
પ્રિય નોર્થ પેન પરિવાિો, 

 

હ ું આશા િાખ ું છ ું કે તમે તમાિા ઉનાળાનો આનુંદ લઈ િહ્યા છો, જો કે તમે જે પ્લાન કયો હોય તેના કિતા આ અલગ હોઈ શકે છે. 

અહીં NPSD માું પણ અમાિા માટે આવ ું જ છે કાિણ કે અમે 2020-2021 ના વર્થ માટે શાળાઓ ફિી ખોલવાની યોજનાઓ પિ 

કામ કિી િહ્યા છીએ. જો કે દિેક ઉનાળો આ કામમાું વીતી જાય છે, આ વર્થ વધ  જરટલ છે કાિણ કે અમે કોપ્રવડ-19 ના પડકાિો અને 

અપ્રનપ્રચિતતાઓનો સતત સામનો કિી િહ્યા છીએ. 

 

જેમ કે તમાિામાુંર્ી ઘણા લોકો જાણે છે, NPSD એ આ મહત્વપ ણથ ધ્યેય પિ કામ કિવા માટે 25 પેટા કપ્રમટીઓની એક ટાસ્ક ફોસથ 

બનાવી છે. આ પેટા કપ્રમટીઓ સામાજીક અુંતિ અને સ્વાસ્્ય અને સલામતીર્ી લઈ, સમયપત્રક અન ેપરિવહન જેવા પ્રવપ્રશષ્ટ કે્ષત્રો 

પિ કેપ્રરિત છે. 

 

હ ું જાણું છ ું કે તમાિા બધાના મગજમાું સૌર્ી પહેલી બાબત એ છે કે પ્રવદ્યાર્ીઓ માટે શાળાનો રદવસ કેવો હશે. તેના માટે, અમાિી 

પાસે એપ્રલમેરટિી, પ્રમડલ સ્ક લ અને હાઇ સ્ક લ માટે સ પ્રિબધ્ધ પેટા કપ્રમટીઓ છે. તેઓ 2020-2021ના શાળા વર્થ માટેની ત્રણ 

સુંભાવનાઓ - વ્યરકતગત, હાઇપ્રિડ અને રડસ્ટરસ લર્નથગ માટેની યોજનાઓ પ્રવકપ્રસત કિવા માટે ખુંતપૂવથક કાયથ કિી િહ્યા છે. 

 

હાઇ સ્ક લ અને પ્રમડલ સ્કૂલોમાું પ્રવદ્યાર્ીઓના સમયપત્રક સારે્ સુંકળાયેલી જરટલતાઓને કાિણે, અમને લાગે છે કે આ તબક્કે 

કામિલાઉ યોજનાઓ પિ માતાપ્રપતા તિફર્ી િાિુંપ્રભક િપ્રતસાદ મેળવવા મહત્વપૂણથ છે. પરિણામે, આ અપડેટ અને સહાયક અપ્રધક્ષક 

ડો. ટોડ બોઅિ દ્વાિા સારે્ જોડેલ પ્રવડીયો, ગ્રેડ 7 ર્ી 12 માટે પ્રવિાિણા કિવામાું આવી િહેલ યોજનાઓ પિ ધ્યાન કેપ્રરિત કિશે. 

જોકે આ ફક્ત એક િાર્પ્રમક રૂપ છે, અને અમે જાણીએ છીએ કે ત્યાું ઘણા િચનોના જવાબ આપવા પડશે અને ચિુંતાઓ દ િ કિવાની 

જરૂિ છે. હાઇ સ્ક લ અને પ્રમડલ સ્ક લની યોજના, સાર્ોસાર્ િાર્પ્રમક માટે જે પ્રવકપ્રસત કિવામાું આવી િહ્ય ું છે તે પ્રવશેની વધ  

માપ્રહતી વહેલી તકે જણાવવામાું આવશે. આ ઉપિાુંત િચનોના જવાબો આપવા અને રટપ્પણીઓ લેવા માટે અમે એક ઓનલાઇન 

ફોિમ સ પ્રનપ્રચિત કિીશ ું. 

