फेएट काउन्टी सार्व जनिक नर्द्यालयहरू

परिर्ािहरूका लानि नसक्ने
सुझार्
घरमा बच्चाहरूले के थाहा पाउनु पर्द छ र के गनद सक्षम हुनुपछद र
पररवारहरूले कसरी शिक्षामा वृद्धि गनद सक्छन् भन्ने साराां ि र तररका।

"हामी शवश्वास गछौं शक पररवारहरू हाम्रा साझे र्ार हुन्। शतनीहरू बच्चाहरूका

पशहलो र िद्धििाली शिक्षकहरू हुन्। हामीहरू सबै एकसाथ शमलेर
शवद्याथीहरूको सफलताको सु शनशित गनेछ ।ां "

- िुपरइन्टे नडे न्ट (अधीक्षक) ईम्यानुएल कक्, फेयेट काउन्टी सावदजशनक शवद्यालयहरू
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हाम्रो नसक्ने सुझार् बािे :
यो सुझावमा तपाईांको बच्चाले अां ग्रेजी भाषा कला (ELA) र गशितमा शबद्यालय वषदको अन्त सम्ममा गनद
सक्ने र थाहा पाउन सक्ने केशह अत्यावश्यक कुराहरू गनद सक्षम हुनु पछद । शसक्ने लक्ष्यहरूले शिक्षकहरू र
पररवारहरूलाई कशहले शवद्याथीहरूलाई अशतररि समथदन र कशहले उनीहरूलाई थप चुन ती शर्नु पर्द छ।

परिर्ािहरूले के ििव सक्छि् ?
तपाईांले आफ्नो बच्चाको शसक्ने कुरामा धे रै समथदन गनद सक्नुहुन्छ र उनीहरुको भशवष्यको तयार गनद मर्त
गनद सक्नुहुन्छ। यहााँ शवद्याथीहरूलाई सफल हुन मद्दत गने केशह कुराहरूछन् :
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

आफ्नो बच्चासांग शिक्षा तपाईांको शनद्धि कशि महत्त्वपूिद छ भन्ने कुराको सहभागी बनाउनु होस्।
शतनीहरूलाई भन्नुहोस् शक शिक्षा महत्वपूिद छ र यो सफलताको जग हो।
शवद्यालयलाई प्राथशमकता शर्एर हरे क शर्न समयमा आफ्नो बच्चालाई शबद्यालयमा पुयादउनु होस्।
सांभव भएसम्म अशभभावक-शिक्षक सम्मेलनहरूमा र शवद्यालयका अन्य कायदक्रमहरूमा उपद्धथथत
हुनु होस्।
शबद्यालयसांग पारस्पररकरूपले कायद गरे र आपसी सम्मानको शनमादि गनुद होस् ।
स्वतन्त्रतालाई प्रोत्साहन शर्नु होस् ; आफ्ना छोराछोरीलाई गल्ती गनद अनुमशत शर्नु होस् र आफ्नो
शवकल्पहरूको लाशग शजम्मेवारी स्वीकार गनद शर्नु होस्।
आफ्नो बच्चासांग शबद्यालयमा के भईरहे को छ भने र छलफल गनुद होस्।
आफ्नो बच्चाले वषैभरर प्रगशत गरर राखेको छ भने र सुशनशित गनद शिक्षकसांग लगातार सञ्चार
गररराख्नु होस्।
तपाईांलाई आफ्नो बच्चाले के गरररहे को छ भने र थाहा पाउने अशधकार छ; तपाईांको यशर् केशह प्रश्न छ
भने उसको/उनको शिक्षक सम्पकद गनद नशहचशकचाउनु होस्।

तपाईंको बच्चाको निक्षकसंि कुिाकािी
तपाईांको बच्चाको शिक्षक र शवद्यालयसांग उसको शसक्ने लक्ष्यको प्रगशत बारे शनयशमत रूपले कुराकानी गनद
महत्त्वपूिद छ। यहााँ सोध्ने केही नमू ना प्रश्नहरू:
■
■
■
■
■
■
■

