फेएट काउन्टी सार्वजनिक 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 - K

नकन्डििािटे ि

के

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
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?

2

Kindergarten

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 तररकाहो:
■
■
■

■
■

शबद्यालयको बारे मा आफ्नो बच्चासांग कुरा गनद हरे क शर्न एक शनशर्द ष्ट समयको चयन गनुद होस्।
आफ्नो बच्चालाई उनीहरुले आज शसकेको य टा 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 के र्ाहा के ििुवपछव ि अंग्रेजी भाषा कलामा के ििव
सक्षम हुिु पछव (ई एल ए) ELA
बोल्िे ि सुन्ने






शवद्यालयमा शवषयहरू र अध्ययन भइरहे को शकताबहरूको बारे भएको कुराकानीमा अको बच्चा वा
एक वयस्कसांग सांलग्न भएर भाग शलने ।
कथा वा पाठको बाशहर शसकेको नयााँ िब्दहरू र अवधारिाहरु प्रयोग गने ।
हालै घटे को एक घटना वा एक पररशचत कथा भन्ने र के भयो भने र छलफल गने ।
शवचार, भावना, पररशचत मान्छे हरूको विदन, ठाउाँ हरू, चीजहरू र घटनाहरूलाई व्यि गनद स्पष्ट
रूपले बोल्ने ।
छलफलहरूमा प्रश्न िब्दहरू बुझ्ने र प्रयोग गने (जस्तै, को, के, कशहले , शकन, र कसरी)।

पढ् िे (पढाई) ि सानहत्य






पररशचत िब्दहरू घरमा, छरशछमे कमा, वा तपाईांको बच्चाको वातावरिको अरू ठाउाँ मा पढ् ने।
उर्ाहरिको लाशग: सधरम सांकेतहरू, जस्तै "बाशहर", र बारम्बार प्रयोग गररने िब्दहरू जस्तै "यो"।
प्रत्येक अक्षरको ध्वशन प्रयोग गरी नयााँ िब्दहरू पिा लगाउने ।
प्रारद्धिक पाठकहरूको लाशग ले द्धखएको पुस्तक जस्तै शबल माशटद न जूशनयर र एररक कालद को "ब्राउन
बेर, ब्राउन बेर, व्हाट डु यु सी?" वा जोइ काउलीको "श्रीमती शवस्सी वास्सी" पढ् ने र िीषदक, ले खक, र
सशचत्र बनाउने लाई शचन्ने।
तपाईांको बच्चाले स्वतन्त्र रूपले पढे को वा उनीहरूलाई सुनाइएको पुस्तकको मु ख्य प्रसांग, पात्रहरू, र
घटनाहरूलाई ठम्याउनु ।

ले खाई




सम्प्रेषि गनद शचत्रकला, कुरा, र ले खाईको सांयोजन प्रयोग गरे र अरूलाई सन्दे ि व्यि गने ।
पत्र ले ख्ने शवद्याथीलाई एक िब्द मा सुन्नुहुन्छ। "DG" कुकुर वा घरको "HS" को लाशग: उर्ाहरिका
लाशग
िब्दमा सुशनने ध्वशनहरूलाई स्वतन्त्र रूपले कद्धिमा एक पूिद शवचार ले ख्ने। उर्ाहरिको लाशग: "मलाई
प डीन मन लाग्छ शकनभने यो रमाइलो छ (I lik to swm bcz it fn!"

मूलभूत कौिल




ठूलो र सानो अक्षरहरू ध्वशनहरूअनुरूप शमलाएर ले ख्ने र भन्ने ।
कसरी बारम्बार भाषामा र्े खा पने िब्दहरूलाई शचन्न, शहज्जे गने र उशचत तररकाले प्रयोग गनद शसक्ने
(जस्तै.,एक, लाशग, यो, र्े द्धख, म, हरू (a, to, the, of, from, I, is, are)।
उनीहरूको नाम पढ् ने र ले ख्ने।
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घिमा ई एल ए (ELA) प्रनिक्षण (नसक्न) हौसला नििे तरिकाहरू






हरे क शर्न तपाईांको बच्चासांग पढ् नुहोस्। तपाईांको औांलाले पढ् ने शर्िाशतर िब्दहरूलाई
र्े खाउनु होस्। तपाईांको बच्चालाई शतनीहरूले जाने को अक्षरहरू वा िब्दहरू औांलाले र्े खाउन
लगाउनु होस्। तपाईांको बच्चासांग उ/उनको कथाको मनपने भागहरुलाई व्याख्या गनद लगाउनु होस्।
तपाईांको बच्चासांग पररशचत कथाहरूको अशभनय गनुद होस्। प्रत्येक व्यद्धि कथाको एक पात्र बन्छ र
सांवार् र अशभनय कथाको घटना अनुसार गछद न् । बच्चाहरूलाई कथालाई शवस्तार गनद उनीहरूको
कल्पनालाई प्रयोग गनद प्रोत्साहन शर्नुहोस्।
तपाईांको बच्चाले सशजलै शचत्र बनाउन, सांर्ेि छोड् न, र कथाहरू ले ख्न घर वररपरर कागज र
शििाकलमहरू उपलब्ध गराउनु होस्। िब्दहरूको बीच र्ू री बनाउनको लाशग औांलाहरु कसरी प्रयोग
गने हो र्े खाउनु होस्। तपाईांको बच्चासांग शचत्रहरुको बारे माभन्न लगाउनु होस् वा तपाईांलाई िब्दहरू
पढे र सुनाउन लगाउनु होस्।

