घरमा विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नेः ग्रेड ६-८
मूल रूपमा होवाडड काउन्टी पब्ललक स्कूल्सले ववकससत गरे को; डेनभर पब्ललक स्कूल्सका लागग अनुकूलन गररएको

समीक्षा
कोसभड-१९ का स्कूलहरू बन्द रहेका बेला बालबासलकाहरूलाई ससकाइ क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउन अवधारणा प्रदान गनड यो मागडदर्डक ननमाडण गररएको
हो। तल ददइएका क्रियाकलापहरू हाम्रा ववद्यार्थीहरू घरमा भएका बेला उनीहरूलाई बौद्गधक रूपमा क्रियार्ील राख्न मद्दत गने उद्दे श्यका लागग हुन ्। यो
क्रियाकलाप अवधारणाले स्कूलहरूमा हुने पदहलो तहको सर्क्षणलाई प्रनतननगधत्व गदै न। पदहलो सर्क्षणका लागग सवोत्तम अभ्यासहरू ववद्यार्थीहरू स्कूल
फक्रकडएपनि हुनेिन ्।
ववद्यार्थीहरूले घरमा सम्पन्न गरे का क्रियाकलापहरू र कायडहरूलाई एसेसमेन्टका रूपमा सलइनेिैन वा ववद्यार्थीको ग्रेडको अंर्का रूपमा गणना गररनेिैन।
पररवारहरूले तलको सूची (होवाडड काउन्टी पब्ललक स्कूल्सले ननमाडण गरे को र प्रयोगका लागग डेनभर पब्ललक स्कूल्सले अनुकूलन गरे को) को समीक्षा गनुडपनेि
तर्था सान्दसभडक, पहुुँचयोग्य एवम ् उमेर-उपयुक्त ववकल्पहरू िनोट गनुड पनेि।

र्मर्
ू ा दै नर्क ताललका
८:००-९:००

उठ्र्े र तयार हुर्े

ब्रेकफास्ट खाने, कपडा लगाउने, ददनभररको कामका लागग तयार हुने

९:००-११:००

शैक्षक्षक समय

तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी ववकल्पहरू िनोट गनुडहोस ्।

११:००-१२:००

स्क्रिर् समय

तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी ब्स्िन आधाररत क्रियाकलापहरू िनोट गनुडहोस ्।
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१२:००-२:००

लन्च र खाली समय

२:००-३:००

शैक्षक्षक समय

तल ददएको सूचीबाट एक वा बढी ववकल्पहरू िनोट गनुडहोस ्।

३:००-४:००

पढाइ

कुनै पस्
ु तक पढ्नुहोस ् वा तल ददइएका स्रोतबाट कुनै अनलाइन फम्याडटको पुस्तक िनोट
गनुडहोस ्।

सािवभौलमक कायवहरू
● समाचार ररपोर्टहरू हेर्नटहोस्, सामनदायिक रेयििो समाचार प्रसारण सनन्ननहोस्, र/वा समाचार लेखहरू पढ्र्होस्। प्रिोग गररएका स्रोतहरूका साथै प्रस्तनत
गररएको तथ्िाङ्कको गनणस्तर यवश्लेषण गर्नटहोस्। यर्म्नयलयखत कन रा यवचार गर्नटहोस्:
○ सन्दर्ट यलइएका स्रोतहरू कयिको प्रयतयित छर्् ? कस्तो सम्र्ायवत पूवाटग्रह प्रस्तनत गररएको छ?
○ के तथ्िाङ्क/स्र्ारर्यस्र्क्स वैध र यवश्वसर्ीि छर््?
● आफ्र्ा यिक्षकहरूले असाइर् गरेका दीर्टकालीर् पररिोजर्ाहरूमा काम गर्ट जारी राख्ननहोस्।
● पयछल्ला कक्षाकािट र गृहकािट असाइर्मेन्र्हरू समीक्षा गर्नटहोस्।
● पढ्र्का लायग कन र्ै पनस्तक छर्ोर् गर्नटहोस्। हरेक २० यमर्र्को पढाइमा एउर्ा प्रश्नको उिर ददर्ेबारे सोच्र्नहोस्।
ँ ाई आफ्र्ो जीवर्मा र्एका कसैको स्मरण गराउँ छ? को र कसरी?
○ के पात्रहरूमध्िे कन र्ैले तपाईल
ँ े पढ्र्न र्एका अन्ि कथाहरूमा त्िस्ता पात्रहरू, पररयस्थयत र समस्िाहरू कस्ता छर््?
○ तपाईल
ँ ाई आफ्र्ो जीवर्को के ही स्मरण र्िो? के र कसरी?
○ िो कथा पढ्दै गदाट के तपाईल
ँ ाई के सोच्र् वा अचयम्र्त हुर् बाध्ि गराउँ छ?
○ िस कथाले तपाईल
● र्ेयलयर्जर्, इन्र्रर्ेर् र/वा कन र्ै यस्ियमङ उपकरणमा कन र्ै वृियचत्र हेर्नटहोस्। सो दिल्मका लेखक(हरू) र यर्देिक(हरू)ले गरेको दाबी पयहचार् गर्नटहोस्। सो
र्ोलीले आिू ले गरेको दाबी समथटर् गर्टका लायग के प्रिोग गदटछ? (उदाहरणहरू: दह नेम्ड सम मलाला-नेटब्ललक्स; लाइफ, एननमेटेड-हुलु; बुली- अमेजन;

