
आदरणीय अभििावकज्यू,  

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयबाट स्थानीय ननकायलाई विद्यालय सञ्चालन गने ननर्णय गनण अधिकार प्रदान गरे बमोजिम  काठमाडौं 
महानगरपाशलका, िडा न. ७ बाट विद्यालय सञ्चालन गनण अनुमनि प्राप्ि भएकोमा कक्षा ८ र ९ का विद्याथी भाइ  बहहनीहरूका 
अशभभािक िथा विद्यालय बबचको िमु बैठकबाट कक्षा ८ र ९ का कक्षाहरू भौनिक रुपमा सञ्चालन गने ननर्णय भए अनुसार भोशल 
शमनि २०७७ साल मङ्शसर २४ गि ेबुिबार देखी  विश्ि स्िास््य सङ्गठन द्िारा ननिाणिरि स्िास््य सुरक्षा मापदण्ड अपनाइ आंशिक 
रुपमा विद्यालय सञ्चालन गनण लाधगएको कुरा यहााँहरूलाई िानकारी गराउन चाहन्त्छौँ । ववद्यालय ददउसो १:१५ बजे बजे देखि ३:३० बजे 
सम्म सञ्चालन हुने िएकाले आफ्ना नानीबाबुलाई १:१० भित्रमा ववद्यालयमा ल्याइ ददनुहुन साथै ददउसो ३:३० बजे आफ्ना नाननबाबु लाई 
भलन ववद्यालयमा आइ ददनुहुन हाददिक अनुरोध गदिछौँ ।     

 

ववद्यालय आउँदा, ववद्यालयमा रहँदा एवम ् ववद्यालयबाट फर्किँ दा ववद्याथी िाईबैनीहरुले पालना गनुिपने ननयमहरू :  

ववद्यालय आउँदा  
१.विद्यालय आउाँदा मास्क िथा फेस शसल्ड लगाएर आउने । एउटा अनििरक्ि मास्क आफ्नो साथमा बोक्ने। 

२.स्याननटाइिर आफ्नै प्रयोग गने गरी शलएर आउने। 

३. पहहलो हदन नेपाली, अंगे्रजी, गखणत, कम््युटर  तथा सामाजजक विषयको ककिाब िथा कापी शलएर आउने।  

४ आफूले इच्छाएको भद्र पोिाक (Decent Casual Dress) मा आउने। 

५. विद्यालय आउाँदा र विद्यालयबाट िााँदा आफ्ना अशभभािकसाँग आउने र िाने । 

६. रुघा, खोकक लागेको छ िा ज्िरो आएको छ भने विद्यालय नआउने । 

( नोट: आकजममक रुपमा मामक तथा मयाननटाइजर आवश्यक िएमा ववद्यालयबाट भलन सर्कने छ। ) 

ववद्यालयमा रहँदा 
७. कक्षा कोठाको ननिाणिरि स्थानमा भौनिक दरुी कायम गरी बस्ने ।  

८. कक्षाकोठाबाट बाहहर ननस्कनु परेमा सम्बजन्त्िि शिक्षकलाई सोिेर मार ननस्कने।  

९. एकपटकमा एकिना मार ननस्कन शमल्छ।  

१०. आफ्ना साथीहरूसाँग िैक्षक्षक िथा अन्त्य सामाग्रीहरू साटासाट नगने।  

११. सकेसम्म झ्याल िथा ढोकामा नछुने। झुजक्कएर छोइहालेमा स्यननटाइिर प्रयोग गने। 

१२. खाना घरबाटै खाएर आउने साथै खािा घरमै गएर खाने।  

१३. थमणसमा िािोपानी शलएर आउने, शिक्षकसाँग अनुमनि शलई समय समयमा वपउने।  

१४.  बाहहर विद्यालय कम्पाउन्त्डमा िारा िथा ह्यान्त्डिासको प्रबन्त्ि भएकाले समय-समयमा हाि िुने।  

१५. हदिा वपसाब गिरसकेपनछ प्यान िा कमोडमा प्रसस्ि पनन हाल्ने।  

१६. ट्िाइलट्बाट फककण दा साबुन पानीले हाि िोएर मार कक्षा कोठामा फककण ने।  

 

ववद्यालयबाट फर्किँ दा 
१७.  विद्यालयको गेटबाट अशभभािकसाँग घर िाने। 

१८. घर नपुगुन्त्िेल मास्क िथा फेसशसल्ड लगाइरहने। 

१९. घर िााँदा बाटामा पसलनिर पस्ने िथा साधथ भाइसाँग गफ गरेर अल्मशलने काम नगने ।  

२०. विद्यालयबाट फकेपनछ ५ देखख १० शमनेट सम्म िािोपानीको बाफ शलने। 

२१.  हदइएको सम्पूर्ण होमिकण  गने।  

पूनश्च: रुघा, िोकी लागेको छ वा ज्वरो आएको छ िने तथा कुनै मवाम्य सममया छ िने आफना नानीबाबुलाइ ववद्यालय नपठाइ 

ददनुहुन हाददिक् अनुरोध गदिछौँ । धन्यबाद । 

 

बबद्यालयको बस प्रयोग गनि मथानीय ननकायले अनुमती प्रदान नगरेकाले अनुमनत प्रा्त िएपनछ मकुल बस पनन सञ्चालन गररने कुरा 
जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तर हाललाई आफ्ना नानी बाबुलाई आफैँ  ववद्यालयमा ल्याइ ददनुहुन तथा भलएर गई ददनुहुन हाददिक अनुरोध 
गदिछौँ। 

 

ववद्यालय प्रशासन                  

ररिेरा इन्टरनेसनल एकेडमेी  

भमनत: २०७७-०८-२३ 