कृपया तपाईांको बच्चाको शिक्षकसांग घरमा शसक्ने स्रोतहरू आफ्नो शवद्यालयको शवशिष्ट पढाइ र ले खन
कायदक्रमहरूसांग सम्बद्धित कुराहरूको बारे मा सोध्न सम्बि राख्नु स्।
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तपाईंको नर्द्यार्ीले िनणतमा के र्ाहा पाउिु पछव ि ििव सक्षम हुिुपछव :











वस्तुहरु गने र एक समू हमा कशत छन् भने र बताउने ।
सांख्याहरू १-२० सम्म ले ख्ने।
१००सम्म अगाशड र पछाशड गिनागने।
यशर् छ भने र्ु ई समू हका वस्तुहरु तुलना गरे र कुनमा अशधक वा कम छ भन्ने।उर्ाहरिकोलाशग: भन ां
"मलाई थाहा छ शक ४ भने को ७ भन्दा कम छ शकनभने ..."
जोड र घटाउ िब्द समस्याहरूलाई अशभनय गरी शतनीहरूलाई प्रशतशनशधत्व गनद तस्वीर वा
नमू नाबनाउने ।
१० शभत्र जोड र घटाउलाई बुझ्ने जस्तै एक समू हमा केही थप्ने वा समू हबाट केशह शनकाल्ने ।
र्ु ई-आयोमी आकारहरूलाई शविे षताहरुमा आधाररत गरे र व्याख्या गने (अथादत् शविेषताहरु)।
उर्ाहरिको लाशग: एक वगदमा चार कुनाहरू वा कोिहरू हुन्छन् ।
१० अां कसम्म र्े खाउन औांलाहरुको प्रयोगगने ।
सरल नमू नाहरूको विदन, शवस्तार र शसजदना गने र शचन्ने। उर्ाहरिको लाशग: अबाबा (ABABABA)
वा रातो, नीलो रातो, नीलो, रातो, नीलो, रातो, नीलो।
वस्तुहरुलाई श्रेिीहरूमा व्यवद्धथथत गरी प्रत्येक समू हमा कशतछन् भनेर गिना गने ।उर्ाहरिको लाशग:
"कशतवटा एम एन्ड एमहरू रातो रां गका छन् ?"
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Kindergarten

घिमा िनणत नसक्न प्रोत्साहि नििे तरिकाहरू







पालै पालो गरे र बोडद खेल खेल्नु होस् वा पहे लीहरू पूरा गनुद होस् उर्ाहरिको लाशग (जस्तै क्यान्डील्याण्ड
वा हाई, हो, चेरी ओ)
तपाईांको बच्चासांग पालै पालो, िरीरको चालहरूले ढाांचाहरू बनाउनु होस्। उर्ाहरिको लाशग:
ढाांचाहरू िुरु गनुद स् जस्तै ताली, ताली रूपमा आफ्नो कााँधलाई छु ने ; ताली, ताली, आफ्नो कााँधलाई
छु ने ।तपाईांको बच्चालाई तपाईांसांगै ढााँ चा बनाउन लगाउनु होस् , र उ/उनलाई तपाईां शबना जारी राख्न
लगाउनु होस्। त्यसपशछ तपाईांको बच्चालाई एक ढााँचा सुरु गनद लगाउनु होस् र तपाईांले त्यसलाई जारी
राख्नु होस्।
तपाईांको बच्चासांग गिना गने शवशभन्न तररकाहरू पिा लगाउनु होस्। उर्ाहरिको लाशग: ठूलो स्वरले
गिना गनुद होस्, बस्तुहरूको सांग्रहको गिना गनुद होस् , तपाईांको बच्चालाई शवशिष्ट मात्राहरू गिना गनद
लगाउनु होस्, र तपाईांको बच्चालाई गिना गरे र समाधान गनद सक्ने समस्याहरूको प्रश्न गनुद होस्।
तपाईांको बच्चालाई एक बढी र एक कम समाबेि भएको प्रश्नहरू सोध्नु होस्। उर्ाहरिको लाशग:
तपाईांको बच्चालाई टााँकको एक समू हलाई गिनागनद लगाउनु होस्। त्यसपशछ सोध्नु स्, "यशर् मै ले
शतमीलाई थप एउटा टााँक शर्एाँ भने ? त्यसपशछ शतशमसांग कशतवटा हुन्छन् ?" उि टााँक थप्नुहोस् ताकी
तपाईांको बच्चाले पुन: गिना गनद सकोस् र फेरर र्ोहोयादरेर जवाफ जााँच गनद सकोस्। साथै सोध्नु होस्
"यशर् मैले एकवटा टााँक शझकें भने के?"

कृपया तपाईांको बच्चाको शिक्षकसांग तपाईांको शवद्यालयको शवशिष्ट गशित कायदक्रमसांग सम्बद्धित घरमा शसक्ने
स्रोतहरू बारे मा सोध्नु होस्।

Fayette County Public Schools
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