घरमा विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नेः ग्रेड ९-१२
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 बालबासलकाहरू 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
● सम्भावित कलेज, विश्वविद्यालय, र/िा कररयर विकल्पमा अनुसन्धान गनुुहोस्। कस्ता योग्यता, सीपहरू िा तावलमहरू आिश्यक पर्ुन् जााँच गनुुहोस्।
● आफ्ना विक्षकहरूले असाइन गरेका दीर्ुकालीन पररयोजनाहरूमा काम गनु जारी राख्नुहोस्।
● आफ्ना विक्षकहरूले असाइन गरेका पाठहरू पढ्न जारी राख्नुहोस् र प्रत्येक २० वमनटको पढाइ पवर् तलका प्रश्नहरूको जबाफ ददनुहोस्।
ाँ ाई आफ्नो जीिनमा भएका कसैको स्मरण गराउाँ र्? को र कसरी?
○ के पात्रहरूमध्ये कु नैले तपाईल
ाँ े पढ्नु भएका अन्य कथाहरूमा त्यस्ता पात्रहरू, पररवस्थवत र समस्याहरू कस्ता र्न् ?
○ तपाईल
ाँ ाई आफ्नो जीिनको के ही स्मरण भयो? के र कसरी?
○ यो कथा पढ्दै गदाु के तपाईल
ाँ ाई के सोच्न िा अचवम्भत हुन बाध्य गराउाँ र्?
○ यस कथाले तपाईल
● ितुमान कक्षाकायु र गृहकायु असाइनमेन्टहरूको समीक्षा गनुुहोस्।
● समाचार ररपोटुहरू हेनुहोस्, सामुदावयक रेवियो समाचार प्रसारण सुन्नुहोस्, र/िा समाचार लेखहरू पढ्नहोस्। वनम्नवलवखतमा विचार गनुुहोस्:
○ सन्दभु वलइएका स्रोतहरू कविको प्रवतवित र्न् ? कस्तो सम्भावित पूिाुग्रह प्रस्तुत गररएको र्?
○ के तथ्याङ्क/स्टारटवस्टक्स िैध र विश्वसनीय र्न्?
● नोभा, नेचर र अन्य सोहरूका प्रकरणहरूको अनुसन्धान गनुुहोस्।
○ सो प्रकरणमा के कस्ता मुद्दाहरू सामेल गररएका र्न्?
ाँ ा व्यविगत अनुभिहरूसाँग जोविन्र्?
○ यो जानकारी कसरी तपाईक
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ाँ े के अचवम्भत बनाउाँ र्?
○ यसले तपाईल
ाँ े बढी जानकारी कहााँ प्राप्त गनु सक्नुहुन्र्?
○ तपाईल

विषयिरतु-विलशष्ट कायव
माध्यलमक भाषा कला
ाँ े कस्ता वभन्नताहरू पवहचान गनुुहुन्र्? वनदेिकले पाठलाई जीिनमा पररितुन गदाु
● दफल्ममा रूपान्तरण गररएका पुस्तकहरू अन्िेषण गनुुहोस्। तपाईल
कस्ता वसजुनात्मक तररकाहरू अपनाए? यो स्रोत प्रयोग गनु मुि रहनुहोस् https://www.goodreads.com/list/tag/book-to-film
● आफू लाई मनपने मध्ये एउटा गीतको पद्य समीक्षा गनुुहोस्, जुन स्कू ल उपयुि पवन होस्। गीतवभत्र प्रयोग गररएका तीनिटा उपकरणहरू पवहचान गनुुहोस्
र वतनीहरूको प्रयोग तथा प्रभाि व्याख्या गनुुहोस्।
○

उपकरणहरूमा नर्म्र् सामेल छर् ्: उपमा, रुपक, अत्युब्क्त, प्रतीकात्मकता, अनुप्रार्, लय, भाव, र ध्वनन।

माध्यलमक सामास्क्िक अध्ययर्
● के ही समय क्र्यास कोसु कन्टेन्टसाँग वबताउनुहोस्(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 हुनह
ु ोस ्। एउटा
प्रकरण(एवपसोड) हेररसकेपनि, अको एउटा स्रोतको अनुसन्धान गनेबारे ववचार गनुडहोस ्, जसलाई तपाईँ “रहस्यमयी दस्ताबेज”का रूपमा प्रयोग गनड
सक्नुहुन्ि। तपाईँले क्रकन यो दस्ताबेज िनोट गनुडभयो र तपाईँले भखडरै हेरेको प्रकरणसुँग कसरी सम्बब्न्धत हुन्ि व्याख्या गनुडहोस ्।
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● (https://www.pbs.org/wgbh/frontline/films/)बाट एउटा सभडडयो िनोट गनुडहोस ् जसले
तपाईँलाई आफूले स्कूलमा ससक्रकरहेको कुरासुँग जोड्ि।

ाँ े के नयााँ जानकारी वसक्नुभयो? यस िीषुक, क्षेत्र र मुद्दाका विषयमा तपाईल
ाँ े वसदकसक्नुभएको कु रासाँग यसले कसरी जोड्र्?
○ तपाईल
○ सो वभवियोले कस्ता दाबीहरू उठान गरेको र्? आफ्नो दाबीलाई समथुन गनुका लावग उनीहरूको कस्तो प्रमाण प्रयोग गदुर्न्?
○ यस स्रोतले कस्ता प्रश्नहरू उठान गदुर्? यस क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई वनरन्तरता ददन तपाई ाँ कसरी
प्रयास गनुुहुन्र्?

