५ गिे िध
ु वार सम्ििा परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card) मलइ ददनुहुन हाददा क अनुरोध गदा छौँ।
िोसल पौष १५ गते बि
ु वार परीक्षा तयारी बबदा (Preparation Leave) ददइएको कुरा पतन जानकारी गराउन
चाहधछौँ। धन्यवाद।
बबद्यालय प्रशािन
ररिेरा इधटरनेिनल एकेडेमी

दोस्रो चौमासिक परीक्षा िम्बन्धि िूचना : कक्षा १, २ र ३
आदरणीय असििावकज्यू,
यही मिति २०७७ साल पौष १६ गिे बिहीवार दे खि यहााँका नानीिािुहरूको दोस्रो चौिामसक परीक्षा
शुरु हुन लागेको कुरा यहााँहरूलाई बिददिै छ । यहााँका नानीिािुहरूको परीक्षाको ियारीिा ध्यान
पय
ु ााइददनह
ु ु न हाददा क अनुरोध गदा छौँ ।
कक्षा १, २ र ३ का परीक्षाहरू अनलाइन िार्ाि सञ्चालन हुने कुरा यहााँहरूलाई जानकारी गराउन
चाहन्छौँ । िर उत्िरपुस्स्िका (Answer Sheet) बिद्यालयकै प्रयोग गनुप
ा नेछ। त्यसैले आफ्नो अनुकुल
बिद्यालयिा पाल्नु भई आठै ददनको परीक्षाको उत्िर पुस्स्िका मलएर गइ ददनुहुन हाददा क अनुरोध
गदा छौँ । परीक्षाका प्रत्येक ददन उक्ि उत्िरपस्ु स्िकािा लेख्न लगाउनह
ु ु न, परीक्षाको अन्ििा र्ोटो
खिगच सम्िस्न्धि बिषयको गूगल क्लासरूििा पोस्ट गना लगाउनह
ु ु न वा गररददनह
ु ु न पतन हाददा क
आग्रह गदा छौँ । उक्ि उत्िरपुस्स्िकाहरू गूगल क्लासरूििा िुझाएकोिा र्रक नपने गरी (र्थपघट
गररएको हुनु हुाँदैन) आफ्नो सिय अनुकुल बिद्यालयिा ल्याइ िुझाईददनुहुन पतन हाददा क अनुरोध
गदा छौँ । पतछ

परीक्षार्ल

प्रकामशि

गदाा

ररपोटा

कार्ा

सदहि

सम्पूणा

पररक्षण

गररएका

उत्िरपस्ु स्िकाहरू र्ाइमलङ गरी अमभभावकज्यूहरुलाई उपलब्ध गराइने कुरा पतन अवगि गराउन
चाहन्छौँ । काठिार्ौं उपत्यका िादहर हुने अमभभाभकज्यूहरूले उत्िरपुस्स्िका आाँर्ै ब्यिस्र्था गनह
ुा ु न
पतन हाददा क अनुरोध गदा छौँ।
कक्षा १, २ र ३ को परीक्षा बबहान १०:०० बजे दे खख ११: २० बजे िम्म हुने कुरा जानकारी गराउन
चाहधछौँ ।
यहााँका नानीिािुहरू परीक्षािा सहभागग हुन परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card) अतनवाया भएकाले भोमल
पौष १५ गिे िुधवार सम्ििा परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card) मलइ ददनुहुन हाददा क अनुरोध गदा छौँ।
िोसल पौष १५ गते बुिवार परीक्षा तयारी बबदा (Preparation Leave) ददइएको कुरा पतन जानकारी
गराउन चाहधछौँ।
धन्यवाद।
बबद्यालय प्रशािन
ररिेरा इधटरनेिनल एकेडेमी

दोस्रो चौमासिक परीक्षा िम्बन्धि िूचना : कक्षा नििरी, एल. केजी. र य.ु केजी.
आदरणीय असििावकज्यू,
यही मिति २०७७ साल पौष १६ गिे बिहीवार दे खि यहााँका नानीिािुहरूको दोस्रो चौिामसक परीक्षा
शुरु हुन लागेको कुरा यहााँहरूलाई बिददिै छ । यहााँका नानीिािुहरूको परीक्षाको ियारीिा ध्यान
पुयााइददनुहुन हाददा क अनुरोध गदा छौँ ।
कक्षा नििरी, एल. केजी. र यु. केजी का परीक्षाहरू भौतिक रुपिा बिद्यालयिा मलइने कुरा यहााँहरूलाई
जानकारी गराउन चाहन्छौँ । भौतिक रुपिा बिद्यालयिा सञ्चालन हुने परीक्षािा सहभागग गराउन
नचाहनुहुने

अमभभावकज्यूहरुले

प्रत्येक

ददन

बिहान १०:००

िजे

दे खि

१०:३०

िजे

बिद्यालयिा उपस्स्र्थि भई प्रश्नपत्र मलनह
ु ु न एवि घरिा परीक्षा सम्पन्न गरी ददउसो

मभत्रिा

१: ०० िजे

दे खि १:३० िजे मभत्रिा बिद्यालयिा िुझाइ ददनह
ु ु न हाददा क अनरु ोध गदा छौँ।
तर रुघा-खोकी लागेको छ वा ज्वरो आएको छ िने आफ्ना नानीवावुलाई

िौततक रुपमा

बबद्यालयमा सलइने परीक्षामा िहिागग नगराइददनह
ु ु न पतन हाददि क अनुरोि गदि छौँ ।
काठिार्ौं उपत्यका िादहर हुने नानीिािुहरूको परीक्षाहरू अनलाइन िार्ाि सञ्चालन हुने

कुरा

जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।
कक्षा नििरी, एल. केजी. र यु. केजी को परीक्षा बबहान ११:०० बजे दे खख ददउिो १२: ३० बजे िम्म
हुने कुरा जानकारी गराउन चाहधछौँ ।
यहााँका नानीिािुहरू परीक्षािा सहभागग हुन परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card) अतनवाया भएकाले भोमल
पौष १५ गिे िुधवार सम्ििा परीक्षा प्रिेश पत्र (Admit Card) मलइ ददनुहुन हाददा क अनुरोध गदा छौँ।
िोसल पौष १५ गते बुिवार परीक्षा तयारी बबदा (Preparation Leave) ददइएको कुरा पतन जानकारी
गराउन चाहधछौँ।
धन्यवाद।
बबद्यालय प्रशािन
ररिेरा इधटरनेिनल एकेडेमी

