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एसएलपीएस वर्चुअल लर्निंग योजना र र्वद्यार्थी 

र पररवारका लार्ग मागुदरु्न कागजात  

प्रिय एसएलपीएस परिवाि ि प्रवस्तारित समुदाय, 

कोिोनाभाइिस (COVID-19) लाई सुस्त बनाउनका लाप्रि CDC प्रदशाप्रनदेशहरूलाई समर्थन िने हाम्रो ियासमा, SLPS ले प्रि-

के-१२ भरु्थअल लप्रनिंि योजना घोषणा िरििहेको छ। यो योजना हाम्रो समप्रपथत प्रशक्षकहरू प्रदनहुँ िदान िने अनुहाि-देखि-

अनुहाि प्रनदेशनहरू िप्रतस्र्ापन िनथको लाप्रि होइन, ति यसले प्रशक्षक-प्रवद्यार्ी सम्बन्ध ि कक्षा कोठा प्रशक्षामा केही 

प्रनिन्तिताका लाप्रि अनुमप्रत प्रदनेछ। हाम्रो आशा छ प्रक यी ियासहरूले प्रवद्यार्ीहरू, परिवािहरू, ि प्रशक्षकहरूलाई जोप्रित 

िहन ि हाम्रा सू्कलहरू बन्द िहुँदा प्रशक्षण ि प्रशक्षा जािी िाख्न सशक्त बनाउुँदछ। यस बीर्मा, कृपया प्रनप्रित िनुथहोस् 

www.slps.org/keeponlearning अद्यावप्रिकहरूको लाप्रि प्रतनीहरू देिा पदथछन्।                                                                                                                                                                       

हामी सोमबाि, अप्रिल-६ मा भरु्थअल प्रशक्षा सुरु िनथ उत्साप्रहत छ ौं। यो हामी सबैका लाप्रि नयाुँ पहल हो, ि हामी जान्दछ ौं प्रक 

बाटोमा केप्रह बम्पहरू हन सक्छन्। हाम्रो प्रवश्वास यो छ प्रक हामी अनुग्रहका सार् िोल आउट िदैछ ौं: हामी यस सुँिै छ ौं ि 

प्रशक्षक ि परिवािहरूलाई प्रनिन्ति समर्थन िदान िनथ समप्रपथत छ ौं जब हामी भरु्थअल प्रसके्न नेप्रभिेट िछौं। हामी तपाईौंको िश्न 

ि िप्रतप्रिया स्वाित िदथछ ौं प्रकनप्रक हामी यो अप्रिकाि िाप्त िनथ िप्रतबद्ध छ ौं। Www.slps.org मा कृपया हाम्रो वेबसाइटमा 

िश्न वा िप्रतप्रियाको सार् सम्पकथ  िनुथहोस् ि " Let’s Talk. " मा खिक िनुथहोस्।                                                                                                                                                                                                                                                                    

भर्चुअल र्र्क्षा: के अपेक्षा गने  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

मारु्- २३ -- अर्िल -३  

प्रवद्यार्ी सौंविथन प्याकेटहरू ि अनलाइन प्रिप्रजटल सौंसािनहरू सबै प्रवद्यार्ीहरूको लाप्रि 

www.slps.org/keeponlearning मा उपलब्ध छन्। 

अर्िल -६ - अर्िल-२३  

रु्थअल प्रशक्षा आप्रिकारिक रूपमा सोमबाि, अप्रिल 6th बाट सुरू हन्छ। एसएलपीएस सू्कल समुदायहरूले हाम्रा 

सबै प्रवद्यार्ीहरूको आवश्यकताहरू पूिा िनथ अप्रितीय भरु्थअल प्रशक्षा अनुभव प्रसजथना ििेको छ। प्रशक्षकहरूले 

अनलाइन पाठ पढाइिहेका हनेछन्। प्रवद्यार्ीहरू वसु्ततः सीख्नमा सौंलग्न हन सक्षम छन् ि सामग्री के्षत्र िािा 

लिाताि प्रसके्न सौंविथन सामग्रीको पहुँर् पप्रन छ। तपाईौंलाई र्ाहा छ, हाम्रा िेिै जसो प्रवद्यार्ीहरूको आईप्याि वा 

ल्यापटपमा पहुँर् छैन, इन्टिनेट पहुँर् छैन, ि उनीहरूसुँि फोन छ भने पप्रन उनीहरूले साविानीपूवथक हेरििहेका 

