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घरमा विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न ेकिन्डरगार्टन  

मूल रूपमा होवाडट िाउन्र्ी पब्ललि स्िूल्सले वविससत गरेिो; डेनभर पब्ललि स्िूल्सिा लागग अनुिूलन गररएिो 

समीक्षा  
िोसभड-१९ िा स्िूलहरू बन्द रहेिा बेला बालबासलिाहरूलाई ससिाइ कियािलापहरूमा संलग्न गराउन अवधारणा प्रदान गनट यो मागटदर्टि ननमाटण गररएिो हो। 
उल्लेखित गररएिा कियािलापहरू बालबासलिाहरू घरमा भएिा बेला उनीहरूलाई बौद्गधि रूपमा कियार्ील राख्न मद्दत गने उद्देश्यिा लागग हुन।् यो कियािलाप 

अवधारणाल ेस्िूलहरूमा हुने पहहलो तहिो सर्क्षणलाई प्रनतननगधत्व गदैन। पहहलो सर्क्षणिा लागग सवोत्तम अभ्यासहरू ववद्यार्थीहरू स्िूल फकिट एपनि हुनेिन।्  

ववद्यार्थीहरूल ेघरमा सम्पन्न गरेिा कियािलापहरू र िायटहरूलाई एसेसमेन्र्िा रूपमा सलइनेिैन वा ववद्यार्थीिो ग्रेडिो अंर्िा रूपमा गणना गररनेिैन। पररवारहरूले 
सूचीिो समीक्षा गनुटपनेि तर्था सान्दसभटि एवम ्पहुुँचयोग्य वविल्पहरू िनोर् गनुट पनेि। यी कियािलापहरू एि पर्ि भन्दा बढीिा लागग गनट सकिन्िन।्  

र्नमूर्ना दैनर्नक ताललका 

८:००-९:०० उठ्र्ने र तयार हुर्न े ब्रेिफास्र् िाने, िपडा लगाउने, हदनभररिो िामिा लागग तयार हुन े

९:००-१०:०० शैक्षक्षक समय तल हदएिो सूचीबार् एि वा बढी वविल्पहरू िनोर् गनुटहोस।् 

१०:००-१०:३० स्ितन्त्र छर्नोट लेगोस, गचत्र बनाउने, पाििला, पजल, बोडट िेलहरू जस्तो एउर्ा कियािलाप िनोर् गनुटहोस ्

१०:३०-११:०० स्क्स्िर्न समय तल हदएिो सूचीबार् एि वा बढी ब्स्िन आधाररत कियािलापहरू िनोर् गनुटहोस।् 

११:००-१२:०० लन्त्च र खाली समय लन्च िानुहोस,् डुल्न जानुहोस ्वा बाहहर गएर िेल्नुहोस ्
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१२:००-१:०० शैक्षक्षक समय तल हदएिो सूचीबार् एि वा बढी वविल्पहरू िनोर् गनुटहोस।् 

१:००-१:३० स्ितन्त्र छर्नोट लेगोस, गचत्र बनाउने, पाििला, पजल, बोडट िेलहरू जस्तो एउर्ा कियािलाप िनोर् गनुटहोस ्

१:३०-२:०० पढाइ िुनै पसु्ति पढ्नुहोस ्वा तल हदइएिा स्रोतबार् िुनै अनलाइन फम्याटर्िो पुस्ति िनोर् गनुटहोस।् 

२:००-२:३० बाहहरी समय डुल्न जानुहोस ्वा बाहहर िेल्नुहोस ्

२:३०-३:०० स्क्स्िर्न समय तल हदएिो सूचीबार् एि वा बढी ब्स्िन आधाररत कियािलापहरू िनोर् गनुटहोस।् 

३:००-४:०० स्ितन्त्र छर्नोट लेगोस, गचत्र बनाउने, पाििला, पजल, बोडट िेलहरू जस्तो एउर्ा कियािलाप िनोर् गनुटहोस ्

 

शैक्षक्षक क्रियाकलापका छर्नोटहरू  

हरेि र्ैक्षखणि क्षेत्रमा वविल्पहरूिो एउर्ा “िनोर् बोडट” हुन्ि। हरेि हदन िुनै सभन्न ववषयवस्तु क्षेत्रबार् ववसभन्न किससमिा कियािलापहरू िनोर् गने बारे ववचार 