गलड राइब्जङ-टुबी; वन्डर वुमन! दद अनटोल्ड स्टोरी अफ अमेररकन सुपरहेरोइन्स- अमेजन, टुबी)
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विषयिरतु-विलशष्ट कायव
माध्यलमक सामास्क्िक अध्ययर्
केही समय क्र्यास कोसड कन्टे न्टसुँग बबताउनह
ु ोस ्(https://www.youtube.com/user/crashcourse). तपाईँले अमेररकी इनतहास, ववश्व इनतहास, सरकार,
अर्थडर्ास्र र अन्य प्रयोग गनड सक्नुहुन्ि। आफूले कक्षामा पदहले नै ससक्रकसकेको प्रकरण हेरेर सुरु गनुडहोस ्, तर अन्वेषण गनडका लागग मुक्त हुनुहोस ्।
सभडडयोमा गररएका दाबीहरू तर्था ती दाबीहरू समर्थडन गनडका लागग प्रयोग गररएका प्रमाण कोससस र पदहचान गनड ननब्श्चत हुनुहोस ्। एउटा प्रकरण(एवपसोड)
हेररसकेपनि, अको एउटा स्रोतको अनस
ु न्धान गनेबारे ववचार गनडह
ु ोस ्, जसलाई तपाईँ “रहस्यमयी दस्ताबेज”का रूपमा प्रयोग गनड सक्नह
ु ु न्ि। तपाईँले क्रकन यो
दस्ताबेज िनोट गनुडभयो र तपाईँले भखडरै हेरेको प्रकरणसुँग कसरी सम्बब्न्धत हुन्ि व्याख्या गनुडहोस ्।

माध्यलमक भाषा कला
ँ े कस्ता यर्न्नताहरू पयहचार् गर्नटहुन्छ? यर्देिकले पाठलाई जीवर्मा पररवतटर् गदाट
● दिल्ममा रूपान्तरण गररएका पनस्तकहरू अन्वेषण गर्नटहोस्। तपाईल
कस्ता यसजटर्ात्मक तररकाहरू अपर्ाए? िो स्रोत प्रिोग गर्ट मनक्त रहर्नहोस् https://www.goodreads.com/list/tag/book-to-film
● आिू लाई मर्पर्े मध्िे एउर्ा गीतको पद्य समीक्षा गर्नटहोस्, जनर् स्कू ल उपिनक्त पयर् होस्। गीतयर्त्र प्रिोग गररएका तीर्वर्ा उपकरणहरू पयहचार् गर्नटहोस्
र यतर्ीहरूको प्रिोग तथा प्रर्ाव व्याख्िा गर्नटहोस्। उपकरणहरूमा नर्म्र् सामेल छर् ्: उपमा, रुपक, अत्यब्ु क्त, प्रतीकात्मकता, अनप्र
ु ार्, लय, भाव, र
ध्वनन।