 

સકેરડિી (ગ્રડે 7 ર્ી 12) સ્ક લ્સ 

 

“પિુંપિાગત” વ્યપ્રક્તગત   

પ્રવદ્યાર્ીઓ સામારય સમયપત્રક મ જબ શાળામાું હાજિી આપશે. જયાું સ ધી અમને એ ખબિ નહીં પડે કે કેટલા 

પ્રવદ્યાર્ીઓ આ પ્રવકલ્પને પસુંદ કિશે, ત્યાું સ ધી અમે સામાજીક અુંતિ જેવી ઘણી બાબતો પિ િોક્ક્સ ર્ઈ શકતા નર્ી, 

જેમ કે ડેસ્ક વચ્િે કેટલ ું અુંતિ હશે, એક વગથમાું કેટલા પ્રવદ્યાર્ીઓ હશે, બપોિન ું ભોજન કેવ ું હશે, વગેિે. પિુંત  આ બાબતો 

આ ઉનાળામાું નક્કી કિવામાું આવશે.  

 
હાઇપ્રિડ કરસેપ્ટ 

● છ રદવસના િક્રમાુંના િાિ રદવસ પિ, પ્રવદ્યાર્ીઓ તેમને પ્રનયત NPSD પ્રશક્ષક દ્વાિા શીખવેલા કેનવાસ લર્નિંગ 

મેનેજમેરટ પ્રસસ્ટમ દ્વાિા ચસુંક્રોનસ ઓનલાઇન પ્રશક્ષણ (પ્રનયત સમયે જરૂિી હાજિી સારે્ સ્ક લના બેલ શેડ્ય લ 

સારે્ના એક સમાન પ્રનયત શેડ્ય લને અન સિીને) માું ભાગ લેશે. અુંગ્રેજી, સામાજીક અભ્યાસ, ગપ્રણત અને 

પ્રવજ્ઞાનના િાિ મ ખ્ય કે્ષત્રોના અભ્યાસક્રમો સ પ્રનપ્રચિત કિવામાું આવશે. 

● પ્રવદ્યાર્ીઓ નોર્થ પેન પ્રશક્ષકો દ્વાિા ભણાવવામાું આવતા વ્યપ્રક્તગત NPSD અભ્યાસક્રમમાું એક િક્ર દિમ્યાન 

બે વખત, અર્વા શાળાના છ રદવસોમાું બે વખત વ્યસ્ત િહેશે.  આ વગો દિેક પ્રવદ્યાર્ીની િોક્કસ શાળામાું 

https://youtu.be/hs0nO0DqleM


િક્રના અરય િાિ રદવસો પછી જે અન સિવામાું આવે છે તે જ સમયપત્રક મ જબ રદવસના તે જ સમયે લેવામાું 

આવશે.   

● એકવાિ અમે પ્રનધાથરિત કિીએ કે કેટલા પ્રવદ્યાર્ીઓ હાઇપ્રિડ પ્રવકલ્પમાું િસ ધિાવે છે ત્યાિબાદ અમે તે નક્કી 

કિીશ ું કે મ ખ્ય વગથ જેવી જ કઈ પસુંદગીઓ પણ િદાન કિી શકાય છે.  

● પ્રવદ્યાર્ીઓ એવી જગ્યામાું હાઇપ્રિડ વગોમાું ભાગ લેશે જે અમાિી હાઇ સ્ક લના એક પ્રવભાગમાું સામાજીક 

અુંતિની વધ  જગ્યાની અન મપ્રત આપ ેછે.  

● પ્રવદ્યાર્ીઓ ઇત્તિ િવૃપ્રત્તઓમાું ભાગ લઈ શક ેછે અને નોર્થ મોરટકો ટેપ્રક્નકલ કેરિયિ સેરટિમાું ભાગ લઈ શક ેછે.  

● આ કાયથક્રમ નીિેના ઉદે્દશોને પૂણથ કિી શક ેછે: 

1. શાળાના સુંપ ણથ રદવસ માટે પ્રવદ્યાર્ીઓના નાના જૂર્ના સામાજીક અુંતિ અન ેએકાુંતપણાને, માસ્ક 

સારે્ ખૂબ િોત્સાપ્રહત કિવામાું આવે છે 

2. સહાધ્યાયીઓ અને NPSD પ્રશક્ષકો સારે્ કેટલીક જીવુંત વાતિીત 

3. કાયથપધ્ધપ્રતમાું લવિીકતા જો/જયાિે કોપ્રવડ-19 સ્પાઇક્સ ફેલાય; સીમલેસ સુંક્રમણ ર્ાય/બહાિ જાય 

 

નોર્થ પને વચ્ય થઅલ એકડેમેી (NPVA) 

● NPVA એ ગ્રેડ 7-12 ના પ્રવદ્યાર્ીઓ માટે એક ઓનલાઇન િોગ્રામ છે જેમાું NPSD ના નોર્થિીજ સ્ક લના 

પ્રશક્ષકો નીિેની બાબતોના કે્ષત્રોમાું િેકોડથબધ્ધ પ્રશક્ષકો છે: ગપ્રણત, પ્રવજ્ઞાન, અુંગ્રેજી, સામાજીક અભ્યાસ, કલા, 

સ્વાસ્્ય/PE.   

