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1. आफ्ो ICAP पूरषा ग न्े 
तपाईं आफ्ा विक्षक र परामि्शदाताहरूसँग काम गरररह्ुभएको आफ्ो भविष्यको 
योज्ा तपाईंलाई थाहा छ? तपाईं पूरा ग ््श जारी राख््हु्ेछ र यो Individual 
Career and Academic Plan (व्यक्तिगत िृव्ति र िैवक्षक योज्ा (ICAP)) लाई हाइ 
सू्लभर आफ्ो रोडम्ापको रूपमा, आफ्ो कलेज र कररयरका लक्ष्यहरू हावसल 
ग ््शमा सुव्वचित ग न्े माग्शदि्श्को रूपमा प्रयोग ग्ु्शहोस्।

3. सक्मतषाकषा आवश्यकतषाहरू पूरषा ग न्े  
कलेज र कररयरमा तयारीप् प्रदि्श् ग्ु्शको अथ्श तपाईंले व्वचित सीप, क्षमता 
र अिधारणाहरू वसकु्भएको छ र तपाईंसँग वत्ीहरूलाई िास्तविक संसारमा 
ग न्े सीपहरू छ्् भने् कुरा देखाउ् सक्षम हु्ु हो। तपाईंले धारणा िा सीपलाई 
बुझे् मात्र ्भइ, तपाईं आफूलाई पढाइएका कुराहरूलाई जोड्् पव् सक्षम 
हु्ुहुनछ र साथै यसबारे अन्यलाई बताउँदा सहज महसुस ग्ु्शहुनछ। 

2. स्वीकृत कोस्ट क्रे लिरको 24 एकषाई पूरषा ग न्े 
अंग्रेजवीको 4 एकाई

गलितको 4 एकाई

लवज्षा्को 3 एकाई

सषामषालजक अध्यय्को 3 एकाई

शषारवीररक लशक्षाको 1 एकाई

आर््टस वषा योग्य कररयर 
 ररेक्निकि एजुकरे स्  
(CTE) को 1 एकाई

स्वीकृत ऐक्छिकको 8 एकाई

CAPSTONE तपाईंको गे्जुएस्को माग्शमा तपाईंले योग्यता 
देखाउ् सके् धेरै तररकाहरू मधे् एक हो र यो प्रते्क विद्ाथथीका 
लावग एउटा विकल्प हो। 

तपाईंले अवहले सुन् सकु्हुनछ वक, सबै विद्ाथथीहरूलाई 
आफ्ा रोजाइका कलेज र कररयर पाथमा तयार हु्मा 
वडजाइ् गररएका हाम्ो 2021 को कक्षाको सुरुिातमा 
्याँ गे्जुएस् आिश्यकताहरू छ््। ती्िटा 
आिश्यकताहरू यी हु््:



महत्त्वपूण्श सोच 

समस्ा समाधा् 

राम्ो सञ्ार 

काय्शसथल बा्ीव्यहोरा, 
जसै्त कसरी विचारिील 
हु्े

तपाईंको िृक्धिलाई  
ट््याक ग न्े र मुख्य 
अध्य्हरूलाई 
काया्शन्वय् ग न्े

कलेजहरूसँग साझा ग ््श 
विवधमान्य काय्श

यी सीपहरूलाई अवहले तपाईंले 
विकवसत गरेर, तपाईंले 
छानु्भएका कु्ै पव् माग्शहरू 
— गे्जुएि् पवछको काय्शबल, 
वििेविकृत उद्ोग 
प्रमाणीकरणका लावग व्रन्तर 
प्रविक्षण िा कलेज जा्े आवद 
जस्ता कुरामा सफल हु्का 
लावग तपाईं तयार हु्ुहुनछ भ्ी 
पक्ा ग्ु्श हो।

Capstone करे  हो?
Capstone विकल्पको साथमा, विद्ाथथीहरूले के-के 
अध्य् गरे र िास्तविक संसारमा यो कसरी लागू हुनछ भ्ी 
देखाउ् वत्ीहरूको हाइ सू्लको अ्ुभि भररको कामको 
पोट्शफोवलयो विकास गछ्श ््। यसले विद्ाथथी तथा 
विक्षकहरूलाई पूरै समयको प्रगवतको व्ेरीक्षण ग ््श 
सहायता गछ्श  र विद्ाथथीहरूले आफ्ो पोट्शफोवलयोलाई 
ठीक गददै  जाँदा महत्त्वपूण्श प्रवतवरिया प्राप्त गछ्श ््।

