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आमाबाबु तथा हेरचाहकताालाई सने्दश 
Melbourne महानगर तथा Mitchell Shire का आमाबाबु तथा हेरचाहकताालाई सने्दश 

 

आदर्णीय आमाबाबु तथा हेरचाहकताा, 

 

तपाईलाई थाहै छ, भिक्टोररया सरकारले अध्ययनसत्र 3 का लाभग भिक्टोररयाका भिद्यालयहरुको व्यिस्थापनको सम्बन्धमा केही 

महत्वपूर्णा घोषर्णाहरु गरेको छ। 

भिक्टोररयाका प्रमुख स्वास्थ्य अभिकारी (Victorian Chief Health Officer) का सुझािका आिारमा, Melbourne महानगर 

र Mitchell Shire का भिक्टोररयाका सरकारी भिद्यालयहरुमा तल देखाइएबमोभिम अध्ययनसत्र 3 को हप्ता 1 का लाभग भिशेष 

व्यिस्थाहरु हुनेछ। त्यसपभछ भिद्यालयहरु हप्ता 2 को शुरुआतबाट तयारी कक्षा देखख कक्षा 10 का भिद्याथीहरुका लाभग दूर तथा 

लचकदार अध्ययन गनेछन्। 

यो याद गनुा महत्वपूर्णा हुन्छ भक Victorian Chief Health Officer को सुझाि िनेको भिद्यालय सञ्चालनलाई भनरन्तरता भदन 

सखछछन्छ िने्न हो। Victorian Chief Health Officer ले कमाचारी तथा भिद्याथीहरुले अपनाउनु पने स्वास्थ्य उपायहरुका बारेमा 

सुझाि भदनुिएको छ र हामी त्यसलाई पालना गरररहेका हुनेछ ौँ।  

 

यी पररिभतात व्यिस्थापनको उदे्दश्य ती भिद्याथीहरुको– र उनीहरुको आमाबाबु तथा अभििािकको – संख्यालाई मेलबना महानगर 

तथा भमशेल शायरको िारपार गना कम गनुा हो र यो कोरोनािाइरस (COVID-19) को फैलािटलाई घटाउनका लाभग हो।  

 

तथाभप केही भिद्याथीहरुका लाभग आमानेसामने अध्ययन भनरन्तर गना पभन महत्वपूर्णा छ। यसमा कक्षा 11 र कक्षा 12 (VCE 

अध्ययन िा VCAL संकायमा उनीहरुको अध्ययन कायाक्रममा रहेका कक्षा 10 का भिद्याथीहरु) का भिद्याथीहरु पछा न् र यी सबै 

भिद्याथीहरुलाई उनीहरुको उच्च माध्यभमक प्रमार्णपत्र, VCE िा VCAL, पुरा गना लगाउन यसो गनुा िरूरी छ।  

 

भिशेषज्ञ भिद्यालयहरुको आमनेसामने िातािरर्णमा ती भिद्यालयका भशक्षक तथा सहायता कमाचारीको भनपूर्णतामाभथ पूर्णा पहुौँच हुनु 

महत्वपूर्णा छ। हामीले घरबाट काम गना नसके्न आमाबाबु तथा हेरचाहकतााको र स्थलगत प्राििानको सहायता आिश्यकता हुने 

अन्य पररिारलाई सहायता गनुापने हुन्छ। 

 

थप आश्वासन उपलब्ध गराउन, हाम्रो भिद्यालय तथा Melbourne महानगर तथा Mitchell Shire मा रहेका अन्य सबै सरकारी 

भिद्यालयहरूमा भदनको शुरुिातमा सबै भिद्याथीको तापक्रम िाौँच गररनेछ। यभद तपाईको बच्चाको तापक्रम बभि देखखएमा तपाईलाई 

भिद्यालयबाट उनीहरुलाई भलन आउनका लाभग अनुरोि गररनेछ।  

 

नयाौँ बन्दोबस्तलाई तल भबस्तारमा उले्लख गररएको छः 

 

सोमबार 13 – शुक्रबार 17 जुलाई 

 

कक्षा 11 र 12 का भिद्याथीहरु, VCE िा VCAL अध्ययन गरररहेका कक्षा 10 का भिद्याथीहरु र भिशेषज्ञ भिद्यालयमा िनाा िएका 

भिद्याथीहरु सोमबार 13 िुलाईमा भिद्यालय फभका नेछन्। 

 

सोमबार 13 – शुक्रबार 17 िुलाई भिद्याथीभिहीन भदनहरु हुन् - तयारीकक्षा देखख कक्षा 10 का भिद्याथीहरुका लाभग। ती 

भिद्याथीभिहीन भदनहरुले हाम्रा कमचाारीहरुलाई सोमबार 20 िुलाईबाट शुरु हुने दूर तथा लचकदार अध्ययनका लाभग तयारी गना 

