योग्यता विकल्प

2021 को कक्षा र अभिभावकका आवश्यकताहरूपछि

CAPSTONE
पोर्ट फोलियो

तपाईंले अहिले सुन्न सक्नुहुन्छ कि, सबै विद्यार्थीहरूलाई
आफ्ना रोजाइका कलेज र करियर पाथमा तयार हुनमा
डिजाइन गरिएका हाम्रो 2021 को कक्षाको सुरुवातमा
नयाँ ग्रेजुएसन आवश्यकताहरू छन्। तीनवटा
आवश्यकताहरू यी हुन्:
1. आफ्नो ICAP पूरा गर्ने
तपाईं आफ्ना शिक्षक र परामर्शदाताहरूसँग काम गरिरहनुभएको आफ्नो भविष्यको
योजना तपाईंलाई थाहा छ? तपाईं पूरा गर्न जारी राख्नुहुनेछ र यो Individual
Career and Academic Plan (व्यक्तिगत वृत्ति
् र शैक्षिक योजना (ICAP)) लाई हाइ
स्कूलभर आफ्नो रोडम्यापको रूपमा, आफ्नो कलेज र करियरका लक्ष्यहरू हासिल
गर्नमा सुनिश्चित गर्ने मार्गदर्शनको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्।

2. स्वीकृत कोर्स क्रेडिटको 24 एकाई पूरा गर्ने
अंग्रेजीको 4 एकाई

शारीरिक शिक्षाको 1 एकाई

गणितको 4 एकाई
विज्ञानको 3 एकाई

आर्ट्स वा योग्य करियर
टेक्निकल एजुकेसन
(CTE) को 1 एकाई

सामाजिक अध्ययनको 3 एकाई

स्वीकृत ऐच्छिकको 8 एकाई

3. सक्षमताका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने
कलेज र करियरमा तयारीपन प्रदर्शन गर्नुको अर्थ तपाईंले निश्चित सीप, क्षमता
र अवधारणाहरू सिक्नुभएको छ र तपाईंसँग तिनीहरूलाई वास्तविक संसारमा
गर्ने सीपहरू छन् भन्ने कुरा दे खाउन सक्षम हुनु हो। तपाईंले धारणा वा सीपलाई
बुझ्ने मात्र नभइ, तपाईं आफूलाई पढाइएका कुराहरूलाई जोड् न पनि सक्षम
हुनुहुन्छ र साथै यसबारे अन्यलाई बताउँ दा सहज महसुस गर्नुहुन्छ।

CAPSTONE तपाईंको ग्रेजुएसनको मार्गमा तपाईंले योग्यता
दे खाउन सक्ने धेरै तरिकाहरू मध्ये एक हो र यो प्रत्येक विद्यार्थीका
लागि एउटा विकल्प हो।

CAPSTONE सँगै, तपाईंलाई
व्यावसायिक सीपहरू विकास
गर्ने चुनौती हुनेछ, जस्तै:

Capstone के हो?

महत्त्वपूर्ण सोच

Capstone विकल्पको साथमा, विद्यार्थीहरूले के-के
अध्ययन गरे र वास्तविक संसारमा यो कसरी लागू हुन्छ भनी
दे खाउन तिनीहरूको हाइ स्कूलको अनुभव भरिको कामको
पोर्टफोलियो विकास गर्छन्। यसले विद्यार्थी तथा
शिक्षकहरूलाई पूरै समयको प्रगतिको निेरीक्षण गर्न
सहायता गर्छ र विद्यार्थीहरूले आफ्नो पोर्टफोलियोलाई
ठीक गर्दै जाँ दा महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त गर्छन्।

समस्या समाधान

Capstone लाई के ले अद्वितीय
बनाउँ छ?
Capstone ले तपाईं अर्थात् विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राख्छ
- जसको अर्थ तपाईंले आफ्नो अध्ययनको स्वामित्व ग्रहण
गर्दै गर्दा तपाईंले निपुणता हासिल गर्नुपर्ने सीपहरूलाई बुझ्न
तपाईं सशक्त हुनुहुन्छ भन्ने हो। तपाईंको भविष्यका कुनै
पनि कलेजका कार्य वा जागिरबाट, तपाईंले के थाहा
पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईंलाई प्रामाणित गर्न भनिनेछ र
तपाईंलाई तयार हुन Capstone उत्कृष्ट तरिका हो।
धेरै योग्यता मापनहरू जस्तै, Capstone तपाईंले दिने
परीक्षा होइन। यस रूपमा, Capstone ले तपाईंका लागि
वास्तविक समयमा आफ्नो प्रगति र सुधारका क्षेत्रहरू हे र्न
अवसर सिर्जना गर्छ । Capstone को साथमा, तपाईं कहाँ
उभिनुभएको छ भन्ने थाहा हुन्छ र तपाईं हुनुपर्ने स्थानमा
पुग्नका लागि आवश्यक उपकरणहरू तपाईंलाई दिइन्छ।

