सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
एलेमेन्ट्री स्कूलहरू
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ?

समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी भाषा कला
•

•

हरे क ग्रेड लेभलले एउटा उत्साहजनक

•

प्रत्येक अङ्ग्रेजी भाषा कला

थिमको प्रयोग गर्दै ज्ञान तथा

इकाइको थिममा विज्ञान,

शब्दावलीको विकास गर्नेछन्।

सामाजिक अध्ययन, तथा फाइन

पठनद्वारा विद्यार्थीहरूले कम्प्रिहेन्सन,

आर्टहरूको गहन अध्ययन समावेश

फोनिक्स, तथा फ्लुएन्सीमा अभ्यास

हुन्छ।

गर्न पाउँ छन्।

गणित
•

गणित पाठहरूद्वारा विद्यार्थीहरूले ग्रेड
लेभल अवधारणा तथा सीपहरूमा
अतिरिक्त अभ्यास गर्न पाउँ छन् तथा
विद्यार्थीहरूलाई पूरा नगरे को पढाइमा
सहयोग प्रदान गर्छ।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
•

हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य समुदायको निर्माण गर्ने समय
निकाल्ने

•

गति तथा विचारशीलता तालीमद्वारा हाम्रो शरीर तथा मस्तिष्कलाई दिन
भरि रमाइलो गर्न, लक्षित रहन र सहभागी हुन लगाउने

•

उपयुक्त व्यवहार सिक्ने र अभ्यास गर्ने तथा हामी आफै ँ लाई, अरुहरूलाई
राम्ररी बुझ्ने, तथा स्वस्थकर सम्बन्धले काम गर्ने तरिकाको विकास गर्ने।

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू

•

लक्षित निराकरणहरू

•

निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध

•

अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार

सिनसिनाटी पब्लिक स्कू ल दूर शिक्षा वेबसाइट
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
7th तथा 8th ग्रेड
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्ह
नु ुन्छ?

अङ्ग्रेजी भाषा कला तथा गणित
•

•

हरे क ग्रेड लेभलले एउटा उत्साहजनक

•

गणित पाठहरूद्वारा विद्यार्थीहरूले ग्रेड

थिमको प्रयोग गर्दै ज्ञान तथा शब्दावलीको

लेभल अवधारणा तथा सीपहरूमा

विकास गर्नेछन्।

अतिरिक्त अभ्यास गर्न पाउँ छन् तथा

विद्यार्थीहरूले फ्लुएन्सी तथा

विद्यार्थीहरूलाई पूरा नगरे को पढाइमा

कम्प्रिहेन्सनको निर्माण गर्न उनीहरूको

सहयोग प्रदान गर्छ।

पठन सीपहरूको अभ्यास गर्नेछन्।

कला, विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययनहरूको
खोज
प्रत्येक अङ्ग्रेजी भाषा कला इकाइको थिममा विज्ञान, सामाजिक
अध्ययन, तथा फाइन
आर्टको गहन अध्ययन
समावेश हुन्छ।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
•

हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य समुदायको निर्माण गर्ने समय
निकाल्ने

•

पुनः ऊर्जा र स्फूर्ती प्राप्त गर्ने समय दिएर हाम्रो शरीरको कदर गर्ने

•

प्रभावहरूको विश्लेषण, भावनाहरूको समझ तथा व्यवस्थापन, निर्णय, द्वन्द
समाधान

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू

•

लक्षित निराकरणहरू

•

निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध

•

अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
हाइ स्कूल:
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ?

अङ्ग्रेजी भाषा कला, गणित, विज्ञान, तथा
सामाजिक अध्ययन

•
•

•
•
•

सम्पूर्ण कोर्शहरू शिक्षकको अगुवाइमा अन्तरक्रियात्मक हुन्छ, तथा
विद्यार्थीहरूलाई ग्रेड लेभल कार्यमा सहभागी हुने, पूरा नगरे को पढाइ पूरा
गर्ने, तथा छु टेको क्रेडिटहरू प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
अङ्ग्रेजी भाषा कला कोर्शहरूमा विविध पाठ्य सामग्रीहरू, छलफल, लेखन, तथा
प्रस्तुतिको अवसरहरू सहित एउटा थिम्याटिक इकाइमा के न्द्रित रहन्छ।
गणित कोर्शहरूमा आगामी कोर्शका लागि सुदृढ आधार तयार गर्दै महत्त्वपूर्ण
अवधारणा तथा सीपहरू सहित विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ गणित
परियोजनाहरूमा के न्द्रित रहन्छ।
विज्ञान कोर्शहरूमा जीव तथा निर्जीव वस्तुहरू, ऊर्जा, प्रणाली तथा वैज्ञानिक
विधिको गहन समझका माध्यमबाट ब्रम्हाण्डको अध्ययन गरिन्छ।
सामाजिक अध्ययन कोर्शहरूमा परियोजनामा आधारित अनुभवहरू समावेश हुन्छ
जस अन्तर्गत इतिहासलाई वर्तमान समुदाय तथा विश्वव्यापी मुद्दाहरूसँग जोड्ने काम
गरिन्छ।

कला, शारीरिक शिक्षा। स्वास्थ्य र अन्य
•

विद्यार्थीहरूले दूर शिक्षा मार्फ त ऐच्छिक कोर्शहरूमा पहुँच पाउने छन्।

•

कोर्शहरू नयाँ सिकाइ अनुभवहरूका लागि इन पर्सन वा अनलाईन शिक्षकको
अगुवाइमा र ग्र्याज्युएसन आवश्यकताको पूर्ति गर्ने हुनेछ।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
•
•
•

हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य समुदायको निर्माण गर्ने समय
निकाल्ने
पुनः ऊर्जा र स्फूर्ती प्राप्त गर्ने समय दिएर हाम्रो शरीरको कदर गर्ने
प्रभावहरूको विश्लेषण, भावनाहरूको समझ तथा व्यवस्थापन, निर्णय, द्वन्द
समाधान

समद्ृ धिकरण

समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा
क्रियाकलापहरू सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्!
तपाईंको उत्साह रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा
सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ।
हाम्रा सामुदायिक साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको
स्कू लमा पर्खिरहेका छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
प्रिस्कूल
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ?

