आदरणीय अभििावकज्यू,
आजबाट नर्सरी दे खि कक्षा १० र्म्मका सम्पर्
ू ण परीक्षाहरू सम्पन्न भएको कुरा यहााँहरूलाई जानकारी
गराउन चाहन्छौँ । कक्षा ११ र १२ का परीक्षाहरू भोलल पौष २७ गते सम्पन्न हुनेछन। नसणरी दे खि कक्षा
९ सम्मका विद्यार्थीहरूको लागग माघ ४ गते मङ्गलबारसम्म जाडो बबदा ददइएको कुरा पनन अिगत
गराउन चाहन्छौँ । माघ ५ गते बुधवारदे खि ननयलमत कक्षाहरू अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछन।
अनलाइन कक्षाको रुदटन

माघ ४ गते सम्ममा उपलब्ध गराइनेछ ।

कक्षा १० का विद्यार्थीहरूको लागग पौष ३० गते शक्र
ु बारसम्म जाडो बबदा ददइएको कुरा जानकारी गराउन
चाहन्छौँ । कक्षा १० को ननयभमत कक्षाहरू यही माघ २ गते
सञ्चालन हुनेछन। कक्षा १० को अनलाइन कक्षाको रुदटन

आइतबारबाट अनलाइन माध्यमबाट

माघ १ गते सम्ममा उपलब्ध गराइनेछ।

त्यसैगरी, कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरूको लागग माघ २ गते आइतबारसम्म जाडो बबदा ददइएको कुरा
जानकारी गराउन चाहन्छौँ । कक्षा ११ र १२ का ननयभमत कक्षाहरू यही माघ ३ गते र्ोमबारबाट
अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछन । कक्षा ११ र १२ को अनलाइन कक्षाहरू साबबककै रुदटन अनुसार
सञ्चालन हुनेछन।
जाडो बबदाको समय सदप
ु योग गनण यहााँको नानीबाबल
ु ाई

गह
ु ाई
ृ कायण पठाइएको हुाँदा आफ्ना नानीबाबल

गह
ू ण गह
ु ु न पनन
ृ कायण गनण लगाइ विद्यालय लाग्ने ददन सम्पर्
ृ कायण विद्यालयमा उपलब्ध गराइददनह
हाददण क अनरु ोध गदण छौँ। गह
ृ कायण www.riviera.edu.np मा पनन उपलब्ध रहे को छ।
लशक्षा मन्रालयको आज प्रकालशत सच
ू ना अनस
ु ार विद्यालय भौनतक रुपमा सञ्चालन गनण असमर्थण हुने
भएकाले जाडो बबदापनछ बबद्यालय िल्
ु ने ददनदे खि सम्पर्
ू ण कक्षाहरू अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन
हुनेछन।
त्यसैगरी यही भमनत २०७८ र्ाल माघ ४ गते मङ्गलबार काठमाडौं महानगरपाललका िडा न. ७ को
कायाणलयबाट यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूको लागग िोप कायणक्रम सञ्चालन गररने भनी सच
ू ना प्राप्त
भएको हुाँदा १२ िषणदेखि १७ िषणसम्मको उमेर समह
ू का (जन्मभमनत २०६१ मङ्भर्रदे खि २०६६ मङ्भर्रभित्र
जन्मभमनत िएका ) आफ्ना नानीबाबल
ु ाई बबहान ११:०० बजेदेखि ददउर्ो

२:०० बजेभित्र विद्यालयमा

उपस्थर्थत गराइददनह
ु ु न हाददण क अनरु ोध गदण छौँ। र्थप जानकरीको लागग ०१-४४८५०८७, ४४६२२२३ मा सम्पकण
गनुणहोला।
धन्यिाद।
ववद्यालय प्रशार्न
ररिेरा इन्टरनेर्नल एकेडेमी

भमनत २०७८ र्ाल पौष २६ गते र्ोमबार