Capstone लाई के ले अववितीय 
ब्ाउँछ?
Capstone ले तपाईं अथा्शत् विद्ाथथीलाई केन्द्रमा राख्छ 
- जसको अथ्श तपाईंले आफ्ो अध्य्को स्ावमत्व ग्हण 
गददै  गदा्श तपाईंले व्पुणता हावसल ग्ु्शप न्े सीपहरूलाई बुझ् 
तपाईं सिति हु्ुहुनछ भने् हो। तपाईंको भविष्यका कु्ै 
पव् कलेजका काय्श िा जावगरबाट, तपाईंले के थाहा 
पाउ्ुहुनछ भने् कुरा तपाईंलाई प्रामावणत ग ््श भव््ेछ र 
तपाईंलाई तयार हु् Capstone उतृ्ष्ट तररका हो। 

धेरै योग्यता माप्हरू जसै्त, Capstone तपाईंले वद्े 
परीक्षा होइ्। यस रूपमा, Capstone ले तपाईंका लावग 
िास्तविक समयमा आफ्ो प्रगवत र सुधारका के्षत्रहरू हे ््श 
अिसर वसज्श्ा गछ्श । Capstone को साथमा, तपाईं कहाँ 
उवभ्ुभएको छ भने् थाहा हुनछ र तपाईं हु्ुप न्े सथा्मा 
पुग्नका लावग आिश्यक उपकरणहरू तपाईंलाई वदइनछ।

CAPSTONE सँगै, तपषाईंिषाई 
व्यषावसषायलक सवीपहरू वलकषास 

गर््रे चु्ौतवी हु्रेि, जस्तै:



मरेरो प्रगलतको र्र यषाक रषाख्न मिषाई कसिरे मद्दत ग न्ेि? 
यवद तपाईं Capstone पहल तपाईंका लावग हो भ्ी व्ण्शय ग्ु्शहुनछ भ्े, तपाईंको 
सू्लको स्ाफले तपाईंबाट अपेवक्षत विियमा िीि्श सथा्मा रह् मद्दत ग्ु्शहु्ेछ र 
अगावड बढ्दै जाँदा तपाईंलाई माग्शव्दनेि् र प्रवतवरिया प्रदा् ग्ु्शहु्ेछ। आफ्षा 
लशक्क तथषा परषामश्टदषातषाहरूसँग कुरषाकषा्वी गररे र थप जषानु्होस्। 

Capstone पूरा ग ््श के चावहनछ?

तपाईंले आफ्ो पोट्शफोवलयो वसज्श्ा प्रवरियाको सुरुिातमा स्पष्ट िक्ष्यहरू प्रषाप्त 
ग्ु्शहु्ेछ। त्हाँबाट, तपाईंले व्वचित अपेक्षाहरू पूरा ग ््श लागु्नहु्ेछ। 

पुरषावशरेष (वषा प्रमषाि) बुझषाउ्ुहोस्: इलेक््ोव्क पोट्शफोवलयोमा भण्ार 
गररएका पुराििेिलाई तपाईंका कक्षाहरूका काय्शको रूपमा िा CareerConnect 
काय्शरिमहरू र काय्शदल प्रविक्षणविारा पूरा ग ््श सवकनछ।

कषाय्टसम्षाद्कषा अपरेक्षाहरू पूरषा ग्ु्टहोस्: काय्शसथल मूलांक् जसै्त 
समा् रूपमा, तपाईंको विक्षकले तय गररएको व्दनेि अ्ुसार तपाईंका 
पुराििेिहरूको समीक्षा ग्ु्शहु्ेछ।

अंग्रेजवी पुरषावशरेष
• तक्ट संगत िरेख्
• जषा्कषारवीमूिक िरेख्

गलित पुरषावशरेष
• समवीकरिहरू समषाधषा् ग न्े*
• मोििहरू*
• फंक्श्हरू*
• ल्दनेशषंाक ज्षालमलत
• प्रमषालित ग न्े
• ज्षालमतवीय मोििहरू*

*गे्ड स्तर प्रगवतहरूका अपेक्षाहरू पूरा ग्ु्शपछ्श । **सहायताका लावग पररमाज्श् र आिासहरू उपलब्ध 
छ््। व्वचित आिश्यकताहरूका लावग आफ्ो सू्लसँग कुरा ग्ु्शहोस्।

आिश्यकताहरू**

कररयर पुरषावशरेष
• CareerConnect कोस्ट उत्वीि्ट
• उद्ोग प्रमषािपत्रहरू
• लसकषाइको प्रदश्ट्
• कषाममषा आधषाररत लसकषाई अ्ुिव
• युवषा व्षावसषालयककषा गुिहरू