● િોગ્રામ સૂિનાના આધાિ તિીકે એડજેરય ઇટી પ્લેટફોમથ અને અભ્યાસક્રમનો ઉપયોગ કિે છે.   

● સૂિના અસ મેળકાિક િકૃપ્રતની છે (પ્રવદ્યાર્ીઓ સામારય િીતે તેમની જરૂરિયાતો અન સાિ શે્રષ્ઠ િીતે અન ક ળ હોય 

તે સમયે લોગીન ર્ાય છે), અને પ્રવદ્યાર્ીઓ દિિોજ પ્રનય ક્ત સમય દિપ્રમયાન વચ્ય થઅલ વાતાવિણમાું પ્રશક્ષકો 

સારે્ વાતિીત કિવામાું સક્ષમ હોય છે.   

● NPVA કાયથક્રમ એ િીતે અનરય છે કે NPVA એ પ્રવદ્યાર્ીઓને વ્યપ્રક્તગત ટ્ય ટરિુંગ અને સલાહ-મસલત 

સહયોગ માટે દિિોજ પ્રનય ક્ત સમયે પ્રશક્ષકો સારે્ મળવાનો પ્રવકલ્પ છે.   

● NPVA પ્રવદ્યાર્ીઓ જે િોગ્રામ દ્વાિા સફળતાપ વથક મેરિક પાસ ર્શે તેઓ નોર્થ પેન હાઇ સ્ક લનો રડપ્લોમા 

િાપ્ત કિશે.   

● NPVA પ્રવદ્યાર્ીઓ NPSD વધાિાની અભ્યાસક્રમ િવૃપ્રત્તઓમાું ભાગ લેવા પણ પાત્ર છે.  પ્રવદ્યાર્ીઓની 

હાજિી અને શૈક્ષપ્રણક વ્યસ્તતા/િગપ્રતન ું પ્રનિીક્ષણ NP એડપ્રમપ્રનસ્િેશન, સલાહકાિો અન ેપ્રશક્ષકો દ્વાિા કિવામાું 

આવે છે.   

 

મને ખાતિી છે કે તમને ત્રણ પ્રવકલ્પોમાુંર્ી દિેક અુંગે િચનો છે. તમારૂું ઇનપ ટ અમાિા માટે મહત્વપ ણથ છે. પ્રબન-બુંધનકતાથ હોવા 

છતાું, હ ું સેકરડિીના માતાપ્રપતાને અહીં આપેલ એક સવે પ ણથ કિવા માટે કહી િહી છ ું. તે પૂછે છે કે આજે તમે જે શીખ્યા તેના 

આધાિે તમે કયો પ્રવકલ્પ પસુંદ કિશો. ઇનપ ટ આપવા માટે પણ એક જગ્યા છે અને અમને જણાવો કે આ ઉનાળા પછી તમાિો 

અુંપ્રતમ પ્રનણથય લેતા પહેલા તમને હજ  પણ કઈ માપ્રહતીની જરૂિ છે. 

 

તમાિો િપ્રતસાદ અમને આગળની યોજના બનાવવામાું મદદ કિશે અને આવનાિા અઠવારડયાઓમાું સેકરડિી પ્રવદ્યાર્ીઓ માટે વધ  

પ્રવગતવાિ માપ્રહતી િદાન કિશે. તે સમયે અમાિી પાસે િાર્પ્રમક શાળાના પ્રવદ્યાર્ીઓ માટે વધ  યોજનાઓ પણ પ્રવકપ્રસત ર્ઈ હશે.  

 

સમય મયાથદાને કાિણે કૃપા કિી શ ક્રવાિ, જ લાઈ 3, 2020 સ ધીમાું સવેનો િપ્રતસાદ આપો. 

 

તમાિા સતત સહયોગ માટે આભાિ. કૃપા કિી સ િપ્રક્ષત િહો અને નોર્થપેનસ્િોંગ િાલ  િાખો. 

 



ભવદીય, 

ડો. કટીસ આિ. ડાયેિીિ (Dr. Curtis R. Dietrich) 

સ પ્રિરટેરડેરટ 


