आदरणीय अभििावकज्य,ू
केही ददन यता वायम
ु न्डलमा दे खा परे को अस्वािाववक वातावरणीय पररस्स्ितीका कारण
ववद्यािीको स्वास््यमा पननसक्ने प्रततकुल असरका कारण उत्पन्न हुनसक्ने गस्भिर अवस्िालाई
दृस्टरगत गरी नेपाल सरकार, भिक्षा मन्रालयबार सबै भिक्षण संस्िाहरू िोभल भमतत २०७७ साल
चैर १७ गते मंगलबार दे खख चैर २० गते िक्र
ु बार

सभम बबदा ददने तनणनय गरे बमोस्िम िोभल

भमतत २०७७ साल चैर १७ गते मंगलबार बबद्यालय पण
ू न रुपमा बन्द रहने कुरा िानकारी गराउन
चाहन्छौँ।
त्यसैगरी, पसी २०७७ साल चैर १८ गते बध
ु वार दे खख बबद्यालय िौततक रुपमा बन्द िएता पतन
कक्षा ४ दे खख १० सभमका अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन हुने कुरा पतन अवगत गराउन चाहन्छौँ ।
अदहलेसभम अनलाइन कक्षा नभलएका ववद्यािी िाईबैतनहरूका अभििावकज्यह
ू रूले ववद्यालयमा
सभपकन गरी आफ्नो नानी/बाबक
ु ो ववद्यालय एप (Riviera App) को यि
ु र आइ. डड. (User ID) र
पासवडन (Password) भलइददनह
ु ु न पतन हाददनक अनरु ोध गदनछौँ।
त्यसैगरी, नसनरी दे खख कक्षा ३ सभमका कक्षाहरू िोभल भमतत २०७७ साल चैर १७ गते मंगलबार
दे खख चैर २० गते िक्र
ु बारसभम पण
ू न रुपमा बन्द

रहनेछन।

(कक्षा नसनरी दे खी कक्षा तीन

सभमका कक्षाहरू सञ्चालन निएपतन गह
ृ कायन दै तनक ववद्यालयाको वेबसाईर मार्नत उपलब्ध
गराइनेछ।)
त्यसैगरी, पसी २०७७ साल चैर १८ गते बध
ु वार दे खख नसनरी दे खी कक्षा १० सभमका सबै
कक्षाहरूका लागग गह
ृ कायन बबद्यालयको वेबसाइरमा दै तनक बबहान ८:०० बिे सभममा अपलोड
गररने कुरा िानकारी गराउदै प्रत्येक ददनका गह
ु ाई गनन लगाइ
ृ कायनहरू आफ्ना नानीबाबल
बबद्यालय खुलक
े ो ददन सभबस्न्धत भिक्षक/भिक्षक्षका लाई बझ
ु ाउन लगाउनह
ु ु न पतन हाददनक
अनरु ोध गदन छौँ।
नोट: मौसममा सध
ु ार आइ बिद्यालय खुल्ने अवस्था आएमा उक्त दिन िे खखनै ववद्यालय पर्
ू ण
रुपमा सञ्चालन हुने कुरा पनन जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
ववद्यालय प्रिासन

ररिेरा इन्ररनेसनल एकेडेमी

२०७७ साल चैर १६ गते सोमबार

