फेएट काउन्टी सार्वजनिक नर्द्यालयहरू

परिर्ािहरूकालानि 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 र्ारहुन्। 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.

तपाईांको 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
महत्त्वपूिदछ। 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 बच्चासं ि 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 समथदनगने 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 रोक्नुपर्ै 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।
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।
तपाईांको बच्चालाई उ/उनको रायको रक्षा गनद ताशकदक तकद प्रयोग गनुद पने आवश्यकतालाई
जनाउनु होस्। उर्ाहरिको लाशग, यशर् तपाईांको बच्चालाई भिामा वृद्धि चाहन्छ भने उ/उनलाई भिा
कसरी शर्इन्छ त्यसको अनु सन्धानगनद लगाउनु होस्। त्यसपशछ शतनीहरूको भिा शकन वृद्धि गनुद पछद
भन्ने कारि बताउन त्यो अनु सन्धानमा आधाररत, शववरि र तथ्य प्रयोग गरे र उनीहरूको अनु रोधको
समथदनको गनद लगाउनु होस्।
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3

■
■

समाचारहरूकोबारे साँगै कुरा गनुद होस्। एउटा कथा छान्नुहोस्, तपाईांको बच्चासांग पढ् नु होस् र यसको
के मतलब हो छलफल गनुद होस्।
तपाईांको बच्चासांग उनीहरूको लक्ष्यहरूबारे कुरा गनुद होस्। शतनीहरूले उच्च माध्याशमक (शबद्यालय)
पशछ केगनद चाहन्छन् ? शतनीहरूले यसो भन्दै छन् सुन्नुहोस् र शतनीहरूको लक्ष्यमापुग्न सल्लाह शर्एर
मद्दत गनुद होस्।

तपाईंको नर्द्यार्ीलाई अंग्रेजी भाषा कलाहरूको (ELA) बािे के र्ाहा पाउिु
पछव ि ििव सक्षम हुिुपछव :
भाषा






लाक्षशिक भाषा बुझ्ने (िदनात्मक भाषाले मूल अथद बाशहरको िब्दहरूको प्रयोग गने) । उर्ाहरिको
लाशग: "सूयद पानी को सतहमा शहरा जस्तै चद्धककयो"
अन्तरबातादहरूको प्रयोग गरे र अनु सन्धान पररयोजनाको लाशग जानकारी सांकलन गने जस्तै पररवारको
इशतहास।
सम्बद्धन्धत िब्दहरूको अथदको सूक्ष्म मतभेर्लाई बुझ्ने जस्तै िीतल/शचसो/ बरशफलो/अशतबरशफलो।
िैशक्षक िब्दहरूको ज्ञानको शनमादिमा जोड शर्ां र्ै शवपरीत शवचारको सांकेतमा ताशकदक सम्बन्धलाई
सांकेत गर्द छ जस्तै "अकोतफद", "यस्तै ," र "यसकारि"।
अां ग्रेजी भाषामा योग्यताको शनयमको प्रर्िदन - ठूलो अक्षर, शवराम शचन्ह र शहज्जे।

पढाइ (पढ् िे) ि सानहत्य




पशहचान र शवश्ले षि
•
एक गैर-काल्पशनक पुस्तक वा ले खको मु ख्य शवचारहरू, मू लपाठ शबिेषताहरू, र समथदन
शववरिहरू।
•
ले खकले कसरी एक उपन्यासमा वा कथामा सांवार् र शववरि प्रयोगगर्द छ।
•
ले खकले कसरी काल्पशनक कथाहरू र पुस्तकहरूमा थथान, चररत्रशचत्रि, र षड् यांत्रको
प्रयोगगछद ।
जानकारीलाई शवशभन्न मु द्रि र अां कीय (शडशजटल) स्रोतहरूबाट सांयोजन गरे र प्रश्नहरूको जवाफ र
समस्याको समाधान गने ।

