
 

     कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस २०१९)  योजना          हई सू्कल                        

 

          घरमै बसेर भिक्षा हाभिल गनन परेमा पाररवाररक स्रोत: 
 

आमाबुवा/अभििावक: हाम्रो िहर र एसे्टट र समुदायहरूको सुरक्षाको लाभग कदमहरू चाल्नको लाभग तयारी गने क्रममा, हामीले अन-घर 

संसाधनको लाभग घर-घर भिक्षाको तयारी गरेका छन जुन भवद्यार्थी र पररवारले भसक्नको लाभग प्रयोग गनन सक्दछन् र कक्षा कोठा 

भिक्षकहरूले पभहले नै भसकाईएको सीपहरू अझै भवकास गनन सक्छन्। सधैं जस्तो, एसपीएसको सार्थ  भसग्र अवगत रहनुहोस्, सोिल 

मीभडयामा हामीलाई पछ्याउनुहोस् र मोबाइल उपकरणहरूको लाभग एसपीएस अनुप्रयोग डाउनलोड गनुनहोस्। 

 

 अंगे्रजी िाषा प्रभवणता 

• कुन ककताब(हरू) तपाई हाल तपाईको कक्षा / वा स्वतन्त्र रूपमा पढ्दै हुनुहुन्छ? तपाईको पढ्ने रुकि के हो? 

• के कुनै वततमान वा अपूर्त गृहकार्त, लेखे्न कार्त / परिर्ोजनाहरू तपाईंले पूिा गनुत आवश्यक छ? 

• म सँग घिबाटै गनत कस्ता अनलाइन संसाधनहरू उपलब्ध छन्? 

 

तलका भसके्न अवसरहरूको फाइदा दैभनक भलनुहोस्: 

• पढ्ने :  प्रकत कदन ३० कमनेट पढ्नुहोस् ि आफ्नो परिवािको साथ तपाईंको पढाइको बािेमा कुिा गनुतहोस्। अकििावकले, र्ी प्रश्नहरूसँग कुिाकानी सुरु 

गनुतहोस्: मुख्य पात्र को हो? के तपाईं उहाँसँग साथी बनु्नहुनेछ? ककन? कथामा प्रमुख समस्या के हो? के र्सले तपाईले अनुिव गिेको कुनै िीजको 

सम्झना गिाउँदछ? ककन? 

• लेखन: कुनै पकन हालको प्रगकतमा वा अधूिो कक्षाकोठा लेखे्न कार्त / परिर्ोजनाहरू पूिा गनुतहोस्; जोनोल लेख्नुहोस्; ििनात्मक लेखनका 

लाकग स्रोतहरू घिमा प्रर्ोग गनतका लाकग स्रोतहरू: किकिर्ो; एन. वाई. टी लेख video; NYT article; टेि-एि ब्लग TED-Ed Blog 

 

गभणत 
तपाईकंो भवद्यार्थीलाई यी संसाधनहरूको सार्थ उनीहरूको भिक्षामा भनरन्तर रहन मद्दत गनुनहोस्: 

 

तपाईंको कवद्याथीले अझै पकन किस्ट्रि क्ट होमपेजबाट - कानेगी लकनिंग, मकठर्ा, खान एकेिेमी, िेसमस, कोि.अगत, कलेज बोित , आकद को माध्यमबाट 

केलेिि प्रर्ोग गिेि किकजटल स्रोतहरू प्रर्ोग गनत सक्छन। 

ब्ल्याकबोित शेलमा तपाईंको कवद्याथीको वगतको लाकग स्रोतहरू छन्। 

अलजेब्रा १, िेखा गकर्त ि अलजेब्रा २ का  कवद्याथीहरू आफ्नो पाठ्यक्रम किकजटल र्हाँ स्ट्िक गिी here प्रर्ोग गनत सक्छन। 

ए.पी.का कवद्याथीका लागी र्हाँ स्ट्िक गिी here केही अभ्यास सामग्रीहरू अनलाइन प्राप्त गनत सक्दछन्। 

 

     सामाभजक भिक्षा 
 इभतहासको भवद्यार्थीको िाएको हुनाले, तपाईं हालै अन ठंो समर्को साथ बाँकििहे को हुनुहुन्छ जुन हामी एक कदन एक ईकतहासको 

पुस्तकमा पढ्नेछ ।ं 

तपाईले िोगीिहेको ि सोिीिहेको घटनाहरूको बािेमाआफैं लाई कनम्न प्रश्नहरू सोध्नुहोला: 

• अमेरिका ि कवश्वमा जीवन कसिी परिवततन हँुदैछ? 

• कोकिि-१९ महामािीको परिर्ामको रूपमा तपाईले अनुिव गरििहेका तत्काल प्रिावहरू के हुन्? 

• कोकिि-१९  महामािीको दीघतकालीन प्रिावहरू तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? 

• पकहलेका अरु महामािीहरू के के कथए  ि उनीहरूको तत्काल ि दीघतकालीन प्रिावहरू के कथए? 