छन्। प्रजल्लाहरु उपकिणहरु िदान िनथ जोिदाि काम ििीिहेको छ। 
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गे्रर् िंग अपेक्षाहरू  पीके -- 8th कक्षाका प्रवद्यार्ीहरूले भरु्थअल प्रशक्षा कायथमा पास / अपूणथ गे्रि िाप्त िनेछन्। उच्च माध्यप्रमक 

प्रवद्यार्ीहरूको ििप्रत साप्ताप्रहक आिािमा टर याक हन्छ ि ििप्रत अनुिमन िरिन्छ। कम ििप्रतशील 

प्रवद्यार्ीहरूलाई हप्ताको हस्तके्षपका लाप्रि सू्कल नेतृत्व ि सल्लाहकािहरूलाई रिपोटथ िरिनेछ। प्रशक्षकहरूले 

गे्रि िणनाको बािेमा प्रवविणहरू िदान िदथछ। 

प्रछमेकी प्रजल्लाहरु सौंि खतक्तबद्ध िनथ, हामी गे्रि को सम्बन्ध मा सबै प्रवद्यार्ी "हाप्रनिप्रहत" पकि हनेछ। यसको 

मतलब सबै प्रवद्यार्ीको तेस्रो क्वाटथि गे्रिहरू खस्र्ि ि उनीहरूको र् र्ो क्वाटि गे्रिको रूपमा हस्तान्तिण िरिनेछ। 

सािाौंशमा, कायथहरूले केवल मद्दत िनथ सक्छ ि प्रवद्यार्ीहरूलाई र्ोट पुि्याउुँदैन। 

 

तपाईिंको बच्चाको भर्चुअल र्र्क्षाको अनचभवलाई समरु्थन गनु हाम्रो िर्तबद्धता 

  (र् र्जटल र् भाइ  सिंकच र्र्त गदै) 

र्र्ल्पर्वज्ञान 

SLPS हाम्रो समुदाय ि हाम्रो देश मा अवखस्र्त प्रिप्रजटल प्रवभाजन स्वीकाि िदथछ। टेक्नोलोजीमा पहुँर् भएका प्रवद्यार्ीहरूको 

सौंख्या प्रबर्को अन्तिलाई अन्त्य िनथ प्रजल्लाले प्रवद्यार्ीहरूलाई उपकिणहरू उिािो प्रदनेछ ताप्रक उनीहरूलाई भरु्थअल 

प्रशक्षामा सौंलग्न हने अवसि हनेछ। टेक्नोलोजीमा पहुँर् नभएका परिवािहरूले सवेक्षण सवेक्षण यहाुँ पूिा िनथ सक्दछ: 

http://www.slps.org/tech. 

सिंसाधनहरू 

प्रवद्यार्ीहरूलाई दुबै प्रिप्रजटल ि िैि प्रिप्रजटल प्रशक्षा प्रवकल्पहरू प्रमसूिी लप्रनिंि स्टिथिथमा पखक्तबद्ध हनेछन्। िैि प्रिप्रजटल 

प्रशक्षा सौंसािन (सौंविथन प्याकेट) कुनै पप्रन Link to Food Distribution Sites मा प्रलन सप्रकन्छ। िाद्य प्रवतिण साइटहरूमा 

प्रलौंक। यो काम सावथभ प्रमक हो ि सू्कल-साइट हैन ि प्रशक्षक प्रनप्रदथष्ट छैन। यसले िछथ , तर्ाप्रप, प्रमस िी लप्रनिंि स्यान्डिथमा 

पखक्तबद्ध। तपाईौंको बच्चाको प्रशक्षकले तपाईौंलाई प्रिप्रजटल ि िैि प्रिप्रजटल असाइनमेन्टहरूको लाप्रि कायथ सबप्रमशनको 

प्रवविण िदान िदथछ। 

उपलब्धता हाम्रो टेक्नोलोजी मद्दत िेस्क टेखक्नकल समर्थनको लाप्रि उपलब्ध छ, र्प समर्थन तपाइुँको बच्चाको सू्कलमा पप्रन उपलब्ध 

हन सक्छ।(314)345-5757 वा ईमेल TechSupport@slps.org. 

