कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस २०१९) योजना

मीडल स्कूल

घरमै बसेर शिक्षा हाशिल गर्न परे मा पाररवाररक स्रोत:
आमाबुवा/अभििावक: हाम्रो शहर र एस्टे ट र समुदायहरूको सुरक्षाको लाभि कदमहरू चाल्नको लाभि तयारी िने क्रममा, हामीले अन-घर
संसाधनको लाभि घर-घर भशक्षाको तयारी िरे का छन जुन भवद्यार्थी र पररवारले भसक्नको लाभि प्रयोि िनन सक्दछन् र कक्षा कोठा
भशक्षकहरूले पभहले नै भसकाईएको सीपहरू अझै भवकास िनन सक्छन्। सधैं जस्तो, एसपीएसको सार्थ भसग्र अवित रहनुहोस्, सोशल
मीभडयामा हामीलाई पछ्याउनुहोस् र मोबाइल उपकरणहरूको लाभि एसपीएस अनुप्रयोि डाउनलोड िनुनहोस्।

अंग्रेजी िाषा प्रभवणता
•
•
•

कुर् शकताब(हरू) तपाई हाल तपाईको कक्षा / वा स्वतन्त्र रूपमा पढ् दै हुर्ुहुन्छ? तपाईको पढ् र्े रुशि के हो?
के कुर्ै वतनमार् वा अपूर्न गृहकार्न, लेख्ने कार्न / पररर्ोजर्ाहरू तपाईंले पूरा गर्ुन आवश्यक छ?
म सँग घरबाटै गर्न कस्ता अर्लाइर् संसाधर्हरू उपलब्ध छर््?

तलका भसक्ने अवसरहरूको फाइदा दै भनक भलनुहोस्:
•
पढ् ने : प्रभत भदन ३० भमनेट पढ् नुहोस् र आफ्नो पररवारको सार्थ तपाईंको पढाइको बारे मा कुरा िनुनहोस्। अभििावकले, यी
प्रश्नहरूसँि कुराकानी सुरु िनुनहोस्: मुख्य पात्र को हो? के तपाईं उहाँसँि सार्थी बन्नुहुनेछ? भकन? कर्थामा प्रमुख समस्या के हो? के
यसले तपाईले अनुिव िरे को कुनै चीजको सम्झना िराउँ दछ? भकन?
• लेखन: कुनै पभन हालको प्रिभतमा वा अधूरो कक्षाकोठा लेख्ने कायन / पररयोजनाहरू पूरा िनुनहोस्; जोनोल लेख्नुहोस्; रचनात्मक
लेखनका लाभि स्रोतहरू घरमा प्रयोि िननका लाभि स्रोतहरू: भिभडयो; एन. वाई. टी लेख video; NYT article; टे ड-एड ब्लि TED-Ed

Blog

िभणत
तपाईंको शवद्यार्थीलाई र्ी स्रोतहरूको मद्दतले उर्ीहरूको शिक्षामा जडार् रहर् मद्दत गर्ुनहोस्:
•
तपाईको शवद्यार्थीले अझै पशर् शडस्ट्रिक्ट होमपेजबाट - मोबी मैक्स, कोड.कम/Code.org, खार् एकेडे मी, डे समोस्/Desmos, आशद मार्नत
शडशजटल स्रोत हरु प्रर्ोग गर्न सक्दछर््।
•
ब्ल्याकबोडन िेलमा तपाईंको शवद्यार्थीको वगनको लाशग स्रोतहरू छर््
• उर्ीहरूको शडशजटल पाठ्यक्रम र्हाँ here बाट प्रर्ोग गर्न सक्दछर््
•

तपाईंको शवद्यार्थीले र्हाँ here शर्दे शित पाठहरूको समीक्षा गर्न सक्दछ

सामाभजक भशक्षा
इशतहासको शवद्यार्थीको भाएको हुर्ाले, तपाईं हालै अर् ठ
ं ो समर्को सार्थ बाँशिरहे को हुर्ुहुन्छ जुर् हामी एक शदर् एक ईशतहासको
पुस्तकमा पढ् र्ेछ ।ं
तपाईले भोगीरहे को र सोिीरहे को घटर्ाहरूको बारे माआर्ैंलाई शर्म्न प्रश्नहरू सोध्र्ुहोला:
• अमेररका र शवश्वमा जीवर् कसरी पररवतनर् हुँ दैछ?
• कोशभड-१९ महामारीको पररर्ामको रूपमा तपाईले अर्ु भव गरररहे का तत्काल प्रभावहरू के हुर््?
• कोशभड-१९ महामारीको दीघनकालीर् प्रभावहरू तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?
• पशहलेका अरु महामारीहरू के के शर्थए र उर्ीहरूको तत्काल र दीघनकालीर् प्रभावहरू के शर्थए?
• कल्पर्ा गर्ुनहोस् शक तपाईंलाई एक अखबार एक प्रकािर् कम्पर्ी द्वारा शर्र्ुक्त गररएको छ र कोशभड-१९ महामारीको
प्रभावको बारे मा लेख लेख्न। तपाई केको बारे मा लेख्र्ुहुन्छ? तपाईं कुर् महत्त्वपूर्न तथ्यहरू समावेि गर्ुनहुन्छ? र्शद तपाईं
संर्ुक्त राज्य बाहे क अरु कुर्ै दे िमा बसोबास गर्ुनहुस्ट्िर्ो भर्े, तपाईंको दृशिकोर् र्रक हुर्े शर्थर्ो ?