माध्यलमक विज्ञार्
घटनाहरूमध्येबाट एउटा घटना पदहचान गनुडहोस ्: वन्डर अफ साइन्स सूची र सार्थ रहेको सभडडयो हेनुडहोस ्
(https://thewonderofscience.com/phenomenal). ननम्नसलखखत पूरा गनुडहोस ्:
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ँ ँग के कस्ता प्रश्नहरू
● सो र्र्र्ाबारे एउर्ा व्याख्िा यर्माटण गर्नटहोस्। सो र्र्र्ाका सम्बन्धमा तपाईस
छर््?
● अवधारणाहरू र व्याख्िाहरू प्रस्तनत गर्टका लायग एउर्ा र्मनर्ा (जस्तै यचत्र, रेखायचत्र, गयणतीि सम्बन्ध, समरूपता, कम््िनर्र अर्नकरण र र्ौयतक प्रयतरूप)
यर्माटण गर्नटहोस्।
● सो र्र्र्ाबारे प्रदार् गररएको तथ्िाङ्कको यवश्लेषण र व्याख्िा गर्नटहोस्।
● कन र्ै प्राकृ यतक र्र्र्ाको सवोिम व्याख्िा पयहचार् गर्ट वा यिजाइर् समस्िाका लायग सवोिम समाधार् गर्टका लायग प्रमाणमा आधाररत कारण
र तकट ददर्नहोस्।
● पररवारको कन र्ै सदस्िल वा साथीसँग जार्कारी स्पष्ट र िनद्धता सयहत प्राप्त गर्नटहोस्, मूल्िाङ्कर् गर्नटहोस् र सञ्चार गर्नटहोस्।

माध्यलमक गणणत
● यर्म्न स्रोतमा उपलब्ध दििाकलापहरूको प्रिोग गदै कन र्ै पृिमा र्एका यबन्दनको सङ्ख्िा यर्धाटरण गरेर तथा आिू ले सङ्ख्िाहरूलाई धेरै यवयधबार् हेरेको
कन रा व्याख्िा गदै गयणतको प्रकृ यत दृयष्टगोचर बर्ाउर्नहोस्।
https://www.youcubed.org/wp-content/uploads/2019/08/WIM-Dot-Card-and-Number-Talks-Gr ades-K-12.pdf.
ँ े सो ढाँचा बढ्दै गरेको कसरी देख्ननहुन्छ व्याख्िा गर्नटहोस्। सो ढाँचा बढ्दै गरेको
● कन र्ै ज्िायमतीि ढाँचा पिा लगाउर्नहोस् वा यसजटर्ा गर्नटहोस्। तपाईल
देखाउर्का लायग बहु प्रस्तनयतकरणहरू प्रिोग गर्नटहोस्: िब्द, ग्राि, तायलका, दृश्ि, वा बीजगयणतीि अयर्व्यञ्जक। रङ-सङ्के त, तीरहरू र िब्दहरू प्रिोग गरे र
ती प्रस्तनयतहरूबीच सम्बन्ध देखाउर्नहोस्।

विश्ि भाषा
कम्तीमा ददनको १५ समनटका लागग लब्ययत भाषामा प्रामाणीक स्रोतहरू पढ्नुहोस ्, सुन्नुहोस ्, र/वा हेनुडहोस ्। पढाइ/सुनाइ/हेर ाइको असभलेख राख्नुहोस ्।
आलनो प्रवीणता लययका गग गनड-सक्ने अपेक्षाहरूलाई मनन गदै , आफूले पढे को/सुनेको/हेरेको बारे लब्ययत भाषामा लेख्नुहोस ्।

कला
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आलना अवधारणाहरू र कलालाई सङ्गदित गनडका लागग स्केचबुक सब्जला उपायहरू हुन ्। आलनो
स्केचबुकमा वा आफूसुँग भएको अन्य कुनै कागजमा आफूसुँग उपललध गचर कोने सामग्रीले:
● हरे क ददर् एउर्ा िलको र्निाको यचत्र कोदै जार्नहोस् जबसम्म त्िो सड्दैर्।
● र्रपालनवा जर्ावरको दृयष्टयबन्दनबार् के ही यचत्र कोर्नटहोस्।
● अयस्तत्वमा र्एका ३ वर्ा जर्ावरहरूलाई यमसाएर एउर्ा पूणटतिा र्िाँ प्राणी यसजटर्ा गर्नटहोस्।
● कन र्ै जर्ावरले वाद्यवादर् गरेको यचत्र कोर्नटहोस्।
● माझ्र्न अगायि देयखर्े र्ाँिाहरूको रासको यचत्र कोर्नटहोस्।
● कन र्ै यर्यित पेसासँग सम्बयन्धत औजारहरूको यचत्र कोर्नटहोस्।
● आिू ले यसजटर्ा गरेको अव्यवस्थाको तीर्वर्ा यचत्र कोर्नटहोस्।
आटडफुल एब्क्टसभटी वेब सलङ्क्स:
● https://mpt.pbslearningmedia.org/subjects/the-arts/visual-art/