* सबै र्वद्यार्थीहरूको लार्ग हाम्रो िर्तबद्धता भर्चुअल र्र्क्षाको सारै्थ गैर-भर्चुअल फरार्कलो छ। पररवारहरूलाई कच नै पर्न अद्यावर्धक 

जानकारीको रोबोकल्स माफुत सूर्र्त गररने छ र्कनर्क यो आउँछ सार्थ सारै्थ हाम्रो सबै भर्चुअल ररक्त स्र्थानहरू माफुत। कृपया र्र्न्ता 

नगनचुहोस् यर्द तपाईिंको बच्चासँग टेक्नोलोजीमा पहँर् छैन भने; हामी उनीहरूसँग टेर्लफोन माफुत सम्पकुमा राखछछ िं र तपाईिंको 

बच्चाको र्र्क्षक माफुत कायु र्पकअप र सबर्मर्नको लार्ग िणालीहरू सञ्चार गदुछछ िं। जब र््िा लाग्छ, कृपया सम्पकु गनचुहोस्। हामी 

तपाईिंको बच्चाको र्सकाउने अनचभव सम्भव भएसम्म र्समलेस नभएको सचर्नर्ित गनु जे गनु सक्दछछ िं। 
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म मेरो बच्चाको र्र्क्षक (हरू) बाट के आर्ा गनु सक्छच ? (अर्िल-६ देखि सचरू) 

िते्यक एसएलपीएस प्रशक्षकले आफ्नो प्रशक्षक वेबपेज अपिेट ििे, जुन सू्कलको वेबसाइटको स्टाफ पृष्ठहरूमा फेला पानथ सप्रकन्छ। 

यस वेबपृष्ठमा तपाईले तलका सूर्नाहरू भेट्टाउनुहनेछ: 

● स्वाित पृष्ठ 

● शैप्रक्षक पात्रो 

● कक्षा असाइनमेन्ट 

● प्रशक्षण सौंसािन (अनलाइन / अफलाइन / हाइप्रिि) 

माइिोसफ्ट टोली, िास िोजेओ, ि जूम जस्ता प्रवद्यार्ी ि परिवािका सार् सम्पकथ मा िहन अनलाइन पे्लटफमथहरू ियोि िने 

प्रशक्षकहरूले तपाइुँसुँि सम्पकथ  िाखे्नछ भने्न कुिा सुप्रनप्रित िनथ प्रक िते्यक बच्चाको लिइन छ ि कक्षा सामग्रीहरू कसिी पहुँर् िने 

जाने्न। 

प्रशक्षकहरू भरु्थअल "कायाथलय घण्टा" प्रदनहुँ समात्छन्। समय ि भेटघाटहरूको बािेमा प्रवविणहरूको लाप्रि कृपया प्रशक्षकको वेब 

पृष्ठ जाुँर् िनुथहोस्। हामी बच्चाहरूसुँि कुनै पप्रन १: १ सञ्चािको बेलामा पप्रन अप्रभभावकहरू उपखस्र्त हन आवश्यक छ। 

 

घरबाट मेरो बच्चाको र्र्क्षालाई समरु्थन गनु म के गनु सक्छच ? 

तपाईौंको हालको सम्पकथ  जानकािीको सार् सू्कल ि तपाईौंको बच्चाको प्रशक्षक िदान िनुथहोस्। 

प्रजल्ला, सू्कल, ि प्रशक्षक वेब पृष्ठहरू दैप्रनक जाुँर् िनुथहोस्। 

समर्थनको लाप्रि भरु्थअल अप्रफस घण्टाको समयमा प्रशक्षकहरूसुँि सम्पकथ  िाख्नुहोस्। (कृपया सम्झाउनुहोस् प्रक हामीले प्रशक्षक ि 

प्रवद्यार्ी प्रबर्को कुनै पप्रन १: १ सञ्चािको िममा अप्रभभावकहरू उपखस्र्त हन आवश्यक छ।) 

तपाईौंको बच्चालाई उनीहरूको कायथभािहरूको सूर्ी प्रलन मद्दत िनुथहोस् ि उनीहरूको समयको उत्तम उपयोि िनथ सक्षम छन् भनेि 

प्रनप्रित िनथ उनीहरूको प्रशक्षण ताप्रलका योजना िनुथहोस्। समय व्यवस्र्ापन ि सौंिठनले ठूलो प्रभन्नता ल्याउनेछ। 

 

  



