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

Nepali - 3

कक्षा ३

३

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.

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।

२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.

तपाईंको बच्चाको निक्षकसंि कुिाकािी
आफ्नो 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
िैशक्षक रूपले राम्रो गछद न् । यहााँ आफ्नो बच्चासांग सांलग्न भएर उसको सफलताको समथदन गने केही
तररकाहो:
■
■
■

■
■

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 हाशिलगनद को शनद्धि समथदनगनद सक्ने केही तररकाहो:
■
■
■
■
■

आफ्नो बच्चाकोलागी 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 कलाको (ईएलए) (ELA) बािे
के र्ाहा पाउिु ि ििव सक्षम हुिुपछव :
भाषा



पढाई र कुराकानीको माध्यमबाट, समझर्ार प्रभाशवत, र असहयोगी जस्ता जशटल,पररष्कृत र प्रचुर
जस्ता िब्दावलीिब्दहर प्रयोग गरी आशजदतगने ।
छलफलको बेला, उ/उनले प्रश्नहरू सोध्नु पछद , अरूको शवचार सुन्नुपछद , र उसको/उनको आफ्नै
व्यद्धिगत अनु भवमा आधाररत पढाई वा अन्य स्रोतबाट शसकेको शवचारहरूको योगर्ान शर्नु पछद ।

पढाइ (पढ् िे) ि सानहत्य





एक गैरकाल्पशनक पुस्तकको मु ख्य शवचारहरू र समथदन शववरिको पशहचानगने ।
उ/उनले पढे को कथा, नीशतकथा, र कशवताहरूको शवषयवस्तुहरूको पाठ वा पशहचान गने (अथादत्,
शमत्रता, िोक/गुमाउनु , प्रकृशत शवरुि माशनस, ज्ञान)।
पुस्तकको पात्रको बारे मा पात्रको शवचारहरू, िब्दहरू, र कायदहरूमा आधार गरे र शनस्कषद शनकाल्ने
(राय शर्न "लाइनहरु बीच पढ् ने")।
िब्दकोि हे रेर िब्दहरूको अथद स्पष्ट रूपले हेने।

ले खि





कथाको एक सांशक्षप्त व्याख्या वा राय ले ख्न उ/उनको शवचारलाई समथदन गनद पाठको शबस्तृत शववरि
प्रयोगगने ।
उ/उनको आफ्नै िब्दहरूमा सांशक्षप्त साराांि ले ख्ने जुन सूचना अनु सन्धान माफदत सांकलन गररएकोहो।
एक घटनाबारे ले ख्न स्पष्ट रूपले केद्धित भएर समथदन शववरि प्रयोगगने ।
सही शहज्जे प्रयोग गरीले ख्ने।

4

Grade 3

घिमा ईएलए (ELA) प्रनिक्षण नसक्न प्रोत्साहि नििे तिीकाहरू







पढाई (पढ् ने) तपाईांको र्ै शनक कायदको एक भाग बनाउनु होस्।
तपाईांको बच्चाले पशढरहे को पु स्तकहरूको बारे कुरा गनुद होस्।उ/उनले गैर-काल्पशनक पुस्तकहरू वा
ले खहरूबाट के शसके? एक काल्पशनक कथा वा पुस्तक पढे पशछ मु ख्य पात्र पुस्तकको अबशधभर कसरी
पररवतदन भयो भने र तपाईांको बच्चासां ग सोध्नु होस्।
एक पाररवाररक "िब्दावली बाकस" शसजदना गरे र सबै पररवारका सर्स्यहरूलाई सुन्न र नयााँ, रोचक
िब्दहरू हे नद र थप्न प्रोत्साहन गनुद होस्। एक पटक िब्द बाकसमा भएपशछ सबैले र्ै शनक कुराकामा
यसलाई प्रयोग गने अवसर खोज्नुपछद ।यसलाई एक खेल बनाउनु होस् र सबैलाई एकअां क शर्नु होस् जब
उ/उनले नयााँ िब्दहरूको प्रयोगगछद न् ।
तपाईांको बच्चालाई शर्नहुाँ ले ख्न प्रोत्साहन शर्नु होस्। उनलाई पररवार र शमत्रहरुलाई शविेष
उपलद्धिहरूलाई वा रोमाञ्चक घटनाहरूलाई विदन गरे र ई-मे ल वा पत्रलेख्न लगाउनु होस्। तपाईांको
बच्चाले पशन अनुभव र साहशसक कायदको एक र्ै शनकी राख्नसक्छ।