सङ्गीत
● मार्क र्ोर्ेसर् प्रिोग गरेर तीर्वर्ा मेजर स्के लको यचत्र कोर्नटहोस् र यतर्लाई बजाउर्न वा गाउर्नहोस्।
● र्रािसी वस्तनहरूको प्रिोग गरेर ताल यस्थर राख्दै एउर्ा लि यसजटर्ा गर्नटहोस्।
● कन र्ै गीत सनन्ननहोस् र स्थािी/कोरसको प्रिोग गरे र गीतको प्रारूप व्याख्िा गर्नटहोस्।
● आफ्र्ो कन र्ै ददर्का लायग यथम गीत छर्ोर् गर्नटहोस् र आिू ले दकर् छर्ोर् गरे को व्याख्िा गर्नटहोस्।
● आफ्र्ो र्रमा प्राकृ यतक रूपमा यसजटर्ा हुर्े लिहरू पयहचार् गर्नटहोस्।

पर
ु तकालय लमडिया
● यवयर्न्न दकयसमका यवधाहरू र ढाँचाहरू पढ्र्नहोस्। ओर्रड्राइर्मा यियजर्ल सामग्रीहरू उपलब्ध छर््।
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● व्ययक्तगत रुयच वा पाठ्यिमीि सन्दर्टको िीषटकका यवषिमा प्रश्नहरू बर्ाउर्नहोस्। ती प्रश्नहरूको
जबाि ददर्का लायग यबग ६ प्रदििा(https://www.hcpss.org/f/academics/media/factsheet_big6.pdf) प्रिोग गरे र वा अन्ि अर्नसन्धार् प्रदििा
प्रिोग गरेर अर्नसन्धार् गर्नटहोस्।

रिार्य र शारीररक लशक्षा
हरे क ददन तलको सच
ू ीबाट १० वटा कसरत गनडह
ु ोस ्। हरे क क्रफटनेस अवयवका लागग केही कसरतहरू कोससस र िनोट गनडह
ु ोस ्। क्रफटनेस अवयवहरूमा
ननम्न सामेल िन ् – काडडडयोभास्कुलर सहनर्ब्क्त, मांसपेर्ीय तागत, मासंपेसीय सहनर्ब्क्त, लचकता, र्ारीररक बनोट।
कसरतहरू
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

१० पनस-अ्स
३०-सेकेन्ि ्लाङ्क
१० यसर्-अ्स
१० एिर स्वाट्स
१० लन्जेज
३० जयम्पङ ज्िाक्स
१ यमर्र्को एउर्ै स्थार्को जयगङ
१ यमर्र्को हाइ यर्ज
१० बर्पटज
१० वाल पनस-अ्स
यसर् एन्ि ररच स्िेच
२० सार्ो पाखनरा र्नमाउर्े (अगायि र पछायि)
२० ठू लो पाखनरा र्नमाउर्े(अगायि र पछायि)
यछमेक वररपरर १० यमर्र्को हहँड्र्े
२० फ्लर्र दकक्स
३० सेकेन्ि बर्रफ्लाइ स्के च
आफ्र्ै र्र वररपरर ३ पर्क दौयिर्े
३०-सेकेन्र्को ह्यामयस्िङ स्िेच

● ३०-सेकेन्िको वायड्रसे्स स्िेच
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रिार्य लशक्षा समद्
ृ धिकरण छर्ोट बोिव

आलनो रुगचको कुनै स्वास््य-सम्बब्न्धत र्ीषडक

आलनो रुगचको कुनै स्वास््य-सम्बब्न्धत र्ीषडक

आलनो रुगचको कुनै स्वास््य-सम्बब्न्धत र्ीषडक

िनोट गनुडहोस ् र आलनो िनोट हाइलाइट गनुडहोस ्।

िनोट गनुडहोस ् र आलनो िनोट हाइलाइट गनुडहोस ्।

िनोट गनुडहोस ् र आलनो िनोट हाइलाइट गनुडहोस ्।

● हातले मात्र गर्े यसयपआरका लार्हरू र सो कसरी

● मददरा यवषाक्तता – िो के हो, िो दकर् खतरर्ाक

● के दकिोरदकिोरीहरूलाई सामायजक सञ्जालका

गर्े।

छ, र म कसरी िसलाई यर्षेध गर्ट सक्छन ?

साइर्हरू प्रिोग गर्ट ददर्नपछट?

● दकिोरदकिोरीका रूपमा यखन्न (अवसादिनक्त)

● रङ लगाउर्ाले के वास्तवमै तर्ाव र्ट्छ?

अर्नर्व गर्नट सामान्ि हो? मैले कसरी मद्दत यलर्

आिू ले छर्ोर् गरेको िीषटकका आधारमा यर्म्न पूरा

सक्छन ?