मे रो बच्चा कहााँ समथद छ र कहााँ उसलाई सुधार गनद आवश्यकछ?
मे रो बच्चाको प्रगशत वषैभरर कसरी मापन भइरहे कोछ?
के मेरो बच्चाको कक्षाको कायदको उर्ाहरिहरू हे नदसक्छु ? के ती उर्ाहरिहरूले शसक्ने लक्ष्यहरू
पूरा गरे का छन् शक छै नन् ?
के मेरो बच्चा क्रम स्तर (ग्रेड-स्तर) शसक्ने लक्ष्यहरू पूरा गने पथमाछ? यशर् छै न भने , शवद्यालयले के
समथदनको प्रस्ताब राख्छ? मैले घरमा के गनद सक्छु ?
के मेरो बच्चा शसक्ने अपेक्षा शतर वा माशथ छ? यशर् छ भने , शबद्यालयले अरु के प्रस्ताव शर्न्छ? मै ले घरमा
के गनद सक्छु ?
तपाईांले मे रो बच्चाको आइ ई पी (IEP) पढ् नुभयो? मेरो बच्चाको लाशग के सुशबधाहरू तयार
पाररएकोछ?
मे रो बच्चा अां ग्रेजी भाषाको शिक्षाथी हो। मे रो बच्चाको भाषाको शवकासको लाशग शबद्यालयमा कसरी
समथदन गररएकोछ?
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तपाईंको बच्चासंि कुिा
के यो पररशचत आवाज जस्तो लाग्छ?
"आज शबद्यालय कस्तो शथयो?"
"राम्रो"
"शतमीले के गयौ?"
"केशह पशन होइन"
त्यो ठीक छ, सोशधरहनु स्!
जुन शवद्याथीहरूका आमाबाबुहरूले शतनीहरूसांग शवद्यालयको बारे मा कुरा गछद न् शतनीहरूले शबद्यालयमा
िैशक्षकरूपले राम्रो गछद न् । यहााँ आफ्नो बच्चासांग सांलग्न भएर उसको सफलताको समथदन गने केही तररका
हो:
■ शबद्यालयको बारे मा आफ्नो बच्चासांग कुरा गनद हरे क शर्न एक शनशर्द ष्ट समयको चयनगनुद होस्।
■ आफ्नो बच्चालाई उनीहरुले आज शसकेको एउटा कुरा तपाईांलाई भन्न लगाउनु स। आफ्नो बच्चालाई
सबै भन्दा रोचक के लाग्यो? के गाह्रोलाग्यो?
■ आफ्नो बच्चाले शबद्यालयबाट घर ल्याउने कागजात र पररयोजनाहरूको समीक्षा गनुद होस्। आफ्नो
बच्चासांग सोध्नु होस्: शतमीले कसरी थाहापाय ? शतम्रो के शबचारछ? शतमीले के र्े ख्य ? शतमीले शकन यो
तररकाले गयौ? के यसको जवाफ पाउने अको तरीकाछ?
■ आफ्नो बच्चाको मे हनत र प्रयासकोपशन प्रिांसा गनुद होस् केवल "सही जवाफको" लाशग मात्र होइन।
■ आफ्नो बच्चाले के सोशच रहे कोछ भन्ने बारे प्रश्नहरू सोध्नु होस्:शतमीले कसरी थाहा पाय ? शतम्रो के
शबचार छ? शतमीले के र्े ख्य ? शतमीले शकन यो तररकाले गयौ? के यसको जवाफ पाउने अको
तरीकाछ?