सक्षम बनाउनेछ। 
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हामी यस हप्ता आिश्यकता पने भिद्याथीहरुका लाभग स्थलगत सुपरीिेक्षर्ण कायाक्रम उपलब्ध गराउनेछ ौँ। यस कायाक्रम त्यस्ता 

भिद्याथीहरुका लाभग उपलब्ध हुन्छ िहाौँ आमाबाबु/हेरचाकतााले घरबाट काम गना सकै्दनन् र िोखखमपूर्णा भिद्याथीहरुका लाभग अन्य 

कुनै बन्दोबस्त गना सभकौँ दैन्।  

 

हाम्रो योिनालाई सहायता गना, यभद तपाईलाई यस कायाक्रमको आिश्यकता छ िने, कृपया तपाईको भिद्यालयमा सम्पका  राख्नुस्।  

 

ती समान बन्दोबस्तहरु Melbourne महानगर तथा Mitchell Shire का भिद्यालयहरुमा हुनेछ।  

 

सोमबार 20 जुलाईपछि  

 

सोमबार 20 िुलाईबाट, हाम्रो भिद्यालय दूर तथा लचकदार अध्ययनतफा  िानेछ। यो मुभनका भिद्याथीहरु बाहेक सबै भिद्याथीहरुका 

लाभग लागू हुनेछः  

• कक्षा 11 र 12 का भिद्याथीहरु र VCE िा VCAL कायाक्रमका कक्षा 10 का भिद्याथीहरु 

• भिशेषज्ञ भिद्यालयमा िनाा िएका भिद्याथीहरु 

 

भनम्न भिद्याथीहरु स्थलगत सुपरीिेक्षर्णका लाभग भिद्यालयमा उपखस्थत हुन सके्नछन् तर उनीहरुले दूर अध्ययन कायाक्रममा पभन िाग 

भलनुपने हुन्छ: 

• घरमा बालबाभलकालाई सुपरीिेक्षर्णको उभचत बन्दोबस्त गना नसके्न आमाबाबु/हेरचाहकताा, स्थलगत काममा फका नुपने 

आिश्कयकता हुने सरकारी भिद्यालयका भशक्षकका बालबाभलकालगायत 

• िोखखमपूर्णा भिद्याथीहरु 

• स्थलगत रुपमा उपखस्थत हुन चाहने अपांगता िएका भिद्याथीहरु। 

 

दूर तथा लचकदार अध्ययनलाई क्रममा राखेकोलाई हामी त्यसै्त बन्दोबस्तको पालना अध्ययनसत्र 2 मा गनेछ ौँ।  

 

यस भििागसौँग तपाईको भिद्याथीहरुको अध्ययनमा सहायता भनरन्तर गने तपाईका लाभग थुपै्र भिकल्पहरु छन्, घरबाट अध्ययन 

(Learning from Home) को िेबसाइट education.vic.gov.au/homelearning मा उपलब्ध छ।.   

 

कोरोनािाइरस (COVID-19) र भिद्यालयबारेको अध्यािभिक िानकारी भशक्षा तथा प्रभशक्षर्ण भििाग (Department of 

Education and Training) को िेबसाइट: education.vic.gov.au/coronavirus मा पाइन्छ। 

 

Victorian Chief Health Officer ले भनभित गनुािएको छ भक यो समयमा ियस्क िा बालबाभलकाद्वारा भिद्यालयमा फेस 

मास्कको िा मुख छोभपनेको प्रयोग भसफाररश गररएको छैन। सिैंझैं, भिद्यालयमा र भिद्यालय आउौँदा र घर फकंदा फेस मास्क 

लगाउन चाहने भिद्याथीले त्यसो गना सके्नछन्।  

 

र, अन्त्यमा, एउटा सम्झनु पने कुरो यो छ भक यभद तपाईको बच्चा, िा कुनै पररिार सदस्यमा ज्वरो , भचसो िा पभसना, खोकी, घाौँटी 

दुखे्न, छोटो श्वास, नाक रसाउने, बास्ना िा श्वादको चेतना हराउने लक्षर्ण देखा पछा  िने तपाईले कोरोनािाइरस (COVID-19) 

परीक्षर्ण स्थलबाट िाौँच गराउनु पछा  र घरमा बसु्नपछा । 

 

हाम्रो भिद्यालय समुदायलाई सुरभक्षत राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्णा छ। 

 

यभद तपाई स्वास्थ्य तथा मानि सेिा भििाग (Department of Health and Human Services) बाट स्वास्थ्य िानकारी 

चाहनुहुन्छ िने, तपाई dhhs.vic.gov.au/coronavirus मा िान सकु्नहुन्छ।  

 

http://www.education.vic.gov.au/homelearning
http://www.education.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