गर्नटहोस्।

● दकिोरदकिोरी र विस्कहरूको आहार कसरी

आफ्र्ो िीषटकका यवषिमा एउर्ा पयत्रकाको लेख

मैले आफूलाई अनलाइनमा सुरक्षक्षत राख्न सक्िु?

यर्न्न हुन्छ?
आिू ले छर्ोर् गरेको िीषटकका आधारमा यर्म्न पूरा

लेख्ननहोस्। उपिनक्त लेखर् परम्पराको प्रिोग गर्नटहोस्।
ँ ो लेख कम्तीमा तीर् अर्नच्छेद लामो हुर्नपर्ेछ
तपाईक

आलनो र्ीषडकका ववषयमा एउटा पबरकाको लेख

गर्नटहोस्।

ँ ो लेख सनरुयचपूणट
र पाठकहरूका लायग तपाईक

आफ्र्ो िीषटकका यवषिमा एउर्ा पयत्रकाको लेख

बर्ाउर् यचत्र वा ग्रादिक सामेल र्एको हुर्नपर्ेछ।

● के इलेक्िोयर्क यसगरेर्हरू वास्तवमै सनरयक्षत छर््?
● इन्र्रर्ेर् सनरक्षा - कसरी

लेख्नुहोस ्। उपयुक्त लेखन परम्पराको प्रयोग
गनुडहोस ्। तपाईँको लेख कम्तीमा तीन अनुच्िे द

लेख्ननहोस्। उपिनक्त लेखर् परम्पराको प्रिोग गर्नटहोस्।
ँ ो लेख कम्तीमा तीर् अर्नच्छेद लामो हुर्नपर्ेछ
तपाईक

लामो हुनुपनेि र पािकहरूका लागग तपाईँको लेख

ँ ो लेख सनरुयचपूणट
र पाठकहरूका लायग तपाईक

सुरुगचपूणड बनाउन गचर वा ग्राक्रफक सामेल भएको

बर्ाउर् यचत्र वा ग्रादिक सामेल र्एको हुर्नपर्ेछ।

हुनुपनेि।

डिस्क्िटल स्रोतहरू

डडब्जटल रूपमा प्राप्त गनड सक्रकने केही प्रस्ताववत स्रोतहरू यहाुँ िन ्
●

स्कूलाब्स्टक लनड एट होम
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●

वपबबएस क्रकड्स

●

डेनभर पब्ललक स्कूल्स डडब्जटल लाइब्रेरी

●

डेनभर पब्ललक लाइब्रेरी फोन अ स्टोरी (अङ्ग्रेजी, स्प्याननस, अम्हररक र सभयतनामी)

●

डडवपएस र्ैक्षक्षक प्रववगध मेनु:
○

ँ ो स्कू ल → जार्नहोस्!
स्कू ल ब्रेकिाउर् छर्ोर् गर्नटहोस् → तपाईक

○

“असभभावक सहमनत आवश्यक” ट्याब: तपाईँको स्कूलमा असभभावकको सहमनत माफडत स्वीकृत स्रोतहरू

○

“असभभावक सहमनत आवश्यक िै न” ट्याब: डडब्स्िक्ट-स्वीकृत स्रोतहरू

र्यानर्समा अलभभािकहरूका लाधग क्रियाकलाप गर्व अििारणा
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas

शैक्षक्षक टटलभ
वपबबएससुँग ववसभन्न क्रकससमका र्ैक्षक्षक दटसभ ि। डेनभर क्षेरमा कसरी वपबबएसमा पहुुँच राख्न सक्रकन्ि भन्ने तररका यहाुँ ि।

●

●

●

वायम
ु ण्डल प्रसारण (एन्टे ना)
○

रकी माउन्टे न वपबबएस: च्यानल ६.१

○

आरएमवपबबएस क्रकड्स: च्यानल ६.२

केबल दटभी (कमकास्ट)
○

रकी माउन्टे न वपबबएस: च्यानल ६ र ६५८

○

आरएमवपबबएस क्रकड्स: च्यानल २४५

○

क्रिएट/वल्डड*: च्यानल २४८

○

अन डडमान्ड: च्यानल १ (“योर कोलोराडो”)

स्याटे लाइट (डाइरे क्टदटसभ)
○

रकी माउन्टे न वपबबएस: च्यानल ६

8

●

स्याटे लाइट (डडस नेटवकड)
○

रकी माउन्टे न वपबबएस एचडड: च्यानल ६
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