कोभिड-१९ (कोरोना िाइरस २०१९) योजना

भमडल स्कूल

घरमै बसेर भशक्षा हाभशल िनन परे मा पाररवाररक स्रोत:
भवज्ञान

•
•
•
•

हप्ताको दु ई पटक शवज्ञार् पढे र र अभ्यास गरे र तपाईंको शिक्षा लाई शर्रन्तर रहर्ुहोस्। शवज्ञार् हाम्रो वररपरर छ। तपाईंको वातावरर्मा
घटर्ा अध्यर्र् गर्न अवसर शलर्ु होस्। तपाईलाई उत्सुक भर्को एक वैज्ञाशर्क घटर्ा खोज्नुहोस् अर्ी तेस्को बारे मा लेख, शभशडर्ो, वा
शसमुलेिर् गरे र अर्ुसन्धार् गर्ुनहोस्:
दावी गर्ुनहोस्: घटर्ाको समर्मा के भइरहे को छ भन्ने बारे सोच्नुहोस् वा लेख्र्ुहोस्।
प्रमार् प्रदार् गर्ुनहोस्: तपाइँ ले ले ख पढ् र्ु भएको बेला वा शभशडर्ो हे रे पशछ, वा शक्रर्ाकलब गरे पशछ, वा शसमुलेिर् गरे पशछ।
तपाइँ को तकन साझा गर्ोहोस र तपाइँ को दावी लाई प्रमार् जोडर्ुहोस।
त्यो वैज्ञाशर्क घटर्ा तपाईंको जीवर्का अर्ु भवहरूसँग , जीवर्लाई प्रभाव, वा सम्बस्ट्न्धत छ भर्ेर जोडर्ुहोस।

भफटनेस र स्वास्थ्य
घर मा स्वास्थ्य र शर्टर्ेस अभ्यास गर्नका लागी धेरै रिर्ात्मक तररकाहरू छर््-सुरू गर्नका लागी र्ी अर्लाइर् स्रोतहरू प्रर्ास गर्ुन होस्:
• पररवारका लाशग कल्यार् शविारहरू Wellness Ideas for Families
• घरमा शसशकर्े स्वास्थ्य Health at Home
• एक सशक्रर् घर को लागी उपकरर्हरु:
• प्रार्थशमक स्वास्थ्य पात्रो Fitness Calendars for Elementary
• एक सशक्रर् घर को लागी उपकरर्हरु: Tools for an Active Home: र्ो स्रोत हाम्रो पूरक पाठ्यक्रम ओपर्फ्य्सएड को शहस्सा हो
र एक द्रु त र शर्िःिुल्क लगईर् आवश्यक छ। शविारहरूमा गशतशवशधहरू,कल्यार् उपकरर्हरू, स्वास्थ्य लगहरू, शभशडर्ो शलंकहरु, र
सबै ग्रेड स्तरहरूको लाशग सहकारी गशतशवशधहरू समावेि छर््।
• सबै शवद्यार्थीहरूको वेल्र्ेट मार्नत शभशडर्ो लाइब्रेरी र शर्टर्ेस मोड्युलमा जार्ा सक्छर्। केले भर मार्नत वा र्हाँ here लग ईर्
गर्ुनहोस्।

संिीत
तपाईंको स्कूलमा शसकेको संगीत प्रर्ोग गरे र तपाईंको उपकरर् वा भोकल साशहत्य अभ्यास गर्ुनहोस्।

JW Pepper वा र्ुट्यूबमा खोजेर प्लेहरू शवकल्पको रुपमा प्रर्ोग गर्न सशकन्छ। अन्य स्रोतहरू: https://nafme.org/,
https://www.waeaboard.net/

भचत्रकारीता
एक शिल्प गशतशवशध मा वा शित्र बर् र्मा प्रशत हप्ता एक दु ई िोशट संलग्न। दृश्य सोि गशतशवशधहरूमा संलग्न हुर्ुहोस्।
अन्य स्रोतहरू: http://artsedwashington.org/, https://www.waeaboard.net/

अनलाइन स्रोतहरू
शर्थंकसेन्ट्िल (ज र्ी अर्लाइर्) ((ThinkCentral (Journeys Online)) मा: शवद्यार्थीहरू पढ् र् वा शर्क्शर् र गैरशर्क्शर् शकताब सुन्न
सक्दछर््।
मोबी मैक्स(Moby Max): शवद्यार्थीहरूले र्स शर्जीकृत लशर्नवे मागन को सार्थ उर्ीहरूलाई सबै भन्दा आवश्यक पर्े ई.एल.ए सीपहरू
शसक्न सक्छर््
टै शपंग.कम (Typing.com): शवद्यार्थीहरूले प्रभावकारी र रमाईलो तरीकाले टाइप गर्न शसक्न सक्दछर््।
रारर्ल र पी.बी. एस शकड् स (PBS Kids) : दु बैले बच्चाका लाशग अर्ुकूल खेलहरू, शभशडर्ोहरू, र अन्तशक्रनर्ात्मक अध्यर्र्
गशतशवशधहरू
प्रदार् गछन र््।