ले खाई





साशहत्य र ले खको शवश्ले षि गरी उ/उनको शवचारहरूलाई समथदन गरे को पाठको शबस्तृत शववरि
समावेि गरे र एक टु क्रा लेख्नु होस्। उर्ाहरिको लाशग: एक ले खक वा कम्पनीलाई पत्र ले ख्ने।
उ/उनको आफ्नै िब्दमा, एक स्पष्ट र केद्धित, र टे वा शर्ने शववरि प्रयोग गरे र अनु सन्धानको प्रशतबेर्न
ले ख्ने।
काल्पशनक आधारभूत तत्व समावेि भएको मूल कथाहरू ले ख्ने जसमा षड् यांत्र, पात्रहरू, र थथान
समाबेि भएका छन् र त्यसमा सांवार्, विदन, र प्रभावकारी गशतक्रम चाल सद्धम्मशलत भएको छ।
ले खकको दृशष्टकोिलाई समथदनगने ताशकदक तथ्य र उर्ाहरि प्रर्ान गने समू हीकृत रायहरू ले ख्ने।

4

Grade 5

घिमा ईएलए (ELA) प्रनिक्षण ििव प्रोत्साहिनििे तिीकाहरू






तपाईांको बच्चासांग तपाईांको पररवारको इशतहासलाई छलफल गनुद होस्। तपाईांको बच्चालाई प्रश्नहरू
शवचार गनद प्रोत्साहन शर्नु होस् ,पररवारका सर्स्यहरूसांग अन्तरबाताद शलन लगाउनु होस् , र नातेर्ार र
कथाहरूलाई सांकलन गरे र पुखादहरूको तस्वीरहरूलाई एउटा एल्बममा राख्न लगाउनु होस्।
हरे क शर्न तपाईांको बच्चासांग ठूलो स्वरले अध्याय पुस्तकहरू पढ् नुहोस्। कथा र चररत्रहरू बारे
छलफल गनुद होस्। प्रश्नहरू सोध्नु होस्। उर्ाहरिको लाशग: "कथामा द्वन्द केहो?" "कसरी र शकन मु ख्य
पात्र पररवतदन भई राखेकोछ" तपाईांहरूले साँगै पढे को र अन्य पुस्तकहरूका तपाईांको जीवनसांग
सांयोजन गनुद होस्।
तपाईांको बच्चासांग थथानीय ऐशतहाशसक थथलहरू, जस्तै रे वेन रनको शिडम टर े ल वा केंटकी
शवश्वशवद्यालयको माक अड्डाम शवद्याथी वेधिाला जानु होस्। सावदजशनक पुस्तकालयबाट प्रशसि
फेयेटकाउन्टीका बाशसन्दाहरूका आत्मकथाहरू छान्नुहोस् ।तपाईांको बच्चासांग ऐशतहाशसक थथलहरूले
कसरी कथाहरूलाई जीवन्त बनाउां छ र कसरी भवनहरू थप रोचक वा महत्त्वपूिद बन्छन् ।
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Please also connect with your child’s teacher and ask about home learning resources
associated with your school’s specific reading and writing programs.

तपाईं को नर्द्यार्ीले िनणतमा के र्ाहा पाउिु पछव ि ििव सक्षम हुिुपछव :