गनुटहोस।् यी वविल्पहरूमा र्ारीररि कियािलाप, पुस्ति पठन, र प्रववगधिो प्रयोग, अनलाइन स्रोतहरू र रे्सलसभजन प्रोग्रासमङ-िा लागग अवसरहरू सामेल िन।् 
बालबासलिाहरूले पूरा गरररहेिा कियािलापहरू बारे वाताटलाप गनाटल ेसञ्चार सीपहरू र बुझाइलाई सहयोग गनट मद्दत गनेिन।्  

सबै क्षेत्रहरूिो सर्क्षणमा ननरन्तरता प्रोत्साहहत गनट हरेि हदन ववववधतापूणट कियािलापहरू िनोर् गनट आफ्नो बच्चालाई मद्दत गनट िृपया तलिो तासलिा (होवाडट 
िाउन्र्ी स्िूल्सले वविससत गरेिो र डेनभर पब्ललि स्िूल्सले प्रयोग गनट अनुिूलन गररएिो) प्रयोग गनुटहोस।्  

 

शीर्षक  विकल्प १  विकल्प २  विकल्प ३  विकल्प ४  

भार्ा कला  िुनै िर्था पढ्नुहोस/्सुन्नुहोस।् चि, “र्ङ ट्ववस्र्र” भन्नुहोस ्र ध्वननसुँग आफूलाई रुगच लाग्न ेजानिारीमूलि “हर्ि-ट्याि-र्ो ललेन््स” िेल्नुहोस।् 
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मािट र, िेयन वा रङ प्रयोग गरेर 

आफ्नो िर्थाबारे एउर्ा गचत्र ससजटना 
गनुटहोस।्  

रमाइलो गनुटहोस ्– फे्रस्ली फ्राइड फ्लाइङ 

कफस,- सस सेल्स सससेल्स बाइ द ससर्ोर  

-ने्स न्यापस्याि स््याप स्नाप्ड 

-रबर बेबी बगी बम्पसट  

नयाुँ र्ङ ट्ववस्र्रहरू ननमाटण गनुटहोस!्  

पुस्ति पढ्नुहोस/्सुन्नुहोस।् पुस्ति 

पहढसिेपनि, आफूले ससिेिा तथ्यहरू 

बारे लेखु्नहोस ्वा रेिागचत्र बनाउनुहोस।्  

हर्ि-ट्याि-र्ो बोडटिो रेिागचत्र 

बनाउनुहोस।् हरेि िेलाडीले एक्स() वा 
ओ() िो सार्ो एउर्ा अक्षर समश्रण 

(बबएल, ससएल, बबआर, हर्आर, एफएल, 

ब्जएल, वपएल, एसससआर, एसिे) िनोर् 

गनेि। िेलाडीले सो समश्रणबार् सुरु हुने 

एउर्ा र्लद भन्नु पनेि र सो समश्रण 

िाली ठाउुँमा राखु्न पनेि।  

 

गणित  

आिार िोजीमा ननब्स्िनुहोस।् 
िनतवर्ा वतृ्त, बत्रभुज, वगट, र 

आयातहरू तपाईँ पत्ता लगाउनुहुन्ि 

?  

घरमा भएिा वस्तुहरू गणना गनुटहोस।् 
तपाईँसुँग िनतवर्ा घडीहरू िन?् 

तपाईँसुँग िनतवर्ा फननटचरहरू िन ्?  

मोचा, ब्स्र्िर र िेलौनाहरू समूहमा 
राखु्नहोल ्र िुन समूहमा बढी वा िम 

वस्तुहरू िन ्िुरा गनुटहोस।्   

ववसभन्न समश्रणहरू प्रयोग गरेर िनतवर्ा 
सभन्न तररिाले तपाईँ िुनै सङ्ख्या (१० 

वा िम) बनाउन सक्नुहुन्ि ?  

विज्ञार्न  

एउर्ा घरेलु ववज्ञान जनटल 

बनाउनुहोस।् लेिेर वा गचत्र बनाएर 

हरेि हदन प्रववब्टर् र्थप्नुहोस।् तपाईँ 

िेले अचब्म्भत हुनुहुन्ि? तपाईँ िे 

अवलोिन (देख्न, सुन्न, र अनुभव) 

गनट सक्नुहुन्ि? िुनै गैर-आ्यान 

ववज्ञान पुस्ति पढ्नुहोस ्वा 
सुन्नुहोस ्र आफ्नो नयाुँ ससिाइ बारे 

लेखु्नहोस।्  

िे तपाईँसुँग घरपालुवा जनावर ि वा 
आफूलाई मन पन ेभररएिो जनावर 

ि?घरबाहहर िुनै जनावर देखु्नहुन्ि ? 

