वार्षिक परीक्षा २०७७ सम्बन्धि सूचना
आदरणीय अभििावकज्यू,

यही मिति २०७८ साल बैशाख १६ गिे बबहीवार दे खख २३ गिे बबहीवार सम्ि यहााँका नानीबाबुहरूको
शैक्षिक सत्र २०७७ को वार्षिक परीिा (Annual Examination) सञ्चालन गनि लागेको कुरा
यहााँहरूलाई

जानकारी

गराउन

चाहन्छौँ

।

पय
ु ािइददनह
ु ु न हाददि क अनरु ोध गदि छौँ ।

यहााँका

नानीबाबह
ु रूको

परीिाको

ियारीिा

ध्यान

कोभिडको संक्रमण बड्दो क्रममा रकको बर्िमान अवस्थामा िौतर्क रुपमा परीक्षा गनि सम्िव
नदखिएकाल सम्पण
ू ि परीक्षाकरू अनलाइन मार्िर् सञ्चालन कुन कुरा यकााँकरूलाई जानकारी गराउन
चाकधछौँ । परीिािा उत्िरपुस्तिका (Answer Sheet) अतनवायि रुपिा बबद्यालयकै प्रयोग गनप
ुि ने कुरा
पतन जानकारी गराउन चाहन्छौँ । त्यसैले आफ्नो अनुकुल बबद्यालयिा पाल्नु भई आठै ददनको

परीिाको उत्िर पुस्तिका मलएर गइ ददनुहुन हाददि क अनुरोध गदि छौँ । परीिाका प्रत्येक ददन उक्ि
उत्िरपस्ु तिकािा लेख्न लगाउनह
ु ु न, परीिाको अन्ििा फोटो खखचच सम्बस्न्धि बबषयको गग
ू ल
क्लासरूििा

पोतट

गनि

लगाउनुहुन

उत्िरपुस्तिकाहरू गूगल क्लासरूििा

वा

गररददनुहुन

पतन

हाददि क

बुझाएकोिा फरक नपने गरी

आग्रह

गदि छौँ । उक्ि

(थपघट गररएको हुनु हुाँदैन)

सम्पर्ण 
ू ि परीिाहरू सककएपतछ आफ्नो सिय अनक
ु ु ल बबद्यालयिा ल्याइ बझ
ु ाईददनह
ु ु न पतन हाददि क

अनुरोध गदि छौँ । पतछ परीिाफल प्रकामशि गदाि ररपोटि कार्ि सदहि सम्पूर्ण ि पररिर्ण  गररएका
उत्िरपुस्तिकाहरू फाइमलङ गरी अमभभावकज्यूहरुलाई उपलब्ध गराइने कुरा पतन अवगि गराउन
चाहन्छौँ ।

यहााँका नानीबाबह
ु रू परीिािा सहभाचग हुन परीिा प्रबेश पत्र (Admit Card) अतनवायि भएकाले
२०७८ साल बैशाख िदहना सम्िको सम्पूर्ण ि शल्
ु क चुक्िा गरी यही बैशाख १२ गिे आइिबार दे खख
१४ गिे िंगलबार सम्ििा परीिा प्रबेश पत्र (Admit Card) र्था परीिाको उत्िरपुस्तिका (Answer

Sheet) मलइ ददनुहुन हाददि क अनुरोध गदि छौँ।

बैशाख १४ गिे िंगलबार िथा १५ गिे बुधवार परीिा ियारी बबदा ( Preparation Leave) ददइएको
कुरा पतन अवगि गराउन चाहन्छौँ।

पूनश्च : यकााँका नानीबाबुल प्राबबधिक समस्या ( इधटरनट र्था ग्याजटको समस्या ) का कारणल
अनलाइन परीक्षा लख्न असमथि कुन अवस्था छ िन र्वद्यालयमा जानकारी गराउनु कुन
कार्दि क अनुरोि गदि छौँ । त्यस्र्ा नानीबाबुकरूको लाधग स्वास््य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाइ

अभििावकको उपन्स्थतर्मा िौतर्क रुपमा र्वद्यालयमै परीक्षा भलन ब्यबस्था गररन कुरा
पतन जानकारी गराउन चाकधछौँ। िधयवाद।
र्वद्यालय प्रशासन
ररिरा इधटरनसनल एकडमी

भमतर् २०७८ साल बैशाि १० गर् शुक्रबार

