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अगस्त 2021 देखि सबै खिद्यार्थीहरू भौखतक खिक्षणका लाखग खिद्यालयहरूमा उपखस्र्थत हुने छन ्भनेर खनणणय गररएको छ ताकी एकसार्थ 

दईुिटा खिक्षण पद्धखत प्रयोग गनुण नपरोस्; यद्यखप खिखस्िक्टले पररिारहरूलाई भौखतक खिक्षणबाट बाखहर बसी भरु्णअल लर्नणङको खिकल्पमा 

सहभागी हुने खिकल्प र्यन गन ेअिसर प्रदान गनेछ । भरु्णअल लर्नणङको खिकल्पले खिद्यार्थीहरूलाई FLEX Academy, Georgia Virtual 

School मार्ण त भरु्णअल खिक्षकहरूबाट िा स्कूल खिखस्िक्टभरर खनर्दणष्ट गररएका भरु्णअल खिक्षकहरूबाट पढ्न ेअिसर प्रदान गछण । 

अखभभािकहरूले प्रत्यके खिद्यार्थीका लाखग खनणणय खलन ुपूिण खनम्न कुरा खिर्ार गनुण पदणछ : 

• तपाईंले आफ्नो खिद्यार्थीलाई भौखतक खिक्षणबाट बाखहर राख्ने खिकल्प रोज्नुभयो भन,े तपाईंले कमणर्ारी 

तर्था समयताखलकाको कारण सेमेस्टर अिखिभरर आफ्नो खनणणय पररितणन गनण पाउनु हुने छैन । तपाईंले 

नोभेम्बर 2021 मा दोस्रो सेमेस्टरका लाखग आफ्नो बच्चाको खिक्षण पद्धखतलाई भौखतक खिक्षणमा पररितणन 

गन ेअिसर पाउनु हुनेछ । 

• भरु्णअल लर्नणङ सबै खिद्यार्थीका लाखग उपयुक्त हुुँदैन । केही खिद्यार्थीहरू भरु्णअल लर्नणङको िातािरणमा 

िैखक्षक रूपमा, सामाखिक रूपमा, िा भािनात्मक रूपमा राम्रोसुँग अभ्यस्त हुन सकेनन् । िैखक्षक िर्ण 

2021-2022 को लाखग खनणणय खलन ुपूिण अखभभािकहरूले आफ्ना खिद्यार्थीहरूले भरु्णअल लर्नणङको 

िातािरणमा कस्तो सहभाखगता देिाए र कस्तो प्रदिणन गरे भनेर खिर्ार गनुण पदणछ । 

• माध्याखमक तर्था उच्च खिद्यालयका खिद्यार्थीहरूले FLEX Academy, Georgia Virtual School मार्ण त 

िा आफ्ना स्र्थानीय खिद्यालयहरू िा खिखस्िक्टभररका खनर्दणष्ट गररएका FLEX खिक्षक मार्ण त पाठ्यक्रमहरू 

खलन सक्छन् । नोट: अरू खिद्यालयका खिक्षकहरूद्वारा खिद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराइन सक्छ । 

• आिारभूत खिद्यालयका खिद्यार्थीहरू खनिाणररत खिक्षकहरूद्वारा खिद्यार्थीहरूका खिद्यालयहरूमा र स्कूल 

खिखस्िक्टभरर उपलब्ि गराइन ेखिद्यालयमा आिाररत भरु्णअल लर्नणङको पाठ्यक्रमहरूमा सहभागी हुन ेछन ्। 

• भरु्णअल पाठ्यक्रम भौखतक रूपमा खिद्यालयमा उपखस्र्थत हुने खिद्यार्थीहरूलाई प्रदान गररने पाठ्यक्रम भन्दा 

सीखमत बन्न सक्छ । उदाहरणको लाखग, भरु्णअल खिद्यार्थीहरूका लाखग  International Baccalaureate, 

मोन्टेश्वरी, दोहोरो भार्ाको कायणक्रम, िैज्ञाखनक उपकरण तर्था प्रखिखि  (Scientific Tools and 

Techniques िा STT), Advanced Studies (खिस्तृत अध्ययन), केही प्रकारका कलेि तहका 

पाठ्यक्रमहरू, खिश्व भार्ाका केही पाठ्यक्रमहरू, र प्रदिणनमा आिाररत केही पाठ्यक्रमहरू प्रदान गररुँदैन । 

• कुन ैपररिारले भरु्णअल लर्नणङको खिकल्प रोिेको िण्िमा, खिद्यार्थीहरू अखनिायण रूपमा प्रत्यक्ष खिक्षण 

(खिक्षकले नेतृत्ि गरेको प्रत्यक्ष खिक्षण) र अप्रत्यक्ष खिक्षण (अनलाइन तर खिक्षकले नेतृत्ि नगरेको अप्रत्यक्ष 

खिक्षण) मा सहभागी हुनु पदणछ । दैखनक उपखस्र्थखत िाुँर् गररनेछ । 

 

यो िानकारी Infinite Campus िा School Messenger को सूर्ना मार्ण त िून 25, 2021 मा पररिारहरूलाई पठाइनेछ । आफ्ना 

खिद्यार्थीहरूलाई भौखतक खिक्षणमा नराख्न ेखिकल्प र्यन गरेका पररिारहरूल ेमात्र Infinite Campus (अखभभािक पोटणल) मा उपलब्ि 

अनलाइन घोर्णा र्ाराम पूरा गनुण पदणछ । यो र्ाराम बुझाउन ेअखन्तम म्याद: िलुाई 2, 2021, राती 11:59 । 

 

तपाईंलाई सहयोग र्ाखहन्छ िा तपाईंसुँग Infinite Campus को अखभभािक पोटणलको िाता छैन भन,े तपाईं कारोबार समयका दौिान 

678-676-  मा र्ोन गरेर स्र्थानीय खिद्यालयलाई सम्पकण  गनण सकु्नहुन्छ ।  

 

Infinite Campus मा अखभभािक पोटणलको िाता बनाउनका खनखम्त, तल प्रदान गररएको खलङ्क र्यन गनुणहोस्:  

https://www.dekalbschoolsga.org/infinite-campus/ 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Finfinite-campus%2F&data=04%7C01%7CLupe_McMurray%40dekalbschoolsga.org%7C15b90105c0344a0188ea08d93b16c5b2%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637605791258724570%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BlcEy5RsCSW6R2s2CV5lQ9wEVpr9PgvdxS0Tq2SEeDg%3D&reserved=0

	Phone Number: 