धेरैभन्दा धेरै वववरण प्रयोग गरेर सो 
जनावरिा र्रीरिा भागहरूिो गचत्र 

बनाई लेबल गनुटहोस ्र प्रत्येि भागिो 
उद्देश्य लेखु्नहोस।्  िे तपाईँ घरबाहहर 

िुनै जनावर देखु्नहुन्ि ? नतनीहरूले िे 

गिटन ्आफूले अवलोिन गरेिो िुरा 
लेखु्नहोस।् तपाईँ िस्तो व्यवहार 

देखु्नहुन्ि?   

िारण र प्रभाव बारे सोच्नुहोस।् यहद 

तपाईँले िुनै गोली हलुिासुँग ठेल्नुभयो 
भन ेिे हुन्ि भन्न ेतपाईँलाई लाग्ि? 

गोलीमा िडा गरी ठेल्नुभयो भन?े  

िे हुन्ि? िेले त्यस्तो भएिो हो? 

अन्य िुन िुन िेलौनाहरू तपाईँ ववसभन्न 

तररिाले ठेल्न वा तान्न सक्नुहुन्ि ? 

आफ्नो ववज्ञान जनटलमा िारण र प्रभाव 

बारे लेखु्नहोस।्  

आफ्नो घर वा बाहहरिा ववसभन्न 

वस्तुहरूिो नब्जिबार् अवलोिन 

गनुटहोस ्(वयस्ििो अनुमनतले)। सो वस्तु 
व्या्या गनटिा लागग िनतवर्ा सभन्न 

र्लदहरू प्रयोग गनट सक्नुहुन्ि? िे तपाईँ 

रङ, बनोर्, नाप, आिार, वा गन्ध 

व्या्या गनट सक्नुहुन्ि? िे अन्य िेही 
ववरे्षताहरू पनन िन ्?  

सामास्क्िक ननयमहरूिो एउर्ा सूची ननमाटण िुनै वयस्ि व्यब्क्तसुँग उनीहरू बच्चा आफ्नो घरिो अन्वेषण गनुटहोस ्र आफूलाई धेरै मन पन ेस्र्थान (जस्तै, िेल 
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अध्ययर्न  गनुटहोस।् ती ननयमहरू तपाईँिो 
पररवार, स्िूल वा समुदायिा लागग 

हुन सक्िन।् आफूले ती प्रत्येि 

ननयम पालना गरेिो रेिागचत्र 

बनाउनुहोस।्  

हुुँदा जीवन िस्तो गर्थयो भन्ने बारे िुरा 
गनुटहोस।् उनीहरूिो बाल्यावस्र्था 
तपाईँिो जीवनसुँग िनत समान ि वा 
सभन्न ि तुलना गनुटहोस।्  

वस्तुहरू िसरी बनाइन्िन ्र िहाुँबार् 

आउुँिन ्पहहचान गनुटहोस।्  
मैदान, घर, समुदाय) िो मानगचत्र 

बनाउनुहोस।्  

सम्बस्क्न्त्ित 

कला  

सङ्खगीतः ताल र लयबीच सभन्नता 
अन्वेषण गनटिा लागग ववसभन्न 

घरायसी सामान प्रयोग गनुटहोस।् 
तीव्र तर्था नरम नोर्हरू र ध्वननहरू 

भएिो एउर्ा गीत बनाउनुहोस।्  

सङ्खगीतः उच्च तर्था न्यून पीच अन्वेषण 

गनट आफ्नै आवाज प्रयोग गनुटहोस।् 
आफ्नो र अरू िसैिो आवाजिो तुलना 
गनुटहोस ्र सभन्नता पत्ता लगाउनुहोस ् 

पुस्तिालय समडडयाः गचत्र पुस्ति, 

अध्याय पुस्ति, पबत्रिाहरू, र गचत्रिर्था 
सहहत ववसभन्न किससमिो पढाइ सामग्री 
िनोर् गनुटहोस।् आ्यान र गैर-आ्यान 

बारे तपाईँल ेदेिेिो सभन्नता िे हो?  