संसार भरिको संगीत
भाषा तथा साक्षरता:

•

हामी वरिपरि संगीतको खोज गर्दै नयाँ

•

गणित
•

संगीत बनाउँ दै सरल प्याटर्नहरू बनाउने

शब्दहरू पत्ता लगाउने

•

ब्यान्डका सदस्यहरूको गन्ती गर्ने (0-20)

गीतहरू गाउँ दै र हाम्रो स्वरहरू निकालेर

•

ध्वनि तथा वादन यन्त्रहरूलाई विभिन्न

गाना अभ्यास गर्ने
•

वर्गहरूमा छु ट्याउने

अक्षर तथा ध्वनिहरूको अभ्यास गर्न ताली
बजाउने तथा खुट्टा बजार्ने

कला, विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययनहरूको
खोज
प्रत्येक अङ्ग्रेजी भाषा कला इकाइको थिममा विज्ञान, सामाजिक
अध्ययन, तथा फाइन
आर्टको गहन अध्ययन
समावेश हुन्छ।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
•
•
•

•
•

नयाँ साथीहरू बनाउने
हाम्रो शब्दहरूको प्रयोग गर्दै हाम्रो
भावनाहरू उजागर गर्ने
एउटा समूहका रूपमा मिलेर काम गर्ने

पारिवारिक साझेदारीहरू

परिवारहरूलाई समर स्कलर्सको अवधि भरि उनीहरूको सांगीतिक अभिरुचि
तथा सीपहरू देखाउन आमन्त्रण गरिन्छ
परिवारहरूलाई हाम्रो उम्रँदो संगीतकारहरूको प्रदर्शन गरिने समरको अन्त्यकालीन
कन्सर्टमा आमन्त्रण गरिन्छ

रिकभरी सेवाहरू
•
•

लक्षित निराकरणहरू
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड K
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ?

समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी भाषा कला
महाद्वीपहरू: संसारलाई के कु राले आकर्षक बनाएको छ?

•

•
•

•
ज्ञान तथा शब्दावली लक्षित: प्रत्येक
महाद्वीप तथा यसको मानिस तथा स्थानहरूको
लागि शब्दहरू सिक्ने ।
चित्रलेखन, तस्बिर, तथा शब्दहरूद्वारा हामीले •
कसरी जानकारी पाउँ छौं भनेर जान्ने
फ्लुएन्सी लक्षित: प्रत्येक शब्दमा तपाईंले कु न
ध्वनि सुन्न सक्नु हुन्छ? अक्षरहरूले कसरी मिलेर
शब्द बनाउँ छन्?
•

•

•
•
•

विज्ञान: प्रत्येक महाद्वीपमा कु न कु न जीव तथा
निर्जीव वस्तुहरू पाइन्छ? प्रत्येक महाद्वीपमा कस्तो
प्रकारको मौसम हुन्छ?
सामाजिक अध्ययन: संसारको मानचित्र,
संस्कृति, तथा परम्पराहरूको अध्ययन गर्ने।
तपाईंको परिवारको मनपर्ने परम्पराहरू के के
हुन्? समय बित्दै जाँदा वस्तुहरू कसरी परिवर्तन
हुन्छ?
कला: संसार भरिका वादन यन्त्र, ताल, तथा
लयहरू कतिको समान तथा फरक छन्?

गणित

गणित लक्षित: संख्याहरूले हामीलाई संसारको
अध्ययन गर्न कसरी सहायता गर्न सक्छन्? कति
वटा महाद्वीपहरू छन्? प्रत्येक महाद्वीपमा
कतिजना मानिसहरू बस्छन्?
संख्याहरूको नाम भन्ने।
संख्याहरूलाई 0-20 को क्रममा राख्ने।
1-100 सम्म वस्तुहरूको संख्या बताउन गन्ति
गर्ने।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
•
•
•

बिहानको बैठकहरू: हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य
समुदायको निर्माण गर्ने समय निकाल्ने
गति तथा विचारशीलता: तालीमद्वारा हाम्रो शरीर तथा
मस्तिष्कलाई दिन भरि रमाइलो गर्न, लक्षित रहन र सहभागी हुन
लगाउने
सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा लक्षित: आत्म नियन्त्रण तथा
समस्याको समाधान, भावनाहरूको खोजी, मित्रता, तथा जिम्मेवार
हुने अभ्यास गर्ने

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•

लक्षित निराकरणहरू

•

निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध

•

अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार

सिनसिनाटी पब्लिक स्कू ल दूर शिक्षा वेबसाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड 1
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ?

समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी भाषा कला

सिन्ड्रेलाका कथाहरूः किन संसारभरका मानिसहरू सिन्ड्रेलाको प्रशंसा गर्दछन्?
•
•

•

ज्ञान तथा शब्दावली लक्षित: संसार भरिका •
धेरैवटा संस्कृतिहरूमा एकै प्रकारका कथाहरू
हुन्छन्। उनीहरूमा के के कु रा साझा छन्?
स्वभाव विशेष लक्षणहरूको अध्ययन गर्ने
(इमानदार, परिश्रमी, क्षमाशील, दयालू) तथा •
कु नै स्वभावको क्रियाद्वारा कसरी उनीहरूको
विशिष्ट लक्षणहरू थहा हुन्छ भनेर जान्ने।
फ्लुएन्सी लक्षित: हामी लामो स्वर वर्ण
•
ध्वनिहरू कसरी लेख्छौं वा पढ्छौं? तपाईंले
पढ्दै गर्दा दुई साना शब्दबाट बनिएको शब्दहरू
खोज्ने।

विज्ञान: हामी वरिपरिका ऊर्जा हामी कसरी देख्न
सक्छौं? चाल, तापमानमा परिवर्तनहरू, तथा
सजीव वस्तुहरूको आवश्यकताहरूलाई राम्ररी
नियालेर हेर्ने
सामाजिक अध्ययन: कसरी समय बित्दै जाँदा
विज्ञान तथा प्रविधिमा परिवर्तन भयो? कथाहरूमा
समुदाय तथा संस्कृतिहरूबारे के भनिएको हुन्छ?
कला: कु नै संगीतले कसरी कु नै कथा भन्छ?
कलाकारहरूले कल्पनाको प्रयोग गरि दैनिक
जीवनको कथाहरूको रचना वा रुपान्तरण गर्छन्?

गणित
•
•
•

जोड तथा घटाउद्वारा समस्याको समाधान
गर्ने।
जोड तथा घटाउलाई नमुनाहरूले प्रतिनिधित्व
गर्ने।
प्लेस भ्याल्यूबारे राम्ररी बुझ्न संख्या 11-19
मा काम गर्ने

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
• बिहानको बैठकहरू: हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य
समुदायको निर्माण गर्ने समय निकाल्ने
• गति तथा विचारशीलता: तालीमद्वारा हाम्रो शरीर तथा मस्तिष्कलाई
दिन भरि रमाइलो गर्न, लक्षित रहन र सहभागी हुन लगाउने
• सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा लक्षित: आत्म नियन्त्रण तथा
समस्याको समाधान, भावनाहरूको खोजी, मित्रता, तथा जिम्मेवार हुने
अभ्यास गर्ने

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार

सिनसिनाटी पब्लिक स्कू ल दूर शिक्षा वेबसाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड 2
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्ह
नु ुन्छ?

समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी भाषा कला

असल खानपान: खानेकुराले हामीलाई कसरी पोषण प्रदान गर्छ?
•
•
•

ज्ञान तथा शब्दावली लक्षित: खानेकुरा
•
कहाँबाट आउँ छ? खानेकुराद्वारा हाम्रो शरीरले
कसरी काम गर्ने हुन्छ?
समुदायहरूमा खानेकुरा कसरी फलाईन्छ र
•
हामीलाई पोषण दिन कसरी शरीरमा पच्छ।
फ्लुएन्सी लक्षित: हामी स्वर वर्ण समूहहरू
भएको शब्दहरू कसरी लेख्छौं वा पढ्छौं?
हामीले पढ्दै गर्दा कस्तो प्रकारको शब्दांशहरू
भेटाउँ छौं?
•

विज्ञान: हामी वरिपरिका ऊर्जा हामी कसरी देख्न
सक्छौं? चाल, तापमानमा परिवर्तनहरू, तथा सजीव
वस्तुहरूको आवश्यकताहरूलाई राम्ररी नियालेर हेर्ने
सामाजिक अध्ययन: सिनसिनाटीको खानेकुरा
इतिहास हेरौं! के तपाईंलाई स्काइलाईन, ग्र्याटरको
वा ला रोसाको मन पर्छ? सामुदायिक उद्ध्यानहरूले
कसरी सिनसिनाटीमा खानेकुरा उपलब्ध गर्छ?
हामीलाई किन “पोकोपोलिस” भनिन्छ?
कला: कसरी कु नै संगीत तथा कलाले हामीलाई
पोषण दिन्छ र हामी उदास वा रिसाएको बेला राम्रो
महसुस गराउँ छ?

गणित
•
•

प्लेस भ्याल्यूबारे राम्ररी बुझ्ने।
जोड तथा घटाउ गर्न प्लेस भ्याल्यूको प्रयोग गर्ने।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
• बिहानको बैठकहरू: हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य
समुदायको निर्माण गर्ने समय निकाल्ने
• गति तथा विचारशीलता: तालीमद्वारा हाम्रो शरीर तथा मस्तिष्कलाई
दिन भरि रमाइलो गर्न, लक्षित रहन र सहभागी हुन लगाउने
• सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा लक्षित: आत्म नियन्त्रण तथा
समस्याको समाधान, भावनाहरूको खोजी, मित्रता, तथा जिम्मेवार हुने
अभ्यास गर्ने

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार

सिनसिनाटी पब्लिक स्कू ल दूर शिक्षा वेबसाइट
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड 3
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्ह
नु ुन्छ?

समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी भाषा कला

कलाकारहरूले कलाको रचना गर्छन्: कलाकार भनेको के हो?
•

•
•

ज्ञान तथा शब्दावली लक्षित: कलाकारहरूले •
कसरी कल्पनाको प्रयोग गरे र हामीलाई
अभिप्रेरित गर्छन् तथा चुनौती दिन्छन्?
कलाकारहरू र हामीमाथि उनीहरूद्वारा पर्ने •
असरबारे जान्ने।
कलाकार म्यारियन एन्डर्सन, एल्भिन एले तथा
अन्यहरूको जीवनबारे जान्ने
फ्लुएन्सी लक्षित: हामी स्वर वर्ण समूहहरू
भएको शब्दहरू कसरी लेख्छौं वा पढ्छौं?
•
हामीले पढ्दै गर्दा कस्तो प्रकारको शब्दांशहरू
भेटाउँ छौं?

विज्ञान: हामी वरिपरिका ऊर्जा हामी कसरी देख्न
सक्छौं? चाल, तापमानमा परिवर्तनहरू, तथा सजीव
वस्तुहरूको आवश्यकताहरूलाई राम्ररी नियालेर हेर्ने
सामाजिक अध्ययन: सिनसिनाटीको खानेकुरा
इतिहास हेरौं! के तपाईंलाई स्काइलाईन, ग्र्याटरको
वा ला रोसाको मन पर्छ? सामुदायिक उद्ध्यानहरूले
कसरी सिनसिनाटीमा खानेकुरा उपलब्ध गर्छ?
हामीलाई किन “पोकोपोलिस” भनिन्छ?
कला: कसरी कु नै संगीत तथा कलाले हामीलाई
पोषण दिन्छ र हामी उदास वा रिसाएको बेला राम्रो
महसुस गराउँ छ?

गणित
•
•
•

गुणन तथा भागद्वारा समस्याको समाधान गर्ने।
गुणन तथा भागको प्रतिनिधित्व गर्ने।
गुणन तथा भाग माझको सम्बन्ध बुझ्ने।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
• बिहानको बैठकहरू: हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य
समुदायको निर्माण गर्ने समय निकाल्ने
• गति तथा विचारशीलता: तालीमद्वारा हाम्रो शरीर तथा मस्तिष्कलाई
दिन भरि रमाइलो गर्न, लक्षित रहन र सहभागी हुन लगाउने
• सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा लक्षित: आत्म नियन्त्रण तथा
समस्याको समाधान, भावनाहरूको खोजी, मित्रता, तथा जिम्मेवार हुने
अभ्यास गर्ने

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार

सिनसिनाटी पब्लिक स्कू ल दूर शिक्षा वेबसाइट
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड 4
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ?

समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी भाषा कला

मिथ्याको उत्पन्न: हामीले मिथ्या तथा कथाहरूबाट के सिक्न सक्छौं?
•

•
ज्ञान तथा शब्दावली लक्षित: विभिन्न
संस्कृतिहरूका मानिसहरूले संसारबारे बुझ्न
मिथ्या तथा कथाहरूको कसरी प्रयोग गर्छन्?
विभिन्न संस्कृतिहरका मिथ्याहरूमा के के कु रा
साझा हुन्छ?
•

•

शब्द अध्ययन: ग्रिक तथा रोमन मिथ्याहरूले
अङ्ग्रेजी शब्दहरूमा कसरी प्रभाव पार्छन?

•

विज्ञान: ताप तथा विद्युत हाम्रो वरिपरि एक
ठाउँ बाट अर्कोमा गइरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई एक
ठाउँ बाट अर्कोमा जान कस्तो प्रकारको पदार्थले
सहयोग गर्छ? तापमा हुने परिवर्तनले पृथ्वीको
वातावरणमा कसरी असर पार्छ?
सामाजिक अध्ययन: मानचित्रका मोन्स्टरहरू!
लभल्यान्डको फ्रगम्यान को हो? मिथ्याहरूद्वारा
सांस्कृतिक समूहहरूले करी हाम्रो संसारबारे
बताउँ छन् भन्ने जान्ने
कला: संगीत तथा कलाले हामीलाई पुरानो समय
देखिको मिथ्याहरूबारे बुझ्न कसरी मद्दत गर्छन्?

गणित
•
•

समस्याहरूको समाधान गर्न पूर्ण संख्याहरूको
जोड, घटाउ, गुणन, तथा भाग गर्ने
बहु अङ्कको हिसाब गर्न प्लेस भ्याल्यू समझ
तथा ओपरे सनहरूको प्रयोग गर्ने।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
• बिहानको बैठकहरू: हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य
समुदायको निर्माण गर्ने समय निकाल्ने
• गति तथा विचारशीलता: तालीमद्वारा हाम्रो शरीर तथा मस्तिष्कलाई
दिन भरि रमाइलो गर्न, लक्षित रहन र सहभागी हुन लगाउने
• सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा लक्षित: समस्याको समाधान,
साथी सम्बन्ध, भावनाहरूको खोज तथा भावनात्मक समझ

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार

सिनसिनाटी पब्लिक स्कू ल दूर शिक्षा वेबसाइट
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड 5
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्ह
नु ुन्छ?

समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी भाषा कला
बाधा तोड्ने:
खेलकू दले व्यक्ति तथा समाजमा कसरी प्रभाव पार्न सक्छ

•

•

•

•
ज्ञान तथा शब्दावली लक्षित: खेलकू दले
कसरी खेलाडीहरूका लागि अवरोधहरूको
चुनौती दिन र तोड्न अवसरहरू प्रदान गरे को
छ? खेलकू दले कसरी मानिसहरूलाई एकसाथ
•
ल्याएर आशाको संचार गर्छ?
धेरै समय देखि व्यक्ति तथा समूहले कसरी
जाति, लिङ्ग, संस्कृति, साथै भौतिक
अवरोधहरूको सामना गरे का छन् त्यसबारे
जान्ने।
शब्द अध्ययन: शब्दका भागहरू के के हुन्?
•
शब्दहरू कसरी सम्बन्धित छन्?

विज्ञान: त्यो पिच कतिको चाँडो थियो? तपाईं रे ड्स
फाइरवर्कबाट कति टाढा रहेर पनि सुन्न सक्नु हुन्छ?
प्रकाश र ध्वनिको चालबारे हेर्ने र यिनीहरूको
मापनको तरिका जान्ने।
सामाजिक अध्ययन: तपाईंको मनपर्ने खेलकू द
विश्वव्यापी रूपमा कतिको लोकप्रीय छ भनेर कहिल्यै
जान्न खोज्नुभएको छ? कु न खेलकू द पहिला आएको
हो? खेलकू दको कु नै समुदायमाथि आर्थिक प्रभाव
कस्तो हुन्छ? के तपाईंलाई थाहा छ धेरैवटा
खेलकू दहरू धार्मीक चलनहरूबाट सुरु भएको हो?
कला: खेलाडीको सृजनशीलता तथा अभिव्यक्ति
कसरी कलाकारको सृजनशीलतासँग मिल्छ?

गणित
•
•

भिन्नहरू जोड तथा घटाउ गर्न समान भिन्नहरूको
प्रयोग गर्ने।
गुणन तथा भागबारे पहिला सिके को कु राहरूलाई
लागु गर्दै भिन्नहरूको गुणन तथा भाग गर्ने।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
• बिहानको बैठकहरू: हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य
समुदायको निर्माण गर्ने समय निकाल्ने
• गति तथा विचारशीलता: तालीमद्वारा हाम्रो शरीर तथा मस्तिष्कलाई
दिन भरि रमाइलो गर्न, लक्षित रहन र सहभागी हुन लगाउने
• सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा लक्षित: समस्याको समाधान,
साथी सम्बन्ध, भावनाहरूको खोज तथा भावनात्मक समझ

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार

सिनसिनाटी पब्लिक स्कू ल दूर शिक्षा वेबसाइट
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड

6

तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्ह
नु ुन्छ?

समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी भाषा कला
सङ्कटको बेला साहस:

एउटा विपरीत वातावरणको चुनौतिहरूले कसरी बिरतालाई प्रेरणा दिन्छ?
•

•

•

ज्ञान तथा शब्दावली लक्षित: के कु राले •
कु नै नायकलाई नायक बनाउँ छ? मुस्किल
परिस्थितिहरूले कसरी मानिसहरूलाई
अरुको लागि जोखिम उठाउन प्रेरणा दिन्छ?
•
कु नै व्यक्ति वा समूहको बिरतापूर्ण
क्रियाहरूले कसरी अरुको अनुभव तथा
जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ
भनेर जानौं।
शब्द अध्ययन: के के ही शब्दहरू अरु
भन्दा बढी औपचारिक हुन्छन्? कति बेला •
हामी यसको प्रयोग गर्छौं?

विज्ञान: अन्टारटिकाको आइस फिल्ड्स मुनि के छ भनेर
कहिल्यै सोच्नुभएको छ? पत्थर, खनिज तथा माटोबाट
कसरी विगतका कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने सिक्दै
आउनुहोस् भूविज्ञानको मनोरम दुनियाँलाई बुझौं!
सामाजिक अध्ययन: मानचित्रहरूको प्रयोग गरे र
श्याक्लेटनको अन्टारटिकाको यात्राको कथा भनौं। भूगोल
तथा अर्थशास्त्रले संसार भरि धर्मको प्रचारमा कसरी असर
पारे को छ जान्ने। नयाँ विचारहरूले कसरी वैज्ञानिक तथा
सांस्कृतिक क्रान्तीहरू हुन सक्यो?
कला: के कु नै संगीतकार वा कलाकार नायक बन्न सक्छन्?
कलाकारहरूले कसरी आफ्नो कार्यबाट मुस्किल समयमा
आफ्नो अनि अरुको सहायता गर्न सक्छन्?

गणित
•

विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ गणित परियोजना:
तपाईंको स्कू लको सुधार गर्नुहोस्।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
• बिहानको बैठकहरू: हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य
समुदायको निर्माण गर्ने समय निकाल्ने
• गति तथा विचारशीलता: तालीमद्वारा हाम्रो शरीर तथा मस्तिष्कलाई
दिन भरि रमाइलो गर्न, लक्षित रहन र सहभागी हुन लगाउने
• सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा लक्षित: समस्याको समाधान,
साथी सम्बन्ध, भावनाहरूको खोज तथा भावनात्मक समझ

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड 7
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ?

समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी भाषा कला
चम्किलो देखिने घर:

के हामीले अन्तरीक्षमा एउटा घर बनाउनु पर्छ?
•

•
•

ज्ञान तथा शब्दावली लक्षित: तपाईं
अन्तरिक्ष अभियानहरू तथा अन्य
संसारहरूलाई उपनिवेशकरण गर्ने
विषयमा के सोच्नुहुन्छ?
आफ्नो रायको समर्थन गर्ने विभिन्न पाठ्य
सामग्री तथा मिडिया खोज्नुहोस्, र
तपाईंको तर्क राख्नुहोस्।
कलाकृति अध्ययन: तर्क लेखन तथा
मौखिक प्रस्तुति

•

•

•

विज्ञान: के हामी मङ्गल ग्रहमा बस्न सक्छौं? हामीले
पृथ्वीको वायुमण्डल, उष्ण-ऊर्जा रुपान्तरण, तथा
हाइड्रोलोजिक साइकललाई मङ्गल ग्रहसँग तुलना गर्दै
यदि मानव मङ्गल ग्रहमा बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने
पत्ता लगावौं।
सामाजिक अध्ययन: प्रारम्भिक कालीन संयुक्त राज्य
अमेरिकाको खोज, उपनिवेशकरण, तथा बसोबासलाई
अन्तरीक्षको खोज तथा अन्य संसारहरूको
उपनिवेशकरणसँग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ?
कला: विभिन्न भाषा तथा संस्कृतिहरूमा र संसारमा
कसरी कला तथा संगीतले सञ्चार गर्न सकिन्छ? प्राविधिक
प्रगतिहरूले यसमा कसरी सहयोग गरे का छन्?

गणित
विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ गणित परियोजना:
कति जाडो साँच्चै जाडो हो?

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
• बिहानको बैठकहरू: हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य
समुदायको निर्माण गर्ने समय निकाल्ने
• गति तथा विचारशीलता: तालीमद्वारा हाम्रो शरीर तथा मस्तिष्कलाई
दिन भरि रमाइलो गर्न, लक्षित रहन र सहभागी हुन लगाउने
• सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा लक्षित: समस्याको समाधान,
साथी सम्बन्ध, भावनाहरूको खोज तथा भावनात्मक समझ

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार

सिनसिनाटी पब्लिक स्कू ल दूर शिक्षा वेबसाइट
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड 8
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्ह
नु ुन्छ?

समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्रेजी भाषा कला
आविष्कार

आविष्कारहरू अभिप्रेरणा वा प्रस्तुतिको मार्फ त हासिल हुन्छ?
•

•
•

•
ज्ञान तथा शब्दावली लक्षित:
आविष्कारहरूको रचना गर्न सृजनशीलता •
तथा कठिन मेहनतले के भूमिका
निभाउँ छ?
विभिन्न पाठ्य सामग्री तथा मिडियाहरूमा
खोजेर दुवै अभिप्रेरणा तथा
लगनशीलतामाथि विचार गर्ने।
कलाकृति अध्ययन: तर्क लेखन तथा •
मौखिक प्रस्तुति

विज्ञान: आविष्कारहरू र प्रकृ तिमा कसरी समय बित्दै जाँदा
मानव नश्लहरूको उत्पत्ति हुँदै गएको हो पत्ता लगाउने।
सामाजिक अध्ययन: संसार भरिका कु न कु न
आविष्कारहरूले खोज सम्भव बनाएको हो? विगतको
200 वर्षमा संसारमा कु न कु न आविष्कारहरूले सर्वाधिक
असर पारे को छ? हामी मिलेर बस्ने र युद्द गर्ने कु रामा
प्रविधिले कसरी असर पारे को छ? प्रविधिले संसारलाई
कसरी एकसाथ ल्याएको तर दूरी पनि बढाएको छ?
कला: के संगीतकार तथा कू चीकारहरू हठात अभिप्रेरणाद्वारा
धेरै मार्गदर्शित हुन्छन्? अथवा के उनीहरूलाई महान बनाउने
दृढतापूर्वक तयारी नै हो?

गणित
विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ गणित परियोजना:
जाँदछ
ै , जाँदछ
ै , गयो!

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
• बिहानको बैठकहरू: हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य
समुदायको निर्माण गर्ने समय निकाल्ने
• गति तथा विचारशीलता: तालीमद्वारा हाम्रो शरीर तथा मस्तिष्कलाई
दिन भरि रमाइलो गर्न, लक्षित रहन र सहभागी हुन लगाउने
• सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा लक्षित: समस्याको समाधान,
साथी सम्बन्ध, भावनाहरूको खोज तथा भावनात्मक समझ

समद्ृ धिकरण विकल्पहरू
समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड 9
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्नुहुन्छ?

अङ्ग्रेजी भाषा कला
अमेरिकी आवाज
एक अमेरिकी हुनुको अर्थ के हुन्छ?
विभिन्न मिडिया तथा पाठ्य सामग्रीहरू मार्फ त
परम्परा तथा अनुभवद्वारा यो अस्तित्वको प्रश्नमा
कस्तो असर पर्छ भन्ने कु राको विचार गर्ने।

बीजगणित

विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ गणित
परियोजना:
एउटा स्मार्टफोन र एउटा पिच्ड रुफको
डिजाइन गर्ने नवीकरण पहलको योजना र
अन्न उमार्ने

भौतिक विज्ञान

पदार्थ, ऊर्जा, तथा तरङ्गको
संरचना तथा गुणहरूबारे अनुसन्धान गर्ने।
रासायनिक प्रतिक्रिया,
बलको अन्तरक्रिया, ऊर्जा, तथा तरङ्गहरूको अवलोकन
र विश्लेषण गर्ने।