नबद्यालयबाट टाढा िहेि ििे को निक्षा हानिललाई समर्वि
शवद्याथीहरूले शवद्यालय छोडे पशछ पशन शिक्षा हाशिल गने कायद रोशकांर्ै न। यहााँ तपाईांले कक्षा बाशहर रहे र
शिक्षा हाशिल गनद को शनद्धि समथदन गनद सक्ने केही तररकाहो:
■ आफ्नो बच्चाको लागी पढ् नुहोस् , आफ्नो बच्चासांग पढ् नुहोस् , र पररवारले आफूलाई सशजलो लाग्ने
भाषामा पढ् ने समयलाई प्रोत्साहन गनुद होस्।
■ शनयशमत रूपले गृहकायद वा अन्य शसक्ने गशतशवशधहरु गनद आफ्नो शबद्याथीकोशनद्धि एक िान्त र
आरामर्ायी ठाउाँ को व्यवथथा गनुद होस्।
■ शनशित गनुद होस् शक तपाईां र तपाईांको बच्चाकोशनद्धि एक पुस्तकालय काडद छ र सारा पररवारले पढ् ने
गशतशवशधमा भाग शलन सकोस्।
■ गृहकायद वा अन्य शसक्ने गशतशवशधहरु गनद को लाशग शनयशमत कायदक्रमको थथापना गने प्रयास गनुद होस्।
■ यो पुद्धस्तकालाई केशह शसक्ने लक्ष्य राखेर ध्यान केद्धित गनद प्रयोग गनुद होस्, र केही सुझावहरू घरमा
शसक्नको लाशग प्रयास गनुद होस्।
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तपाईंको नर्द्यार्ीले अंग्रेजी भाषा कलामा (ELA) के र्ाहा के पाउिु पछव ि
ििव सक्षम हुिु पछव
भाषा
□
□

□

प्रमु ख जानकारी वा शवचारहरूलाई ठूलो स्वरले पढे को कथाहरू वा छलफलहरूद्वारा पुन: भन्नु।
सन्दभदमा प्रयोग गररएको आधारमा धेरै अथद भएको एक िब्दको सशह पशहचान गनुद । उर्ाहरिका
लाशग: बााँशक बाक्य वा अनु च्छेर्लाई प्रयोग गरे र "र्े ख्यो" िब्दको अथद एक उपकरि हो वा र्े ख्नु को
भूत कालहो।
ज्ञात िब्दमा एक साधारि उपसगद थशपए पशछ बन्ने एक नयााँ िब्दको अथद अन्दाज लगाउनु ।
उर्ाहरिको लाशग: खुसी/र्ु :खी, बताउन/पुन: बताउनु ।

पढाइ ि सानहत्य
□
□
□
□

पूवद ज्ञान र पुस्तक तत्वहरू जस्तै शबषयसूची, सामग्रीहरू, िीषदकहरू, अनु िीषदकहरू र प्रमु ख
िब्दहरूको प्रयोग गरे र गैर काल्पशनक पुस्तकको सामग्री बारे भशवष्यवािी गनुद होस्।
उ/उनले पढे को कथालाई पुन: को, के, कहााँ, कशहले , शकन र कसरी प्रश्नहरूको प्रयोग गरे रभन्नु।
एउटै कथालाई शवशभन्न सांस्करिमा तुलना र शभन्नता र्े खाउनु होस्।
कथाहरू,र्न्त्य कथाहरू र लोक कथाहरूको पाठ वा नै शतक शिक्षाको शनधादरि गनुद होस्।

लेखाई
□
□
□

पुस्तकबाट महत्त्वपूिद शववरिहरू प्रयोग गरे र उ/उनले पढे को कथाको बारे मा एक राय लेख्नु होस्
जसले उि रायको समथदनगर्द छ।
कसरी खानाको लाशग टे बुल सजाउने वा मनपने काडद खेल कसरी खेल्ने भने र स्पष्ट शनर्े िन शर्ने
प्रशक्रया वा कायदशवशधको विदन ले ख्नुहोस्।
स्पष्ट िुरुवात, मध्य, र अन्त भएको सही वाक्य सांरचना, ठूलो अक्षरहरू, ररि थथान, र शवराम प्रयोग
गरे र कथाहरू ले ख्नु स्।
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घिमा ईएलए (ELA) प्रनिक्षण नलि प्रोत्साहि नििे तरिकाहरू
□