र्ारीररि सर्क्षा र स्वास्थ्यः (वयस्ििो 
अनुमनतले) आफ्नो िनोर्िो र्ारीररि 

कियािलाप गनटिा लागग ३० समनर् 

बबताउनुहोस।्  

सम्बस्क्न्त्ित 

कला   

रै्क्षखणि प्रववगध: िाली वडट 
प्रोसेससङ डिुमेन्र्मा आफ्नो नाम र 

र्थर, युजरनेम/पासवडट, र/वा उच्च-

आववृत्त र्लदहरू र्ाइप गने अभ्यास 

गनुटहोस।्  

र्ारीररि सर्क्षा र स्वास्थ्य: एउर्ा नतृ्य 

पार्ी आयोजना गनुटहोस ्आफूलाई मन 

परेिा गीतमा नतृ्य गनुटहोस।्  

िला: उपललध सामग्रीहरूिो प्रयोग गरेर, 

आफूलाई मन परेिा गचजहरूमा आधाररत 

एउर्ा गर्थम पािट  ननमाटण गनुटहोस।् 
आफूलाई मन परेिा वाहनहरूिो रेिा 
गचत्र िोनुटहोस।् त्यहाुँ हुुँदा तपाईँ िे िान 

सक्नुहुन्ि? त्यहाुँ िस्तो सजावर् वा गर्थम 

हुन्िन?्  

पुस्तिालय समडडयाः आफ्नो घरिा 
मसलाहरू, क्यानमा राखिएिा वस्तुहरू, 

र अन्य वस्तुहरूलाई अिाराहद िममा 
समलाउने अभ्यास गनुटहोस।्  

 

डिस्क्िटल स्रोतहरू 

डडब्जर्ल रूपमा प्राप्त गनट सकिने िेही प्रस्ताववत स्रोतहरू यहाुँ िन ्

● स्िूलाब्स्र्ि लनट एर् होम 

● वपबबएस कि्स  

● डेनभर पब्ललि स्िूल्स डडब्जर्ल लाइबे्ररी  
● डेनभर पब्ललि लाइबे्ररी फोन अ स्र्ोरी (अङ्खग्रेजी, स्प्याननस, अम्हररि र सभयतनामी) 

https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html
http://www.pbskids.org/
https://soraapp.com/library/dpsk12
https://kids.denverlibrary.org/activities/phone-story-720-865-8500?
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● डडवपएस र्ैक्षक्षि प्रववगध मेनु: 
○ स्कूल बे्रकडाउन छनोट गननुहोस्   तपाईकँो स्कूल   जाननहोस्! 

○ “असभभावि सहमनत आवश्यि” ट्याब: तपाईँिो स्िूलमा असभभावििो सहमनत माफट त स्वीिृत स्रोतहरू 

○ “असभभावि सहमनत आवश्यि िैन” ट्याब: डडब्स्िक्र्-स्वीिृत स्रोतहरू 

 

स््यानर्नसमा अलभभािकहरूका लागग क्रियाकलाप गर्नष अििारिा 
● Las Provincias  

● Bebesymas 

● Sapos Y Princesas 

शैक्षक्षक हटलभ 

वपबबएससुँग ववसभन्न किससमिा र्ैक्षक्षि हर्सभ ि। डेनभर क्षेत्रमा िसरी वपबबएसमा पहुुँच राख्न सकिन्ि भन्ने तररिा यहाुँ ि।  
● वायुमण्डल प्रसारण (एन्रे्ना) 

○ रिी माउन्रे्न वपबबएस: च्यानल ६.१ 

○ आरएमवपबबएस कि्स: च्यानल ६.२ 

● िेबल हर्भी (िमिास्र्) 

○ रिी माउन्रे्न वपबबएस: च्यानल ६ र ६५८ 

○ आरएमवपबबएस कि्स: च्यानल २४५ 

○ किएर्/वल्डट*: च्यानल २४८ 

○ अन डडमान्ड: च्यानल १ (“योर िोलोराडो”) 

● स्यारे्लाइर् (डाइरेक्र्हर्सभ) 

○ रिी माउन्रे्न वपबबएस च्यानल ६ 

● स्यारे्लाइर् (डडस नेर्विट ) 
○ रिी माउन्रे्न वपबबएस एचडड: च्यानल ६ 

https://atm.dpsk12.org/usage_reporting.aspx
https://www.lasprovincias.es/sociedad/juegos-ninos-casa-coronavirus-20200313160107-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.bebesymas.com/actividades-bebes-ninos/quedate-casa-39-ideas-juegos-actividades-para-entretener-a-ninos-os-protegeis-coronavirus
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-caseros-ninos/

	● वायुमण्डल प्रसारण (एन्टेना)
	● केबल टिभी (कमकास्ट)
	● स्याटेलाइट (डाइरेक्टटिभि)
	● स्याटेलाइट (डिस नेटवर्क)

