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िनदशा मक योजनाको आमाबाबुलाई अिधसूचना 
लाई: अिभभावक / संरक्षक  

पुन: िदघर्कािलन मेिडकल प्रमाणीकरण भएको िव याथीर् लािग िनदशा मक योजना 
देिख:       

कूल:       

िमित:  

िप्रय अिभभावक / संरक्षक: 

तपाईंको ब चाको       मा िदघर्कािलन मेिडकल प्रमाणपत्र फाइलमा छ । यसले वतः अनुपि थित 
छुट िदन िम दैन यसलेै तपाईंले कल गिर राख्न ज िर छ । उपि थित कायार्लयलाई       मा 
स पकर्  गनुर्होस र अनुपि थित "िदघर्कािलन िबराम" भनेर िरपोटर् गनुर्होस ।  

िशक्षकले इमेल माफर् त प्रा त गरेको िनदशा मक योजना (JHD-E2) साथै सलंग्न छ। अपेिक्षत 
अनुपि थित िशक्षकह लाई सिूचत गनुर्होस।्       लाई       मा स पकर्  गरेर छुटेको कायर्/ 
होमवकर्  अनुरोध गन िज मा तपाईंको हो।  चिल रहेको सचंार र प्रगित प्रितवेदनको लािग प्र येक 
िशक्षकको संपकर्  गनुर् एक राम्रो िवचार हो। प्र येक िशक्षकले उनीह लाई सपंकर्  गनर् को लािग राम्रो 
तिरका(फोन वा इमेल) के हो बताउनेछन। कायर्ह  बटु नको लािग       कायार्लयमा रािखनेछ( 
अनुरोध गरेको २४ घ टा पिछ) ।       ले तपाईंलाई होमवकर्  बटु न गएको बेला र िफतार् गरेको 
बेला सहयोग गनछन। पूरा गरेको कायर्ह  िसक्षक र तपाईं वा िब याथीर् बीच भएको सहमित अनुसार 
समयम ैिफतार् गनुर् पछर्। 

सलंग्न अनदेुशा मक योजना अनुपि थितको लािग मात्र हो। यिद तपाईंको ब चालाई थप िनदशा मक 
यव था चािह छ भ ने तपाईंलाई लाग्छ भने, ब चाको कूललाई ख ड 504 यव था योजनामा 
राख्न िवचार गनर्को लािग िनधार्रण  मु यांकन अनुरोध गनर् कृपया स पकर्  गनुर्होस(यिद पिहलेनै 
एउटा छैन भने) । 

वा य कायार्लय पिन तपाईंलाई सहयोग गनर् उपल ध छ । यिद ब चाको वा य ि थितमा पिरवतर्न 
भए, वा कुनै प्र न वा िच ता छ भने मा वा य कायार्लयलाई       मा स पकर्  गनुर्होस । 

स चा पले, 

      

JHD‐E5
School Health Services 
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