□

□

□

□

पुस्तकहरू बारे कुरा गरे र सांगै पढ् नुस्।एक गैर-काल्पशनक मू लपाठ पढे पशछ आफ्नो बच्चाले शसकेका
छ त्यसको बारे कुरा गनुद स् र आफूले शसकेका कुराको पशन एकआपसमा साझेर्ारी गनुद होस्। एक
काल्पशनक मू लपाठ पढे पशछ िुरुवात, मध्य, र कथाको अन्तमा के भयो भन्ने कुरा गनद आफ्नो बच्चालाई
प्रोत्साहन शर्नु होस्।
र्ु ई वा बढी अथद भएको िब्दहरूको शभन्न उर्ाहरिहरू खोज्नुहोस् (जस्तै र्गुनुद, र्े खेको शथयो, र
नीलो)। कसरी प्रसांगले हामीलाई कुन िब्दको के अथद लाग्छ भन्ने बुझ्न मर्त गर्द छ भन्नेबारे कुरा
गनुद होस्। त्यो / पढ् र्ा उ/उनले धे रै अथद लाग्ने िब्दहरूको उर्ाहरिहरू खोज्न प्रोत्साहन शर्नु होस्।
आफ्नो बच्चालाई एक मनपने खाना बनाउन चाशहने सामाग्री र चरिबि शनर्े िनहरू समावेि गरे र
एक पाकशबशध ले ख्न मद्दत गनुद होस्। उर्ाहरिको लाशग: एक बर्ामको मक्खन र जेली सैंडशवच वा
फलफूलको सलार् कसरी बनाउने ।
आफ्नो थथानीय लाइब्रेररयनसांग (पुस्तकालय कमद चारीसांग) शवशवधता भएको मनपने कथाहरू वा
र्न्त्यकथाहरू भएको शकताबहरूबारे सुझाव शलनु होस्।आफ्नो बच्चासांग ठूलो आवाज शनकाले र
कथाहरू पढ् नुस् र शतशनहरु कसरी समानछन् र कसरी फरकछन् छलफल गनुद होस्।
आफ्नो बच्चालाई पररवारका सर्स्यहरू वा शमत्रहरुलाई धन्यवार् भने को शटप्पिी वा शचठी ले ख्न
लगाऊनु स्।

कृपया तपाईांको बच्चाको शिक्षकसांग सम्पकद (सम्बन्ध) राखेर शवशिष्ट गशित कायदक्रमसांग सम्बद्धन्धत घरमा शसक्ने
स्रोतहरूको बारे मा सोध्नु होस् ।
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तपाईंको नर्द्यार्ीले िनणतमा के र्ाहा पाउिु पछव ि ििव सक्षम हुिु पछव :
□
□