माध्यलमक विज्ञार्
घटनाहरूमध्येबाट एउटा घटना पदहचान गनुडहोस ्: वन्डर अफ साइन्स सूची र सार्थ रहेको सभडडयो हेनुडहोस ् (
https://thewonderofscience.com/phenomenal). ननम्नसलखखत पूरा गनुडहोस ्:
ाँ ाँग के कस्ता प्रश्नहरू र्न्?
● सो र्टनाबारे एउटा व्याख्या वनमाुण गनुुहोस्। सो र्टनाका सम्बन्धमा तपाईस
● अिधारणाहरू र व्याख्याहरू प्रस्तुत गनुका लावग एउटा नमुना (जस्तै वचत्र, रेखावचत्र, गवणतीय सम्बन्ध, समरूपता, कम््युटर अनुकरण र भौवतक प्रवतरूप)
वनमाुण गनुुहोस्।
● सो र्टनाबारे प्रदान गररएको तथ्याङ्कको विश्लेषण र व्याख्या गनुुहोस्।
● कु नै प्राकृ वतक र्टनाको सिोिम व्याख्या पवहचान गनु िा विजाइन समस्याका लावग सिोिम समाधान गनुका लावग प्रमाणमा आधाररत कारण र तकु
ददनुहोस्।
● पररिारको कु नै सदस्यल िा साथीसाँग जानकारी स्पष्ट र िुद्धता सवहत प्राप्त गनुुहोस्, मूल्याङ्कन गनुुहोस् र सञ्चार गनुुहोस्।

माध्यलमक गणणत
● विवभन्न फङ्सनहरूद्वारा मोिल गनु सदकने एउटा िास्तविक विश्व पररवस्थवतको पवहचान गनुुहोस्(जस्तै, वलवनयर, क्वाड्रारटक, एक्सपोने वन्सयल,
लगररदवमक, लवजवस्टक, साइनोसुिल, स्टेप, एबसोल्युट भ्यालु, स्क्वायर रूट फङ्सनहरू) सो पररवस्थवत तथा दकन सो फङ्सन मोिल सैभन्दा उपयुि र्
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व्याख्या गनुुहोस्। आफ्नो पररवस्थवतका लावग विवभन्न प्रस्तुवतकरणहरू वनमाुण गनुुहोस् जस्तै
तावलका, ग्राफ र/िा समीकरण। सन्दभुमा आधाररत रहेर उि फङ्सनका लावग उपयुि िोमेन र विस्तार(रेन्ज) वनधाुरण गनुुहोस्।
● (http://pbs.panda-prod.cdn.s3.amazonaws.com/media/assets/wgbh/rttt12/rttt12_int_graphstories/ind ex.html प्रयोग गरे र ग्राफ स्र्थावपत
गनुडहोस ् र ग्राफले के गचरण गिड व्याख्या गनुडहोस ्। ग्राफको समीक्षा गनुडहोस ् र ददइएको सन्दभडमा ग्राफले कुनै अर्थड राख्ि क्रक राख्दै न ननधाडरण गनुडहोस ्।

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

कला
आफ्ना अवधारणाहरू र कलालाई सङ्गदित गनडका लागग स्केचबुक सब्जला उपायहरू हुन ्। आफ्नो स्केचबुकमा वा आफूसुँग भएको अन्य कुनै कागजमा
आफूसुँग उपललध गचर कोने सामग्रीले:
● विवभन्न मुद्रामा आाँखा, नाक र मुखहरूका विवभन्न रेखावचत्र अध्ययन वसजुना गनुुहोस्।
● तीनिटा वभन्न कोणहरूबाट एउटा रमाइलो िस्तुको वचत्र कोनुुहोस्।
● प्रकाि पराितुन गने तीनिटा धातुका िस्तुहरूको वचत्र कोनुुहोस्। हाइलाइटहरू र प्रवतवबम्बनहरूमा ध्यान ददनुहोस्।
● अपितुन – वभन्न िस्तुहरू आंविक रूपमा पानीमा िु बेका दुई वचत्रहरू कोनुुहोस्।
● बन्द गनु नसदकने कु नै िस्तुको वचत्र कोनुुहोस्।
● कु नै िावन्तदायक िस्तुको वचत्र कोनुुहोस्।
● आफू लाई असाधारण लाग्ने िा गन्ध आउने कु नै िस्तुको वचत्र कोनुुहोस्।