SLPS Virtual Learning Plan 

SLPS VIRTUAL LEARNING COMMUNICATION FOR PARENTS       NEPALI 

TRANSLATED BY ESOL BILINGUAL MIGRANT PROGRAM OF SAINT LOUIS PUBLIC SCHOOLS     APRIL 2020 

                          वर्चुअल लर्निंग गे्रर् िंग अपेक्षाहरू 
 

गे्र  ब्यान्ड  कायु अपेक्षाहरू / समयरेिा  गे्र  गणना  

Pk-2nd  प्रवद्यार्ीहरू हिेक दुई हप्तामा प्रिप्रजटल प्रसके्न 

वा सौंविथन प्याकेट पूिा िछथ न्। 

पास / अपूणथ-प्रशक्षकहरूले पाप्रसौंि ि अपूणथको लाप्रि मापदण्ड 

पप्रहर्ान िनुथपदथछ ि यसलाई प्रवश्वव्यापी रूपमा लािू िनुथहोस्। 

3rd-5th  प्रवद्यार्ीहरू हिेक दुई हप्तामा प्रिप्रजटल प्रसके्न 

वा सौंविथन प्याकेट पूिा िछथ न्।  

पास / अपूणथ-प्रशक्षकहरूले पाप्रसौंि ि अपूणथको लाप्रि मापदण्ड 

पप्रहर्ान िनुथपदथछ ि यसलाई प्रवश्वव्यापी रूपमा लािू िनुथहोस्। 

6th-8th  प्रवद्यार्ीहरू हिेक दुई हप्तामा प्रिप्रजटल प्रसके्न 

वा सौंविथन प्याकेट पूिा िछथ न्  

पास / अपूणथ-प्रशक्षकहरूले पाप्रसौंि ि अपूणथको लाप्रि मापदण्ड 

पप्रहर्ान िनुथपदथछ ि यसलाई प्रवश्वव्यापी रूपमा लािू िनुथहोस्। 

9th-12th  प्रवद्यार्ीका लाप्रि असाइनमेन्टहरूको लाप्रि 

साप्ताप्रहक म्याद हन्छ।   

प्रवद्यार्ीहरूले एक पत्र गे्रि िाप्त िनेछन्। प्रवद्यार्ी ििप्रत 

साप्ताप्रहक आिािमा टर ्याक िरिन्छ ि ििप्रत अनुिमन 

िरिन्छ। कायथको खस्र्प्रतको आिािमा, केप्रह हस्तके्षपहरू लािू 

िरिनेछ (तल हेनुथहोस्)। असफल प्रवद्यार्ीहरूको हस्तके्षपका 

लाप्रि हिेक शुिवाि सू्कल नेतृत्व ि सल्लाहकािहरूलाई 

रिपोटथ िनुथपदथछ।  

 

 

हार्नरर्हत अवलोकन होल्ड गनचुहोस्  

प्रछमेकी प्रजल्लाहरु सौंि खतक्तबद्ध िनथ, हामी गे्रि को सम्बन्ध मा सबै प्रवद्यार्ी "हाप्रनिप्रहत" पकि हनेछ। यसको मतलब सबै 

प्रवद्यार्ीको तेस्रो क्वाटथि गे्रिहरू खस्र्ि ि उनीहरूको र् र्ो क्वाटि गे्रिको रूपमा हस्तान्तिण िरिनेछ। जे भए पप्रन प्रवद्यार्ीहरू र् र्ो 

क्वाटिमा िाप्त िनथ वा सक्षम िनथ सक्षम भएनन्, उनीहरूको गे्रि तेस्रो क्वाटथिमा कमाएको भन्दा कम हने छैन। यद्यप्रप, सबै 

प्रवद्यार्ीहरूलाई र् र्ो क्वाटिमा सफलतापूवथक आफ्नो असाइनमेन्ट पूिा ििेि उनीहरूको गे्रि ि GPA बढाउने अवसि प्रदइन्छ। 

सािाौंशमा, कायथहरूले केवल मद्दत िनथ सक्छ ि प्रवद्यार्ीहरूलाई र्ोट पुि्याउुँदैन। 
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हस्तके्षप र समरु्थन  

असफल तेस्रो क्वाटथि कक्षाका सबै प्रवद्यार्ीहरूले सेमेस्टिको लाप्रि उत्तीणथ गे्रि कसिी कमाउन सप्रकन्छ भनेि बुझे्न सुप्रनप्रित िनथ 

स्टाफ सदस्यले (प्रिखिपलले प्रनिाथरित ििे अनुसाि) फोन िाप्त िनेछन्। उनीहरूले टेक्नोलोजी आवश्यकताहरू पप्रन पप्रहर्ान 