□
□
□
□
□
□
□

कुिल रिनीशत (कायदनीशत) र साधनहरू प्रयोग गरे र जोड र घटाउको अथद लाग्ने गरी समस्याहरूको
समाधान गनुद ।
जोड र घटाउ बीचको सम्बन्ध बुझ्ने र प्रयोग गनुद । उर्ाहरिकोलाशग: त्यहााँ ३०वटा स्याउहरूछन् ।
सोह्रवटा स्याउहरू टे बलमा छन् , र बााँकी झोलामा छन् । कशतवटा स्याउहरू झोलामा छन् ? मैले जोड
गरे र समाधान गनद सक्छु : १६ +? = ३०। त्यहााँ झोलामा १४वटा स्याउहरू छन् !
सम्बि जोड र घटाउ तथ्य प्रयोग गरे र समस्या समाधान गनद मद्दत गर। उर्ाहरिकोलाशग: यशर् ८ + ६
=१४ हो भने ८० + ६०=१४०।
मनमनै २०को योगफललाई शछटो र कुिलतापूवदक जोड र घटाउ।
इकाइहरूको लम्बाईहरूलाई नाप र अनुमान गर (इन्च, फीट, कागज द्धिपहरू)।
गशितका साधनहरू र वास्तशवक जीवनका वस्तुहरु प्रयोग गरे र साधारि अां िहरूलाई ठम्याउ
(पशहचान गर) (1/२, 1/३, र १/४)।
मनमनै शर्इएको नम्बर १००-९००मा १० वा १००मा जोड र घटाउ।
तथ्याांकको (डाटाको) प्रशतशनशधत्व गर र अथद लगाऊ। उर्ाहरिको लाशग: एक तस्वीर, मानशचत्र वा
ले खाशचत्र बनाएर शवद्याथीहरूले आज कशतवटा खद्धल्तहरू लगाएको र्े खाउाँ छ?
समय र पैसासांग कायदगर। उर्ाहरिकोलाशग, "अशहले ७:३० बज्यो। शतम्रो सुत्ने समय ३० शमने टमा छ।
शतम्रो सुत्ने समय कशत बजे हो?" "मसांग $१६.०० छ। म शतमीलाई पुस्तकको मे लामा पुस्तक शकन्न
$४.०० शर्ां र्ैछु। मसांग कशत पैसा बााँकी छ?"
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Grade 2

घिमा िनणत प्रनिक्षण ििव (नसक्न) प्रोत्साहि नििे तिीकाहरू
□

□

□
□

□

समू हमा आउने कुराहरू जस्तै एक व्यद्धिको र्ु ईवटा खु ट्टाहरू वा एक गाडीको चारवटा
पाङ्ग्ग्राहरूलाई हे र।आफ्नो बच्चालाई आठजना मान्छे हरूका कशतवटा खुट्टाहरू हुन्छन् वा पााँचवटा
गाडीहरूका कशतवटा पाङ्ग्ग्राहरू हुन्छन् भनेर ठम्याउन (पिा) लगाऊन शर्नु स्।
र्ै शनक अवथथालाई प्रयोग गरी सम्पूिद वस्तुको 1/२, 1/३ र 1/४का साधारितत्त्वहरू फेला पानुद होस्।
उर्ाहरिको लाशग: एक सैंडशवचलाई आधा पारे र काट् नु होस् वा अखबारलाइ एक च थाईमा
र्ोब्र्याउनु होस्।
पसलमा चीजहरू शकन्न छोराछोरीलाई पैसा गन्न र बचत गनद लगाऊनु स्।
आफ्नो बच्चालाई बस्तुहरूको आधा भाग ठम्याउन (पिा) लगाऊन शर्नु स्। उर्ाहरिको लाशग: यशर्
तपाईांको बच्चासांग २४ वटा बेसबल काडद हरू छन् र उसको साथीसांग बराबर गरे र बााँडेर शलन सक्छ
भने प्रत्येकले कशतवटा प्राप्त गछद न् ?
आफ्नो बच्चासांग,zक रुलर (नाप्ने) वा अन्य नाप्ने उपकरि प्रयोग गरे र आफ्नो घरका शवशभन्न वस्तुहरुको
लम्बाइ फेला पानुद होस्। आफ्नो बच्चालाई यी वस्तुहरुको लम्बाइको तुलना गराउनु स्।

कृपया तपाईांको बच्चाको शिक्षकसांग सम्पकद राखेर शवशिष्ट गशित कायदक्रमसांग सम्बद्धन्धत घरमा शसक्ने
स्रोतहरूको बारे मा सोध्नु होस् ।

Fayette County Public Schools
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फेएट काउन्टी सावदजशनक शवद्यालयहरू
११२६ रसेल केभ रोड
ले द्धिङ्गटन, के वाई ४०५०५
८५९.३८१.४१००
http://www.fcps.net
यो पुद्धस्तका फेएट काउन्टी सावदजशनक शवद्यालयहरूद्वारा प्रकाशित भएको शथयो।
बनाइएको (शसजदना गररएको) शिशिर (पतझड) २०१६

