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आदरणीय SCSD प�रवारहरू: 

हामी यी अभूतपवूर् समयाव�धमा सँगसँगै कायर् गनर् जार� राखेको हुनाले म तपा�को धैयर्ता, बुझाइ र समथर्नको ला�ग फे�र प�न 
धन्यवाद �दन चाहन्छु।  दरू अध्ययन सिजलो छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ तर हाम्रा �श�क, प्रशासक र समथर्न 
कमर्चार�हरूले तपा� र तपा�को बच्चासँग सफल हुने सामग्री र समथर्न छ भन्ने कुरा सु�निश्चत गनर् धेरै कडा प�रश्रम ग�ररहेका 
छन।्  

तपा�ले मेलमा आफ्नो बच्चाको तेस्रो मा�कर् ङ अव�धको �रपोटर् काडर् प्राप्त गरेको हुनुपछर्।  तपा�को बच्चाले तेस्रो मा�कर् ङ 
अव�धमा पाठ्यक्रम गे्रडको ला�ग I-अपूणर् प्राप्त गनुर्भएमा, उहाँहरूसँग I-अपूणर्बाट पा�सङमा आफ्नो गे्रड सधुानर् आवश्यक पन� 
कुनै प�न कायर् बुझाउनको ला�ग मे 29, 2020 सम्मको समय छ।  तपा�को बच्चालाई मे 29को समािप्त �म�तसम्म उहाँको कायर् 
पूरा गनर् रोक्ने प�रिस्थ�तहरू छन ्भने, कृपया उहाँहरूको �श�कलाई सम्पकर्  गरेर समय बढाउनको ला�ग योजना बनाउनुहोस।्   

PK-5 गे्रडहरूमा अध्ययन गन� हाम्रा इ�लमेन्टर�का �वद्याथ�हरूको ला�ग चौथो त्रमैा�सक गे्र�डङ कायर्�व�धहरूले �वद्याथ�लाई हालको 
प्रणाल� प्रयोग गरेर स्कोरहरूको साथमा �रपोटर् काडर्हरू प्राप्त गनर् जार� राख्नेछन।् हामीले �श�कहरूको ला�ग उहाँहरूबाट 
�टप्पणीहरूको साथ,ै Ni-पयार्प्त जानकार� छैन प्रदान गनर्को ला�ग �वकल्प थपेका छ�।  

गे्रड 6-12 मा अध्ययन गन� माध्य�मक �वद्याथ�हरूले चौथो मा�कर् ङ अव�धमा कायर् पूरा गनर्को ला�ग परम्परागत सङ्ख्यात्मक 
स्कोर (0-100) वा I (अपूणर्) प्राप्त गनुर्हुनेछ। पाठ्यक्रमको ला�ग अिन्तम गे्रड �नम्न तीन कुराहरूमध्ये एउटा हुनेछ: PD 

(�डिस्टङ्सनले उत्तीणर्), P (पास) वा I (अपूणर्)।  PD 85-100 को सङ्ख्यात्मक गे्रड ल्याएका �वद्याथ�हरूको ला�ग हो, P 65-

84 ल्याएका �वद्याथ�हरूको ला�ग हो र I 64 वा कम अङ्क ल्याएका �वद्याथ�हरूको ला�ग हो।  अिन्तम पाठ्यक्रम गे्रडको ला�ग 
PD वा P प्राप्त गरेका �वद्याथ�हरूले पाठ्यक्रम के्र�डट प्राप्त गन�छ ।  
 
अपूणर् प्राप्त गन� �वद्याथ�हरूलाई के्र�डट प्राप्त गनर्को ला�ग समर स्कूलको ला�ग �सफा�रस ग�रनेछ। यी �वद्याथ�हरू लाई 2019-

20 श�ै�क वषर्को ला�ग पा�सङ गे्रड प्राप्त गनर्को ला�ग गम�भर� कायर् पेश गनर् सम्भा�वत प्रत्येक अवसर र समथर्न प�न 
उपलब्ध गराइनेछ। जनवर� 2021 सम्म आवश्यक परेअनुसार अक� �वद्यालय वषर्को ला�ग थप के्र�डट �रकभर�का �वकल्प र 
समथर्नहरू �वचार ग�रनेछ। 
 
2019-2020 श�ै�क वषर्को ला�ग अगस्टको पर��ा स�हत सबै �रजेन्टका पर��ाहरू रद्द ग�रएको छ। पाठ्यक्रम पास गन� 
�रजेन्टहरूको पाठ्यक्रम �लने सबै �वद्याथ�ले �रजेन्टहरूको के्र�डट प्राप्त गन�छन।् 

तपा�ले आफ्नो बालबा�लकालाई समथर्न ग�ररहनभुएको सबै कुराको ला�ग फे�र प�न धन्यवाद।  तपा�सँग आफ्नो बच्चाको प्रग�त 
वा गे्रडहरूसँग सम्बिन्धत कुनै प�न प्रश्नहरू छन ्भने, कृपया उहाँहरूको �श�क वा �वद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई सम्पकर्  
गनुर्होस।्     

भावद�य, 
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