२०२० को कक्षाको स्नातक प्रक्रियाहरूका बारे मा प्राय: सोक्रिने प्रश्नहरू

प्रश्न: क्रकन हामीसँग व्यक्तिगत स्नातक समारोह हुन सग्दै न?
उत्तर: कृपया थाहा पाउनुहोस् कक यस किश्वव्यापी महामारीका क्रममा भर्ुुअल स्नातक समारोहहरू गने हाम्रो
कनर्ुयलाई अघाकि बढाउन हामीले हाम्रा किद्याथीहरू, उनीहरूका पररिारहरू, कमुर्ारीहरू र हाम्रो
समुदायलाई कोकभि -१९ (COVID-19)बाट सुरकित राख्न सम्भि भएसम्म सबै प्रयासहरू गरररहेका छ ।ौं
तँपाईको अकििकको रूपमा यो सुकनकित गदै कसकसएसले तँपाई मध्ये कसैलाई पकन ब्यक्तिगत स्नातक
समारोहले नोक्सान नपारोस भनेर मेरा स्कूल भिनहरू बन्दको शुरुआतदे क्ति नै मेरो ध्यानमा कथयो।
२०२० को किाकालाकग भर्ुुअल स्नातकले त्यसो गछु ।
प्रश्न: कुन क्रिन आउने र मेरो पगरी क्रिने भने र मिाई कसरी थाहा हुन्छ?
उत्तर: उच्च स्नातकले आफ्नो टोपी र पगरीहरू सम्बक्तित हाई स्कूलहरूबाट प्रत्येक भिन कप्रक्तिपल द्वारा
किककसत गररएको एक क्तथथर कायुक्रम मार्ुत कलनेछन्। टोपी र पगरीहरू क्रिने समयहरू क्रिद्याथीको
अक्तिम नाम द्वारा क्रनिााररत गररनेछ।
प्रश्न: मेरो टोपी र पगरी क्रिन क्रिएको क्रिन मिाई मल्दो भएन भने म यसिाई कसरी पररितान गना सक्छु ?
उत्तर: तँपाईले तँपाईको भिनका कप्रक्तिपलाई तुरुन्त ईमेल गनुु पदु छ।
प्रश्न: मेरा पररिारसंग गाक्रि छै न। हामी टोपी र पगरी क्रिनकािाक्रग कहाँ प्रतीक्षा गनुा पछा ?
उत्तर: किना गाकि आएका पररिारहरूलाई तोककएको िेत्रमा टोपी र पगरी कलनकालाकग कनदे कशत गररनेछ।
प्रश्न: के हामीिे मास्क िगाउनु पछा ?
उत्तर: सामाकिक दू रीमा राज्य स्वास्थ्यको कदशाकनदे शनका कारर् अनुहारमा मास्क िा अनुहार छोप्ने
कपिा लगाउँ न किा प्रोत्साहन गररन्छ।
प्रश्न: के पगरी स्कूिको रं गमा हुने छ?
उत्तर: हो।

Frequently Asked Questions Senior Fines- NEPALI

प्रश्न: के मैिे चेक, िेक्रिट कािा िा नगि द्वारा कुनै पक्रन उत्कृष्ट शुल्क/जररिाना क्रतना सक्छु ?
उत्तर: यहाँ किद्याथी शुल्क बुझाउँ न िा रहल बाँकी िररिाना कतनु तीन किकल्पहरू छन्।
१. किद्याथी िा अकभभािकको ईक्तिनाइट् क्याम्पस पोटु ल मार्ुत क्रेकिट कािु िा ईर्ेक द्वारा शुल्क बुझाउन
सककन्छ।
२. नगद, र्ेक, मनी अिु र िा क्रेकिट कािु मार्ुत शुल्क बुझाउने भए ४३० क्लीभल्याण्ड एिेन्यू ४३२१५ मा
अिक्तथथत केन्द्रीय नामाौंकन केन्द्रमा कनम्न कलक्तित समयमा बुझाउन सककन्छ:
●

कबकहबार, मे २१, २०२० - कबहान ९:०० बिे दे क्ति १२:०० बिे सम्म ।

●

मौंगलबार, मे २६, २०२० - कदउसो १:०० बिे दे क्ति ४:०० बिे सम्म ।

●

कबकहबार, मे २८, २०२० - कबहान ९:०० बिे दे क्ति १२:०० बिे सम्म ।

३. पररिारहरूले (किद्याथी शुल्क/िररिाना) कोलम्बस कशिा केन्द्रको २७० ईस्ट स्टे ट ईक्तस्टि ट, कोलम्बस
ओहाँयो ४३२१५ मा पकन र्ेक िा मनी अिु र पठाउन सक्दछन्। शुल्क पठाउँ दा किद्याथीको नाम, पररर्य
पत्र नम्बर, स्कूलको नाम र िम्म रकम समािेश हुनुपदु छ।
प्रश्न: मेरो िकरबाट मेरा व्यक्तिगत सामानहरू पुनः प्राप्त गना म कक्रहिे सक्षम हुनेछु?
उत्तर: तँपाईका कप्रक्तिपलले किद्याथीहरूलाई स्कूलबाट उनीहरूको सामानहरू कर्ताु कलनकालाकग कनकदु ष्ट
कमकत र समयहरू सञ्चार गने छन्। यो प्रकक्रया मौंगलबार, मे २६ ताररक दे क्ति शुक्रबार, मे २९ ताररक
सम्म र्ल्नेछ।
प्रश्न: मेरो िोमबुक, उपकरण आक्रि चोरी िा हराएका भए मैिे के गनुा पछा ?
उत्तर: किद् युतीय उपकरर्हरू, अन्य उपकरर्हरू आकद हराएका भए पररिारहरू स्वयम किम्मेिार हुनु
पनेछ।
प्रश्न: के मैिे स्कूिका सबै समानहरू स्नातक हुन अक्रि नै बुझाउनु पछा ?
उत्तर: पछु ।
प्रश्न: म आफ्नो क्रिप्लोमा कसरी प्राप्त गिा छु?
उत्तर: किद्याथीहरूले आफ्नो किप्लोमा पकछल्लो कमकत र समयमा कलनु पने आिश्यक छ र तँपाईका भिन
कप्रक्तिपल द्वारा यस्को कनिाुरर् गने छन्।
प्रश्न: म स्नातक समारोहको समय र क्रमक्रत ताक्रिका कसरी फेिा पाना सक्छु ?
उत्तर: २०२० को किाकालाकग किल्लाको िेबसाइट ccsoh.us/classof2020 मा स्टि ीकमौंग समय र कमकत ताकलका
पोष्ट गररएको छ।
प्रश्न: बर्खे स्नातक कक्रहिे हुन्छ र यो भचुाअिमा पक्रन हुनेछ?
उत्तर: बिे स्नातक अगस्त १५, २०२० मा हुने छ र यो भर्ुुअल-समारोहमा मात्र हुनेछ।
समारोह बे लुकी ६:३० बिे दे क्ति प्रत्यि लाइि प्रसारर् हुनेछ।
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