जोड, घटाउ, गुिन र भागका समस्याहरूको समाधान गरी ठूलो सांख्यासांग र बहु-चरिको समस्यासांग
काम गने ।
तत्त्वहरू, र्िमलवहरू र प्रशतितहरूको बीचको सम्बन्धलाईबुझ्ने।
थथान-मू ल्य प्रिालीलाई पररभाशषत गरे र र्िमलवहरूलाई समावेि गने र र्िमलवसांग सयभागको
एकभागको गिना गने (र्िमलव पशछ र्ु ई ठाउाँ मा)।
तत्वहरूलाई शवपरीत शवभाजकहरूसांग (शभन्न अां क) (तत्त्वहरूको तलको सांख्याहरू) जोड् ने र घटाउने
र यस प्रकारका िब्द समस्याहरूको समाधान गने । उर्ाहरिको लाशग: २ १/4 - १ १/३।
सरल अवथथामा तत्त्वहरूलाई गुिन गनद , तत्वहरूलाई शवभाजन गने ; र सम्बद्धन्धत िब्द
समस्याहरूलाई समाधान गने । उर्ाहरिको लाशग: एक आयतको क्षेत्रफल शनकाल्ने जसको पक्षका
लम्बाईहरूआां शिकछन् ; वा ३ जना मान्छे हरूले १/२ प ण्ड चकले ट बराबर गररे बााँडेर शलन्छन् ।
आयतनको अवधारिालाई बुझ्ने, र आयतन समाबेिभएको िब्द समस्याहरूको समाधान गने ।
र्ु ई चरलाई प्रशतशनशधत्व गरी यी बीचको सम्बन्धलाई व्याख्यागने , जस्तै समय र
उचाइ।उर्ाहरिकोलाशग: एक व्यद्धि २ र १० वषदको उमे रमा कसरी शवकास भयो भने र एक रे खा शचत्र
बनाउने र वृद्धिर्र शछटो वा शढलो मा भयो भनेर शवश्ले षि गने ।
केही चतुभुदजहरू एकभन्दा बढी तरीकाद्वारा वगीकृत गनद सशकन्छ भने र बुझ्ने। चतुभुदज भनेको कुनै
पशन चार-पक्षीय आकारहो जस्तै समानाांतर चतुभुदज वा समलम्ब चतुभुदज।
क्रकच आयतहरूको (prisms) आयतन र सतहको क्षेत्रफल खोज्ने। एक आयताकार समपाश्वद (prism)
तीन-आयमी वस्तु हो जसको छवटा सतहहरू छन् जुन एक जुिाको बाकस जस्तै आयतहरू हुन् ।
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Grade 5

घिमा िनणत प्रनिक्षण नलि प्रोत्साहिनििे तिीकाहरू







तपाईांको बच्चालाई तपाईांको घरको एउटा कोठाको पक्षको लम्बाईहरू मापन गरे र कोठाको पररशध र
क्षेत्रफलको आां कडा शलनलगाउनु होस्। तपाईांको बच्चाले फरक कोठाको पशन मापन गरे र र्ु ई कोठाको
पररशधहरू र क्षेत्रफलहरुको तुलना गनद सक्छ।
तपाईांको बच्चासांग र्ै शनक जीवनमा ठूलो सांख्यालाई प्रयोग गने अवसरहरू हे नुदहोस्। उर्ाहरिको
लाशग: अखबारमा शवज्ञापन गररएको गाडीका शवशभन्न नमू नाहरूको मू ल्यहरूको तुलना गनुद होस् वा
ले द्धसांगटनको जनसांख्यासांग तुलना नातेर्ार वा शमत्रको िहरको जनसांख्यासांग गनुद होस्।
थथानीय पसलहरूको शबक्रीहरूको तत्त्वहरू र प्रशतितहरूलाई हे नुदहोस्। तपाईांको बच्चालाई तपाईांले
सस्तोमा शबक्रीमा राद्धखएको वस्तुमा कशत बचाउनु भयो आां कडा लगाउन शर्नु होस्।
र्ै शनक जीवनमा र्िमलवको प्रयोग गनद डलरहरू र सेन्टहरूलाई जोडनु होस् र घटाउनु होस्।तपाईांको
बच्चालाई पशहले तीन वा बढी वस्तुहरूको लागत अनु मान गनद लगाउनु होस् त्यसपशछ कुल पिा लगाउनु
शर्नु होस्।

कृपया तपाईांको बच्चाको शिक्षकसांग सम्पकद राखेर तपाईांको शवद्यालयको शवशिष्ट गशित कायदक्रमसांग सम्बद्धन्धत
घरमा शसक्ने स्रोतहरूको बारे मा सोध्नु होस्।
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फेएट काउन्टी सार्वजनिक नर्द्यालयहरू
११२६ रसे ल केभ रोड
लेद्धिङटन, 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
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