िनेछन् ि परिवािको प्रजल्ला िदान िरिएको िप्रवप्रिलाई सुिप्रक्षत िनथ सके्न क्षमताको प्रनिाथिण िछथ न्। यप्रद तपाईौंसुँि िश्नहरू छन् वा 

समर्थन आवश्यक छ भने, कृपया तपाईौंको बच्चाको सू्कल प्रनदेशन सल्लाहकािमा सम्पकथ  िनुथहोस्। यप्रद प्रतनीहरूले तपाईौंलाई मद्दत 

िनथ सकै्दनन् भने, प्रतनीहरूले तपाईौंलाई जोसुँि सम्पकथ  िनथ सक्छन्। 

असफल तेस्रो क्वाटि कक्षाका सबै प्रवद्यार्ीहरूले तोप्रकएको कायथमा भाि प्रलने काम, कायथभाि पूिा भएको, ि गे्रि अपिेटहरू 

िमाप्रणत िनथका लाप्रि स्टाफ सदस्यबाट (प्रिखिपलले प्रनिाथरित ििे अनुसाि) साप्ताप्रहक जाुँर् िनुथपनेछ। यप्रद तपाईौंसुँि िश्नहरू छन् 

वा समर्थन आवश्यक छ भने, कृपया तपाईौंको बच्चाको सू्कल प्रनदेशन सल्लाहकािमा सम्पकथ  िनुथहोस्। यप्रद प्रतनीहरूले तपाईौंलाई 

मद्दत िनथ सकै्दनन् भने, प्रतनीहरूले तपाईौंलाई जोसुँि सम्पकथ  िनथ सक्छन्। 

प्रवशेष प्रशक्षाको कायाथलयले यी नयाुँ अस्र्ायी परिखस्र्प्रतहरूमा अशक्तता भएका सबै प्रवद्यार्ीहरूको लाप्रि सेवाहरू िदान िनथ जािी 

िाख्न िार्प्रमक तर्ा माध्यप्रमक प्रशक्षा प्रमस िी प्रवभािको सार् प्रमलेि काम ििेको छ। यप्रद तपाईौंसुँि आफ्नो प्रवद्यार्ीको लाप्रि 

सेवाहरूको बािेमा िश्नहरू छन्, कृपया तपाईौंको बच्चाको प्रवशेष प्रशक्षा प्रशक्षकलाई सम्पकथ  िनुथहोस्। अक्षमता ऐन (आईिीईए) का 

व्यखक्तको िार्प्रमक उदे्दश्य मधे्यको एक यो सुप्रनप्रित िनुथ हो प्रक सबै अशक्तता भएका प्रवद्यार्ीहरूले उनीहरूलाई प्रनःशुल्क ि उप्रर्त 

सावथजप्रनक प्रशक्षा उपलब्ध ििेका छन्। आईईपीको सार् सबै प्रवद्यार्ीहरूले भरु्थअल प्रशक्षा वाताविणमा सेवाहरू िाप्त िनेछन्। 

ESOL कायाथलयले यी नयाुँ, अस्र्ायी, परिखस्र्प्रतहरूमा हाम्रा प्रवद्यार्ीहरूलाई ESOL प्रनदेशात्मक समर्थन िदान िनथ हाम्रा 

िप्रियाहरू अपिेट िनथ काम ििेको छ। ESOL प्रवद्यार्ीहरूले भरु्थअल प्रशक्षा वाताविणमा भाषा प्रवकास समर्थन िाप्त िनथ जािी 

िाखे्नछन्। तपाइुँको बच्चाले िाप्त िने समर्थनको प्रवविण तपाइुँको बच्चाको प्रशक्षक िािा तपाइुँलाई िदान िरिनेछ। 

 

 

 

* हाईसू्कलका प्रवद्यार्ीहरूको लाप्रि अखन्तम पिीक्षा ि स्नातकको बािेमा प्रवविणहरू आउुँदैछन्। यप्रद तपाईौंसुँि आफ्नो स्नातक खस्र्प्रत 

को बािे मा िश्न छन्, कृपया ईमेल िािा तपाईौंको सू्कल सल्लाहकािलाई सम्पकथ  िनुथहोस्।   
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यर्द / त्यसपर्छ र्वद्यार्थी गे्र मा दृर्िकोण  