• कल्पना गनुतहोस् कक तपाईंलाई एक अखबाि एक प्रकाशन कम्पनी द्वािा कनरु्क्त गरिएको छ ि कोकिि-१९ महामािीको 

प्रिावको बािेमा लेख लेख्न। तपाई केको बािेमा लेख्नुहुन्छ? तपाईं कुन महत्त्वपूर्त तथ्यहरू समावेश गनुतहुन्छ? र्कद तपाईं 

संरु्क्त िाज्य बाहेक अरु कुनै देशमा बसोबास गनुतहुस्ट्िर्ो िने, तपाईंको दृकिकोर् फिक हुने कथर्ो ? 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WbEN5TAJTsE&list=PLzDOGMsmDvev9eeJeNUAJx7N8SOGLRwMJ
https://www.youtube.com/watch?v=WbEN5TAJTsE&list=PLzDOGMsmDvev9eeJeNUAJx7N8SOGLRwMJ
https://www.nytimes.com/2019/05/23/learning/over-140-picture-prompts-to-inspire-student-writing.html
https://www.nytimes.com/2019/05/23/learning/over-140-picture-prompts-to-inspire-student-writing.html
https://blog.ed.ted.com/2015/11/17/21-fun-things-to-write-about-in-10-minutes-or-less/
https://www.carnegielearning.com/login/#/
https://apcentral.collegeboard.org/


 

 

  

 

भवज्ञान 
हप्ताको दुई पटक भवज्ञान पढेर र अभ्यास गरेर तपाईकंो भिक्षा लाई भनरन्तर रहनुहोस्।  

कवज्ञान हाम्रो वरिपरि छ। तपाईंको वाताविर्मा घटना अध्यर्न गनत अवसि कलनुहोस्। तपाईलाई उतु्सक िर्को एक वैज्ञाकनक घटना 

खोजु्नहोस् अनी तेस्को बािेमा  लेख, किकिर्ो, वा कसमुलेशन गिेि अनुसन्धान गनुतहोस्: 

• दावी गनुतहोस्: घटनाको समर्मा के िइिहेको छ िने्न बािे सोचु्नहोस् वा लेख्नुहोस्। 

• प्रमार् प्रदान गनुतहोस्: तपाइँले लेख पढ्नु िएको बेला वा  किकिर्ो हेिे पकछ, वा कक्रर्ाकलब गिे पकछ, वा कसमुलेशन गिे पकछ। 

• तपाइँको तकत  साझा गनोहोस ि तपाइँको दावी लाई प्रमार् जोिनुहोस। 

• त्यो वैज्ञाकनक घटना तपाईंको जीवनका अनुिवहरूसँग , जीवनलाई प्रिाव, वा सम्बस्ट्न्धत छ िनेि जोिनुहोस। 

 

भफटनेस र स्वास्थ्य 

घि मा स्वास्थ्य ि कफटनेस अभ्यास गनतका लागी धेिै ििनात्मक तरिकाहरू छन्-सुरू गनतका लागी  र्ी अनलाइन स्रोतहरू प्रर्ास गनुतहोस्: 

• परिवािका लाकग कल्यार् कविािहरू  Wellness Ideas for Families 

• घिमा कसककने स्वास्थ्य  Health at Home 

• एक सकक्रर् घि को लागी उपकिर्हरु:   

• प्राथकमक स्वास्थ्य पात्रो Fitness Calendars for Elementary 

• एक सकक्रर् घि को लागी उपकिर्हरु:  Tools for an Active Home: र्ो स्रोत हाम्रो पूिक पाठ्यक्रम ओपनफ््सएि को कहस्सा हो    

ि एक दु्रत ि कनिःशुल्क लगईन आवश्यक छ। कविािहरूमा गकतकवकधहरू,कल्यार् उपकिर्हरू, स्वास्थ्य लगहरू, किकिर्ो कलंकहरु, ि 

सबै गे्रि स्तिहरूको लाकग सहकािी गकतकवकधहरू समावेश छन्। 

• सबै कवद्याथीहरूको वेल्नेट माफत त किकिर्ो लाइबे्रिी ि कफटनेस मोडु्यलमा जाना सक्छन। केलेिि  माफत त वा र्हाँ here लग ईन   

   गनुतहोस्।  

 

      संगीत 
तपाईंको सू्कलमा कसकेको संगीत प्रर्ोग गिेि तपाईंको उपकिर् वा िोकल साकहत्य अभ्यास गनुतहोस्।  

JW Pepper वा रु्टू्यबमा खोजेि   पे्लहरू कवकल्पको रुपमा प्रर्ोग गनत सककन्छ। अन्य स्रोतहरू: https://nafme.org/, 

https://www.waeaboard.net/ 

 

भचत्रकारीता  

एक कशल्प गकतकवकध मा वा कित्र बन नमा प्रकत हप्ता एक दुई िोकट संलग्न। दृश्य सोि गकतकवकधहरूमा संलग्न हुनुहोस्। 

अन्य स्रोतहरू:  http://artsedwashington.org/, https://www.waeaboard.net/  

 

अनलाइन स्रोतहरू 
कथंकसेन्ट्ि ल (ज नी अनलाइन) ((ThinkCentral (Journeys Online)) मा: कवद्याथीहरू पढ्न वा कफक्शन ि गैिकफक्शन ककताब सुन्न     

सक्दछन्। 

मोबी मैक्स(Moby Max): कवद्याथीहरूले र्स कनजीकृत लकनतवे मागतको साथ उनीहरूलाई सबै िन्दा आवश्यक पने ई.एल.ए सीपहरू 

कसक्न सक्छन् 

टैकपंग.कम (Typing.com): कवद्याथीहरूले प्रिावकािी ि िमाईलो तिीकाले टाइप गनत कसक्न सक्दछन्। 

रािफल ि पी.बी. एस ककि्स (PBS Kids) : दुबैले बच्चाका लाकग अनुकूल खेलहरू, किकिर्ोहरू, ि अन्तकक्रत र्ात्मक अध्यर्न 

गकतकवकधहरू       

प्रदान गछत न्। 

 

घरमै बसेर भिक्षा हाभिल गनन परेमा पाररवाररक स्रोत: 
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https://www.jwpepper.com/sheet-music/welcome.jsp?gclid=Cj0KCQjw3qzzBRDnARIsAECmryoc6lpRKwHCZgS5zDwnOSiMM2uX4WA8ykUwkQWyNUV6xfi6RFAEvAIaAqQtEALw_wcB
https://nafme.org/
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