आधुनिक संसारको इतिहास
समुदायमा तथा संसार वरिपरि वर्तमान मुद्दाहरूको खोजको
माध्यमबाट परियोजना आधारित सिकाइद्वारा इतिहासलाई
वर्तमानसँग जोडिन्छ। समुदायहरूको सुधारमा सामाजिक न्याय
तथा नागरिक सहभागितामा पनि लक्षित गरिन्छ।

•
•

कला, शारीरिक शिक्षा, र अन्य
विद्यार्थीहरूले दूर शिक्षा मार्फ त ऐच्छिक
कोर्शहरूमा पहुँच पाउने छन्।
कोर्शहरू नयाँ सिकाइ अनुभवहरूका लागि इन
पर्सन वा अनलाईन शिक्षकको अगुवाइमा र
ग्र्याज्युएसन आवश्यकताको पूर्ति गर्ने हुनेछ।

•
•
•

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा

हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य समुदायको निर्माण गर्ने समय
निकाल्ने
पुनः ऊर्जा र स्फूर्ती प्राप्त गर्ने समय दिएर हाम्रो शरीरको कदर गर्ने
प्रभावहरूको विश्लेषण, भावनाहरूको समझ तथा व्यवस्थापन, निर्णय, द्वन्द
समाधान

समद्ृ धिकरण

समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा
क्रियाकलापहरू सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्!
तपाईंको उत्साह रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा
सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ।
हाम्रा सामुदायिक साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको
स्कू लमा पर्खिरहेका छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड 10
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्ह
नु ुन्छ?

अङ्ग्रेजी भाषा कला

सबै चम्कने वस्तुहरू:
हामीले राखेका सामानहरूले हाम्रो
बारे मा के कु रा बताउँ छ?
विभिन्न मिडिया तथा पाठ्य सामग्रीहरूको मार्फ त
खुशीको स्रोतबारे विचार गर्ने र खोजी गर्ने। के पैसा
तथा चीजबीजले साँच्चै हामीलाई खूशी राख्न सक्छ?

ज्यामिती
विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ गणित परियोजना:
एउटा ट्याबलेट डिजाइन गर्ने र छत निर्माण गर्ने
एउटा एनिमेशन बनाउने र पूल डिजाइन गर्ने

जीव विज्ञान

तपाईंले सजीव वस्तुहरूको व्यवहार र
विशेषताहरूमाथि
अनुसन्धान गर्ने क्रममा पृथ्बिको सम्पूर्ण जीवन
माझ विविधता, जटिलता, तथा
सम्बन्धहरूको खोज गर्ने

संयुक्त राज्य अमेरिकाको

समुदायमा तथा संसार वरिपरि वर्तमान मुद्दाहरूको खोजको
माध्यमबाट परियोजना आधारित सिकाइद्वारा इतिहासलाई
वर्तमानसँग जोडिन्छ। समुदायहरूको सुधारमा सामाजिक
न्याय तथा नागरिक सहभागितामा पनि लक्षित गरिन्छ।

•
•

कला, शारीरिक शिक्षा, र अन्य
विद्यार्थीहरूले दूर शिक्षा मार्फ त ऐच्छिक
कोर्शहरूमा पहुँच पाउने छन्।
कोर्शहरू नयाँ सिकाइ अनुभवहरूका लागि इन
पर्सन वा अनलाईन शिक्षकको अगुवाइमा र
ग्र्याज्युएसन आवश्यकताको पूर्ति गर्ने हुनेछ।

•
•
•

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा

हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य समुदायको निर्माण गर्ने समय
निकाल्ने
पुनः ऊर्जा र स्फूर्ती प्राप्त गर्ने समय दिएर हाम्रो शरीरको कदर गर्ने
प्रभावहरूको विश्लेषण, भावनाहरूको समझ तथा व्यवस्थापन, निर्णय, द्वन्द
समाधान

समद्ृ धिकरण

समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरू
सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह
रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा
भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक
साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका
छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

•
•
•

रिकभरी सेवाहरू

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार
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सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
ग्रेड 11
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्ह
नु ुन्छ?

अङ्ग्रेजी भाषा कला
साधारण जीवन, असाधारण कथाहरू:
कथाहरूबाट मानव
स्थितिबारे के कु रा थाहा पाइन्छ?
वृतान्तको शक्ति र किन
मानिसहरूले यो परम्परा रोज्छन् भन्ने कु रामा
विचार गर्ने।

बीजगणित 2
विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ गणित
परियोजना:
एउटा स्टेडियम डिजाइन गर्ने उत्पादन खर्च

रसायण शास्त्र

प्राकृ तिक संसारमा किन र कसरी घट्ना घट्छ भन्ने
कु रा बुझ्नलाई पदार्थ र यसको क्रियाको अध्ययन
गर्ने। प्याटर्नहरू पत्ता लगाउन र नतिजाहरूको
अनुमान गर्न वास्तविक-संसार परिस्थितिहरूमा
पदार्थको व्यवहारको अनुसन्धान गर्ने।

अमेरिकी सरकार

समुदायमा तथा संसार वरिपरि वर्तमान मुद्दाहरूको खोजको
माध्यमबाट परियोजना आधारित सिकाइद्वारा इतिहासलाई
वर्तमानसँग जोडिन्छ। समुदायहरूको सुधारमा सामाजिक
न्याय तथा नागरिक सहभागितामा पनि लक्षित गरिन्छ।