सङ्गीत
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● मानक नोटेसन प्रयोग गरेर तीनिटा मेजर स्के लको वचत्र कोनुुहोस् र वतनलाई बजाउनु िा
गाउनुहोस्।
● मानक नोटेसन प्रयोग गरेर तीनिटा माइनर स्के लको वचत्र कोनुुहोस् र वतनलाई बजाउनु िा गाउनुहोस्।
● र्रायसी िस्तुहरूको प्रयोग गरेर ताल वस्थर राख्दै एउटा लय वसजुना गनुुहोस्।
● कु नै गीत सुन्नुहोस् र स्थायी/कोरसको प्रयोग गरे र गीतको प्रारूप व्याख्या गनुुहोस्।
● आफ्नो कु नै ददनका लावग वथम गीत र्नोट गनुुहोस् र आफू ले दकन र्नोट गरे को व्याख्या गनुुहोस्।
● आफ्नो र्रमा प्राकृ वतक रूपमा वसजुना हुने लयहरू पवहचान गनुुहोस्।
● एउटा ४ बार धुन वसजुना गरी बजाउनुहोस् िा गाउनुहोस्
● एउटा ४ बार २ आिाज काउन्टरपोइन्ट वसजुना गनुुहोस्

पुरतकालय लमडिया
● विवभन्न दकवसमका विधाहरू र ढााँचाहरू पढ्नुहोस्। ओभरड्राइभमा विवजटल सामग्रीहरू उपलब्ध र्न्।
● व्यविगत रुवच िा पाठ्यक्रमीय सन्दभुको िीषुकका विषयमा प्रश्नहरू बनाउनुहोस्। ती प्रश्नहरूको जबाफ ददनका लावग वबग६
प्रदक्रया(https://www.hcpss.org/f/academics/media/factsheet_big6.pdf) प्रयोग गरे र िा अन्य अनुसन्धान प्रदक्रया प्रयोग गरेर अनुसन्धान गनुुहोस्।

रिार्य र शारीररक लशक्षा
हरे क ददन तलको सूचीबाट १० वटा कसरत गनुडहोस ्। हरे क क्रफटनेस अवयवका लागग केही कसरतहरू कोससस र िनोट गनुडहोस ्। क्रफटनेस अवयवहरूमा
ननम्न सामेल िन ्: काडडडयोभास्कुलर सहनर्ब्क्त, मांसपेर्ीय तागत, मासंपेसीय सहनर्ब्क्त, लचकता, र्ारीररक बनोट।
कसरतहरू
● १० पुस-अ्स
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● ३०-सेकेन्ि ्लाङ्क
● १० वसट-अ्स
● १० एयर स्क्वाट्स
● १० लन्जेज
● ३० जवम्पङ ज्याक्स
● १ वमनटको एउटै स्थानको जवगङ
● १ वमनटको हाइ वनज
● १० बर्पुज
ग्रेि ९ छर्ोट बोिव
● १० िाल पुस-अ्स
● वसट एन्ि ररच स्रेच
● २० सानो पाखुरा र्ुमाउने(अगावि र पर्ावि)
● २० ठू लो पाखुरा र्ुमाउने(अगावि र पर्ावि)
● वर्मेक िररपरर १० वमनटको हहाँड्ने
● २० फ्लटर दकक्स
● ३० सेकेन्ि बटरफ्लाइ स्के च
● आफ्नै र्र िररपरर ३ पटक दौविने
● ३०-सेकेन्टको ह्यामवस्रङ स्रेच
● ३०-सेकेन्िको क्वावड्रसे्स स्रेच
https://docs.google.com/document/d/1KeI12sTspZT0sahilseN5SNGMcLgONVt5qXzGWooLFE/edit

डिस्क्िटल स्रोतहरू

डडब्जटल रूपमा प्राप्त गनड सक्रकने केही प्रस्ताववत स्रोतहरू यहाुँ िन ्
●

स्कूलाब्स्टक लनड एट होम

●

वपबबएस क्रकड्स
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●

डेनभर पब्ललक स्कूल्स डडब्जटल लाइब्रेरी

●

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

●

डडवपएस र्ैक्षक्षक प्रववगध मेनु:
○

ाँ ो स्कू ल → जानुहोस्!
स्कू ल ब्रेकिाउन र्नोट गनुुहोस् → तपाईक

○

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

○

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

र्यानर्समा अलभभािकहरूका लागग क्रियाकलाप गर्व अिधारणा
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas

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

●

●

●

वायुमण्डल 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

स्याटे लाइट (डडस नेटवकड)
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○

रकी माउन्टे न वपबबएस एचडड: च्यानल ६

9