यर्द एक र्वद्यार्थीसँग उपयचक्त िर्वर्ध छैन वा िर्वर्ध सम्बन्धी समस्याहरू अनचभव गदैछ भने: 

Pk-5th 6th-8th 9th-12th 

प्रशक्षक / स्टाफ सदस्य अप्रभभावकको 

सार् पुग्छ ि प्यािेन्टलाई टेक्नोलोजी 

प्रवतिण जानकािीको सार् जोि्दछ। 

अप्रभभावकले मद्दत िेस्क सम्पकथ  

जानकािी िाप्त िदथछ। 

प्रशक्षक / स्टाफ सदस्य अप्रभभावक ि 

प्रवद्यार्ी सम्म पुग्छ ि अप्रभभावक ि 

प्रवद्यार्ीलाई िप्रवप्रि प्रवतिण जानकािीको 

सार् जोि्दछ। अप्रभभावक ि 

प्रवद्यार्ीहरूले मद्दत िेस्क सम्पकथ  

जानकािी िाप्त िदथछन्। 

प्रशक्षक / कमथर्ािी सदस्य अप्रभभावक वा 

प्रवद्यार्ी को लािी पुग्छ ि उनीहरुलाई 

टेक्नोलोजी प्रवतिण जानकािीको सार् 

जोि्दछ। अप्रभभावक वा प्रवद्यार्ीले मद्दत 

िेस्क सम्पकथ  जानकािी िाप्त िदथछ।  

यर्द र्वद्यार्थीसँग उपयचक्त िर्वर्ध छ तर काम पूरा गरेको छैन र / वा माइक्रोसफ्ट टोलीमा लग ईन गदै छ:  

PK-5th 6th-8th 9th-12th  

प्रशक्षक / स्टाफ सदस्यले तीन प्रदन पप्रछ 

अप्रभभावकलाई पुग्छ प्रक प्रवद्यार्ीले के 

काम समाप्त िनथबाट िोकै्द छ भनेि 

प्रनिाथिण िनथ।  

प्रशक्षक / कमथर्ािी सदस्य तीन प्रदन पप्रछ 

अप्रभभावक ि प्रवद्यार्ी को लािी पुग्छ प्रक 

प्रवद्यार्ीले काम पूिा िनथबाट के िोकै्द छ 

भने्न प्रनिाथिण िनथ। 

प्रशक्षक / कमथर्ािी सदस्य तीन प्रदन पप्रछ 

अप्रभभावक ि प्रवद्यार्ी को लािी पुग्छ प्रक 

प्रवद्यार्ीले काम पूिा िनथबाट िोकै्द के छ 

भने्न प्रनिाथिण िनथ। 

यर्द र्वद्यार्थीले स्तर स्तर मा काम पूरा गरररहेको छैन भने: 

PK-5th 6th-8th 9th-12th  

प्रवद्यार्ी / परिवाि समप्रपथत स्टाफ 

सदस्यबाट सानो-समूह समर्थनको सार् 

जप्रित छन्। 

प्रशक्षकहरूले यूटि िने सहयोिको सार् 

अप्रफस-घण्टा िदान िदथछन्। प्रशक्षक वा 

सल्लाहकािहरूले प्रवद्यार्ीको ििप्रतको 

परिवािलाई सूप्रर्त िछथ न्। 

प्रशक्षकहरूले यूटि िने सहयोिको सार् 

अप्रफस-घण्टा िदान िदथछन्। 

पिामशथदाताहरूले प्रवद्यार्ीको ििप्रतको 

परिवािलाई सूप्रर्त िछथ न्। 
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तपाईको वेब ब्राउजरमा माईक्रोसफ्ट टोलीहरू ियोग गदै हनचहन्छ? 
 

तपाईिंको कम्प्यचटरमा तपाईिंको आवाज बदल्न: 

तपाईौंको खिनको तल दायाुँ प्रति हेनुथहोस् 

प्रमप्रत / समयको नप्रजक 

तपाईौं एक "मेिाफोन" देख्नुहनेछ 

यप्रद यो "x" छ भने, तब तपाईौंको ध्वप्रन मु्यट हन्छ 

"X" मा खिक िनुथहोस् ि यो हट्छा 

 

 

 

