
 

 
 

 
 
COVID-19 UPDATE MAY 8, 2020 

How Parents Can Help Their Children Succeed at School: 

�वशषेत:    सबमैॉ  यो श�ै�क श�को अि�तम �महना हो ,    असजीलो न ैहू�छ तर मह�वपणू� भने अब�य छ न ै, 

�न�नके�ह स�ूह� छन ्ज�ले टेवा पयू�ऊदछ।। 

 नानीह�लाई पठनपाठन गराऊने अभद�  ऊनीह�को ऊमेर संग तालमेल खाने हूदॉ , खाने खे�ने आ�दकूरा 
ता�लकामॉ �नभ�र गराऊनसू। 

�शस ूदेखी क�ा दईू स�मकालाई  आधा घ�टा पठनपाठन गरे अक� �य�तन ैसमय खे�न �ो�साहन गनू� पद�छ , 

एक घ�टाको दै�नक  पढाईले काफ� हू�छ। क�ा ४ र ५ का �वधाथ�लाई आधा घ�टा  पडाएर १५ �मनेटको �व�ाम 

�दन ूपद�छ र यो दै�नक �तनपटक गनू� पद�छ भने र�डलेटका �वधाथ�ह� को �श�कलेन ैता�लका  �नमा�ण 

ग�र�दएका हू�छन , उनीह�को �श�कह� सगंन ै वठैकपनी हू�छ  र काय�भार  समेत समावेसी हूनेहूदॉ   उनीह� 

आफैन ैअ�ययन गछ�न , ४५ �मनेट कायाकलाप गरेर  �दएको काय� �स�धयाएप�छ १५ �मनेट को �व�ाम �दए 

हू�छ। 

माभीतहकाह�को भने   थोरै �श�कह�ले वठैक गद�छन,् धेरै भ�दाधेरै  काय�भार �दए्को हू�छ, उ�तकूरा �वधाथ�ले 

दैनीक �तनघ�टा  स�म पठनपाठन माँ �बताऊन ूपद�छ �कन�क ��येक काय�भार �नि�चत समयाव�धसगं 

स�बं�धत हू�छ , ४५ �मनेट  कृया�शल रहेर १५ �मनेटको �व�ाम �लदा हू�छ। नानीह� पठनपाठनमॉ रहेको बखत 

होह�ला नगन�, �ट�भमॉ ठूलो अवाज नलाई�दने ,  नानीह�का हाताबाट फ़ोन टाडा राखी�दने। �ो�साहन गद� घरका 
ठूलाले सानालाई पठनपाठनमॉ सहयोग पयूा�उने ।क�ा१ यात २ मॉ प�ने देखी अलगपनी   �वधालय नजाने 

नानीह�भए  कून ैकूरा ��टगर� पाठ गर��दने य�मॉ लेि�सया को �योग गन� स�नेछन । �नमाका �श�क 

�श��काले पठाएको ईमेल दै�नक�पमा जॉच गर�रहने �ससह, गगूल हेगआऊट ज�ता  काय��मह� को �लगं 

भे�ट�छ।। मावी र ऊ�च मावीका �वधाथ�ह�को  CSD अकाऊ�टम ैईमेल आऊदछ , अ�वभावकले य�मा ताकेता 
गन� , आ�ना नानीले �श�कसंग आदान �दान गरे नगरेको र काय�भार समयमा वझूाए नबझूाएको �नक�ल 

गन�।ज�तपनी नानीह� ईएलएलमॉ छन उनीह�लाई थप काय�भार  �श�क �वारा �दईएको हू�छ , �नमातहका 
�वधाथ�ह�कालागी  ��येक दईू ह�तामा ईमेलमाफ� त �बग� बोड� पनी पठाईएको हू�छ।। �व�भ�न �वक�प लगाएर 

नानीह�लाई अ�ेंज़ी  प�न , ले�  , बो�न र स�ूनकोलागी ऊ�सा�हत पान�।। �नि�चत रहोस�क   दै�नक नानीह�ले 

बा�हर गएर  कसरत गन�, �व�छ हावा खाने    अवसर पाऊन।।। 

 

 
Website: www.OvercomersNH.org Call 211 (translators available) 
Facebook: Overcomers Refugee Services Telephone number: 866-444-4211 

http://www.overcomersnh.org/


 

Instagram: OvercomersNH
TTY: 603-634-3388 

WhatsApp: “COVID19 Emergency” Group 