राम्रो सञ्चार
कार्यस्थल बानीव्यहोरा,
जस्तै कसरी विचारशील
हुने
तपाईंको वृद्धिलाई
ट् र्याक गर्ने र मुख्य
अध्ययनहरूलाई
कार्यान्वयन गर्ने
कलेजहरूसँग साझा गर्न
विधिमान्य कार्य
यी सीपहरूलाई अहिले तपाईंले
विकसित गरे र, तपाईंले
छान्नुभएका कुनै पनि मार्गहरू
— ग्रेजुएशन पछिको कार्यबल,
विशेषिकृत उद्योग
प्रमाणीकरणका लागि निरन्तर
प्रशिक्षण वा कलेज जाने आदि
जस्ता कुरामा सफल हुनका
लागि तपाईं तयार हुनुहुन्छ भनी
पक्का गर्नु हो।

Capstone पूरा गर्न के चाहिन्छ?
तपाईंले आफ्नो पोर्टफोलियो सिर्जना प्रक्रियाको सुरुवातमा स्पष्ट लक्ष्यहरू
गर्नुहुनेछ। त्यहाँ बाट, तपाईंले निश्चित अपेक्षाहरू पूरा गर्न लाग्नुहुनेछ।

प्राप्त

पुरावशेष (वा प्रमाण) बुझाउनुहोस्: इलेक्ट्रोनिक पोर्टफोलियोमा भण्डार

गरिएका पुरावशेषलाई तपाईंका कक्षाहरूका कार्यको रूपमा वा CareerConnect
कार्यक्रमहरू र कार्यदल प्रशिक्षणद्वारा पूरा गर्न सकिन्छ।

कार्यसम्पादनका अपेक्षाहरू पूरा गर्नुहोस्: कार्यस्थल मूल्यां कन जस्तै
समान रूपमा, तपाईंको शिक्षकले तय गरिएको निर्देश अनुसार तपाईंका
पुरावशेषहरूको समीक्षा गर्नुहुनेछ।

आवश्यकताहरू**
अंग्रेजी पुरावशेष

• तर्क संगत लेखन
• जानकारीमूलक लेखन

गणित पुरावशेष
•
•
•
•
•
•

समीकरणहरू समाधान गर्ने*
मोडलहरू*
फंक्शनहरू*
निर्देशांक ज्यामिति
प्रमाणित गर्ने
ज्यामितीय मोडलहरू*

करियर पुरावशेष
•
•
•
•
•

CareerConnect कोर्स उत्तीर्ण
उद्योग प्रमाणपत्रहरू
सिकाइको प्रदर्शन
काममा आधारित सिकाई अनुभव
युवा व्यावसायिकका गुणहरू

*ग्रेड स्तर प्रगतिहरूका अपेक्षाहरू पूरा गर्नुपर्छ । **सहायताका लागि परिमार्जन र आवासहरू उपलब्ध
छन्। निश्चित आवश्यकताहरूका लागि आफ्नो स्कूलसँग कुरा गर्नुहोस्।

मेरो प्रगतिको ट्र याक राख्न मलाई कसले मद्दत गर्नेछ?

यदि तपाईं Capstone पहल तपाईंका लागि हो भनी निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको
स्कूलको स्टाफले तपाईंबाट अपेक्षित विषयमा शीर्ष स्थानमा रहन मद्दत गर्नुहुनेछ र
अगाडि बढ् दै जाँ दा तपाईंलाई मार्गनिर्देशन र प्रतिक्रिया प्रदान गर्नुहुनेछ। आफ्ना
शिक्षक तथा परामर्शदाताहरूसँग कुराकानी गरे र थप जान्नुहोस्।