कम िनथ वा तपाईौंको कम्पु्यटिमा ध्वप्रन बढाउन बािलाई स्लाइि 

िनुथहोस्  

यर्द तपाईिं माइक्रोसफ्ट र्टम्स र्वन्डोज (Microsoft Teams Windows app) अनचियोग गनचुको सट्टा तपाईिंको वेब ब्राउजर 

ियोग गदै हनचहन्छ भने, त्यसोभए तपाईिंले पनी यो सचर्नर्ित गनचुपनेछ र्क साइटलाई तपाईिंको क्यामेरा (Camera) ियोग गनु 

अनचमर्त(Permission) र्दइएको छ। 

 

तपाइँ पहँर् गनु यहाँ के गनचुहन्छ: 

1. तपाइुँको िोज िाउजि (िुिल िोम वा मोप्रजला फायिफक्स) को उपयोि ििेि माइिोसफ्ट टोलीमा जानुहोस्। 

2. तपाईको िोज िाउजिमा प्रनभथि िदै, यसको उपयुक्त र्िणहरूको सार् अिाप्रि बढ्नुहोस्:  

 

यर्द तपाईिं गचगल क्रोममा हनचहन्छ भनेेः 

1. तपाइुँले तल देिाइएको अनुसाि िोजी युआिएल (शीषथमा) मा लक आइकनमा खिक िनुथ आवश्यक छ। 
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2.    त्यसपर्छ साइट सेर्टिंग्स (site setting) मा खिक गनचुहोस्। 

 

 
 

3.    तपाईको िुिल िोम सेप्रटौंग्समा तपाईलाई ल्याईनेछ जहाुँ अनचमर्त (Permissions) अन्तिथत तपाईले यो सुप्रनप्रित िनथ 

र्ाहानुहन्छ प्रक क्यामेरा(Camera)  ब्लक(Block) वा सोध्नचको(Ask) सट्टा अनचमर्त(Allow) प्रदनुहोस् भनेि सेट िरिएको छ।  

 

 
 

सोध्नचहोस् (Ask) एक सचरर्क्षत र्वकल्प हो यर्द तपाईिं आफ्नो क्यामेरा िते्यक पटक माइक्रोसफ्ट र्टम्स पहँर् िम्प्ट नगरीकन 

िोल्न र्ाहनचहन्न। ब्लक (Block) ले तपाइँको क्यामेरालाई पहँर् गनु वा पत्ता लगाउन माइक्रोसफ्ट टीमहरूलाई रोक्दछ।   
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यर्द तपाईिं मोर्जला फायरफक्समा हनचहन्छ 

तपाईौंले फायिफक्स मेनू बटन खिक िनथ ि र्वकल्पहरू (Options) र्यन िनथ आवश्यक छ। 

1.    अको, बायाुँ मेनूबाट गोपनीयता र सचरक्षा(Privacy & Security) खिक िनुथहोस्। 

2.   त्यसपप्रछ अनचमर्त(Permissions) अनुभािमा तल िोल िनुथहोस् ि क्यामेरा(Camera) प्रवकल्पको लाप्रि सेर्टिंग्स(Setting) 

... बटन खिक िनुथहोस्।  

3.   अब साइट यूआिएल यूआिएल िप्रवष्ट िनुथहोस् िोजी प्रफल्डमा साइटको लाप्रि जुन तपाईौं आफ्नो क्यामेिा पहुँर् िनथ र्ाहानुहन्छ। 

हाम्रो अवस्र्ामा, हामीले www.portal.office.com िप्रवष्ट िनथ आवश्यक पदथछ माईक्रोसफ्ट र्टम(Microsoft Teams ) 

क्यामेिालाई हाम्रो क्यामेिामा पहुँर् िनथ अनुमप्रत प्रदन। इन्टर र्कई(Enter Key) प्रर्चु्नहोस्। 

फायिफक्सले यसलाई पहुँर् िदान िनथ र्ाहेको वेबसाईटहरू ह्यान्डल िनथका लाप्रि एक सुिप्रक्षत ि सीिा तिीका बनाउुँदछ जुन तपाइुँ  

पहुँर् िनथ र्ाहानुहन्छ ि छैन। तपाईौं यसलाई सूर्ीबाट र्यन ििेि ि हटाउने वेबसाइट(Remove Website) खिक ििेि कुनै पप्रन 

समयमा यसलाई हटाउन सकु्नहन्छ। अन्तमा बर्त पररवतुनहरू(Save Changes) िनुथहोस् बटन प्रर्च्न नप्रबसथनुहोस्! 

 

  

  

 