•
•

कला, शारीरिक शिक्षा, र अन्य
विद्यार्थीहरूले दूर शिक्षा मार्फ त ऐच्छिक
कोर्शहरूमा पहुँच पाउने छन्।
कोर्शहरू नयाँ सिकाइ अनुभवहरूका लागि इन
पर्सन वा अनलाईन शिक्षकको अगुवाइमा र
ग्र्याज्युएसन आवश्यकताको पूर्ति गर्ने हुनेछ।

•

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा

हरे क बिहान सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य समुदायको निर्माण गर्ने समय
निकाल्ने

•

पुनः ऊर्जा र स्फूर्ती प्राप्त गर्ने समय दिएर हाम्रो शरीरको कदर गर्ने

•

प्रभावहरूको विश्लेषण, भावनाहरूको समझ तथा व्यवस्थापन, निर्णय, द्वन्द
समाधान

समद्ृ धिकरण

समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा
क्रियाकलापहरू सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग बिताउनुहोस्!
तपाईंको उत्साह रचनात्मक लेखन तथा कला वा नायक तथा
सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा भएपनि, सबैका लागि के ही न के ही हुनेछ।
हाम्रा सामुदायिक साझेदारहरूले उत्साहित भएर तपाईंलाई तपाईंको
स्कू लमा पर्खिरहेका छन्। ...रे डि...सेट...लो रमाइलो सुरु गरौं!

•
•
•

रिकभरी सेवाहरू

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार

सिनसिनाटी पब्लिक स्कू ल दूर शिक्षा वेबसाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

सिनसिनाटी पब्लिक
स्कूल समर स्कलर्स
सिनियरहरू
तपाईंले के के अपेक्षा राख्न सक्ह
नु ुन्छ?

अङ्ग्रेजी भाषा कला, गणित, विज्ञान,
तथा सामाजिक अध्ययन

•
•
•
•
•

सम्पूर्ण कोर्शहरू शिक्षकको अगुवाइमा अन्तरक्रियात्मक हुन्छ, तथा
विद्यार्थीहरूलाई ग्रेड लेभल कार्यमा सहभागी हुने, पूरा नगरे को पढाइ पूरा गर्ने,
तथा छु टेको क्रेडिटहरू प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।
अङ्ग्रेजी भाषा कला कोर्शहरूमा विविध पाठ्य सामग्रीहरू, छलफल, लेखन, तथा
प्रस्तुतिको अवसरहरू सहित एउटा थिम्याटिक इकाइमा के न्द्रित रहन्छ।
गणित कोर्शहरूमा आगामी कोर्शका लागि सुदृढ आधार तयार गर्दै महत्त्वपूर्ण
अवधारणा तथा सीपहरू सहित विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ गणित
परियोजनाहरूमा के न्द्रित रहन्छ।
विज्ञान कोर्शहरूमा जीव तथा निर्जीव वस्तुहरू, ऊर्जा, प्रणाली तथा वैज्ञानिक
विधिको गहन समझका माध्यमबाट ब्रम्हाण्डको अध्ययन गरिन्छ।
सामाजिक अध्ययन कोर्शहरूमा परियोजनामा आधारित अनुभवहरू समावेश हुन्छ
जस अन्तर्गत इतिहासलाई वर्तमान समुदाय तथा विश्वव्यापी मुद्दाहरूसँग जोड्ने
काम गरिन्छ।

कला, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य
•
•
•

यदि तपाईंलाई ग्र्याज्युएशनका लागि कु नै कोर्श चाहिन्छ भने, तपाईंले
यसमा पहुँच पाउनु हुनेछ।
विद्यार्थीहरूले दूर शिक्षा मार्फ त ऐच्छिक कोर्शहरूमा पहुँच पाउने छन्।
कोर्शहरू नयाँ सिकाइ अनुभवहरूका लागि इन पर्सन वा अनलाईन
शिक्षकको अगुवाइमा र ग्र्याज्युएसन आवश्यकताको पूर्ति गर्ने हुनेछ।

सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा
•
•
•

बिहानको समयमा सुदृढ सम्बन्ध तथा भरोसायोग्य समुदायको निर्माण गर्ने
समय निकाल्ने
गति तथा विचारशीलता: स्कू लोजीका स्रोतहरूका माध्यमबाट पुनः ऊर्जा र
स्फूर्ती प्राप्त गर्ने समय निकाल्ने
निम्न कु राहरूको लागि अवसरहरू: प्रभावहरूको विश्लेषण, भावनाहरूको
समझ तथा व्यवस्थापन, निर्णय, द्वन्द समाधान

समद्ृ धिकरण

समर रमाइलोका लागि हो! तसर्थ समृद्ध कार्यक्रम तथा
क्रियाकलापहरू सहितको आकर्षक अपराह्ण हामीसँग
बिताउनुहोस्! तपाईंको उत्साह रचनात्मक लेखन तथा कला वा
नायक तथा सम्पदाहरू मध्ये जुनैमा भएपनि, सबैका लागि के ही न
के ही हुनेछ। हाम्रा सामुदायिक साझेदारहरूले उत्साहित भएर
तपाईंलाई तपाईंको स्कू लमा पर्खिरहेका छन्। ...रे डि...सेट...लो
रमाइलो सुरु गरौं!

रिकभरी सेवाहरू
•
•
•

लक्षित निराकरणहरू
निराकरण विशेषज्ञ वा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूद्वारा उपलब्ध
अपाङ्ग विद्यार्थीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध र हरे क व्यक्तिको सिकाइ
आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्ने गरि तयार

सिनसिनाटी पब्लिक स्कू ल दूर शिक्षा वेबसाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