कृपया तपाईांको बच्चाको शिक्षकसांग सम्बिभएर तपाईांको शवद्यालयको शवशिष्ट पढाइ र ले खन कायदक्रमसांग
सम्बद्धन्धत घरमा शसक्ने स्रोतहरूबारे सोध्नु होस्।
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तपाईंको नर्द्यार्ीले िनणतमा के र्ाहा पाउिु ि ििव सक्षम हुिुपछव :















िब्द समस्याको अथद बुझ्ने र जोड, घटाउ, गुिन र भाग प्रयोग गरे र समाधान गने ।
गुिन र भाग बीचको सम्बन्ध बुझ्ने।
गुिन वा भाग समस्या प्रशतशनशधत्व गने एक मोडे ल वा शचत्र बनाउने ।
गुिन तथ्य थाहा पाएर समस्याको समाधान गनद प्रयोग गने (१० र्े द्धख x १० सम्म)।
शवशभन्न तरीकाहरू (रिक िल) प्रयोग गरे र १००० शभत्र जोड् ने र घटाउने ।
साधारि तत्त्वहरू शचन्ने र प्रशतशनशधत्व गनद , जस्तै 1/२, 1/३, 1/४, 1/६, र 1/८ लाई पूिदरूपको बराबर
भागहरु (एक आयतको 1/२ भाग) र समु हको बराबर भागहरु (१२ शबस्कुटहरूको १/३, ४ वटा
शबस्कुटहरूहो) ।
तत्त्वहरूको तुलना गने ।उर्ाहरिको लाशग: कुन चाशहां ठु लो छ: 1/४ वा 1/३?
आकारहरूको शविेषताहरु शचन्ने र शतनीहरूलाई वगीकरि र नामकरि गने । उर्ाहरिको लाशग: केले
एक शत्रकोिलाई एक शत्रकोि बनाउाँ छ?
शवशभन्न आकारहरूका क्षेत्रफल (एक र्ु ई-आयामी आकारको ठाउां को क्षेत्रको वगद इकाइहरूमा मापन)
र पररशधको (एक र्ु ई-आयामी आकारको वररपररको र्ू री जसलाई शनयशमत इकाइहरूमा मापन
गररन्छ) शनधादरिगने र मापनको सही एकाइ जस्तै फीट वा वगदशफट प्रयोग गरे र नाम राख्ने (ले बल गने )।
तथ्याांकलाई सङ्कलन, प्रशतशनशधत्व, विदन, र व्याख्या गने , जस्तै शवद्याथीहरूले कहााँ खाना खान वा भ्रमि
गनद chahanchann भन्ने बारे तथ्याांक। तथ्याांकलाई ले खाशचत्रमा राख्ने।
समयको अनु मान र मापन, वजनहरू र तरल घनत्व,र िब्द समस्याहरूलाई यी मात्राहरू समाबेि
गरे र समाधान गने ।
आकारहरूको क्षेत्रफलहरू पिा लगाउने र क्षेत्रफललाई गुिन र जोडसांग सम्बद्धन्धत गने ।
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Grade 3

घिमा िनणत प्रनिक्षण निि प्रोत्साहिनििे तिीकाहरू
जब तपाईां पसलमा हुनु हुन्छ त्यसबेला तपाईांको बच्चालाई तपाईांले शकन्नु भएको सामानको कुल
लागतको अनुमान गनद लगाउनु होस्।जब भुिानी गनुद हुन्छ, त्यसबेला तपाईांले सोध्न सक्नुहुन्छ "हामीलाई
कशत खुद्रा शफतादआऊाँछ?"
तपाईांको बच्चालाई र्ै शनक पररद्धथथशतमा गुिन र भाग प्रयोगगनद लगाउनु होस्। उर्ाहरिको लाशग: "यशर्
शतमीले पााँचवटा चराहरू र्े ख्छ भने कशतवटा पखेटाहरूछन् ? यशर् शतमीले चारजना माशनसहरूमा
एक र्जदन शबस्कुटहरू बराबर गरे र बााँडय भने , प्रत्येक व्यद्धिले कशत शबस्कुटहरू पाऊांछ?"
तपाईांको बच्चासांग, एक हप्तासम्म प्रत्येक शर्न ले द्धसांगटनको तापमानको अशभले ख (रे कडद ) राख्नु होस्।
तपाईांको बच्चालाई तापमानमा पररवतदन र्े खाउन रे खाशचत्र बनाउन लगाउनु होस्।
शवद्याथीहरूलाई गुिन तथ्य शसक्नलाई मर्तगनद अांक छोडे र गिना गनद र्ै शनक अभ्यास गराउने (१
भन्दा अन्य एक नम्बर द्वारा अगाडी वा पछाडी शतर गिना गने) । उर्ाहरिको लाशग, ४ = ४, ८, १२,
१६, आशर्।








.

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

Fayette County Public Schools
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