
समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्ररेजी भाषा कला

गणित

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू

ररकभरी सरेवाहरू

एलरेमरेन्ट्ी सककू लहरू
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• हरेक गे्ड लेभलले एउटा उत्ाहजनक 
थिमको प्रयोग गर्दै ज्ान तिा 
शबर्ावलीको थवका् गननेछन्।

• पठनद्ारा थवद्ािथीहरूले कथप्प्रहने्न, 
फोथनक्, तिा फललुएन्ीमा अभया् 
गन्न पाउँछन्।

• प्रतयेक अङ्ग्ेजी भाषा कला 
इकाइको थिममा थवज्ान, 
्ामाथजक अधययन, तिा फाइन 
आट्नहरूको गहन अधययन ्मावेश 
हुनछ।

• गथित पाठहरूद्ारा थवद्ािथीहरूले ग्ेड 
लेभल अवधारिा तिा ्ीपहरूमा 
अथतररक्त अभया् गन्न पाउँछन् तिा 
थवद्ािथीहरूलाई पूरा नगरेको पढाइमा 
्हयोग प्रर्ान गछ्न।

• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

• हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय ्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय 
थनकालने

• गथत तिा थवचारशीलता तालीमद्ारा हाम्ो शरीर तिा मथसतषकलाई क्र्न 
भरर रमाइलो गन्न, लथषित रहन र ्हभागी हुन लगाउने

• उपयलुक्त व्यवहार थ्के् र अभया् गनने तिा हामी आफँैलाई, अरुहरूलाई 
राम्री ्बलुझने, तिा सवसिकर ्प््बनधले काम गनने तररकाको थवका् गनने।

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



अङ्ग्ररेजी भाषा कला तथा गणित

कला, द्वज्ान तथा सामाजजक अध्य्यनहरूको 
खोज

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू

 7th तथा 8th ग्ररेड
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• हरेक ग्ेड लेभलले एउटा उत्ाहजनक 
थिमको प्रयोग गर्दै ज्ान तिा शबर्ावलीको 
थवका् गननेछन्।

• थवद्ािथीहरूले फललुएन्ी तिा 
कथप्प्रहने्नको थनमा्नि गन्न उनीहरूको 
पठन ्ीपहरूको अभया् गननेछन्।

• गथित पाठहरूद्ारा थवद्ािथीहरूले गे्ड 
लेभल अवधारिा तिा ्ीपहरूमा 
अथतररक्त अभया् गन्न पाउँछन् तिा 
थवद्ािथीहरूलाई पूरा नगरेको पढाइमा 
्हयोग प्रर्ान गछ्न।

• हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय ्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय 
थनकालने

• पलुनः ऊजा्न र सफूतथी प्राप्त गनने ्मय क्र्एर हाम्ो शरीरको कर्र गनने
• प्रभावहरूको थवश्ेषि, भावनाहरूको ्मझ तिा व्यवसिापन, थनि्नय, द्नर् 

्माधान

्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

प्रतयेक अङ्गे्जी भाषा कला इकाइको थिममा थवज्ान, ्ामाथजक 
अधययन, तिा फाइन
आट्नको गहन अधययन
्मावेश हुनछ।

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



अङ्ग्ररेजी भाषा कला, गणित, द्वज्ान, तथा 
सामाजजक अध्य्यन

कला, िारीररक शिक्ा। सवास्थ्य र अन््य

हाइ सककू ल:
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

्प्पूि्न कोश्नहरू थशषिकको अगलुवाइमा अनतरक्क्रयातमक हुनछ, तिा 
थवद्ािथीहरूलाई गे्ड लेभल काय्नमा ्हभागी हुने, पूरा नगरेको पढाइ पूरा 

गनने, तिा छलु टेको के्रथडटहरू प्राप्त गनने अव्र प्रर्ान गछ्न।
• अङ्ग्ेजी भाषा कला कोश्नहरूमा थवथवध पाठ्य ्ामग्ीहरू, छलफल, लेखन, तिा 

प्रसतलुथतको अव्रहरू ्थहत एउटा थिप्यारटक इकाइमा केथनरित रहनछ।
• गथित कोश्नहरूमा आगामी कोश्नका लाथग ्लुर्ढृ आधार तयार गर्दै महत्वपूि्न 

अवधारिा तिा ्ीपहरू ्थहत थवज्ान प्रथवथध इथनजथनयररङ गथित 
पररयोजनाहरूमा केथनरित रहनछ।

• थवज्ान कोश्नहरूमा जीव तिा थनजथीव वसतलुहरू, ऊजा्न, प्रिाली तिा वैज्ाथनक 
थवथधको गहन ्मझका माधयम्बाट ब्रप्हाणडको अधययन गररनछ।

• ्ामाथजक अधययन कोश्नहरूमा पररयोजनामा आधाररत अनलुभवहरू ्मावेश हुनछ
• ज् अनतग्नत इथतहा्लाई वत्नमान ्मलुर्ाय तिा थवश्वव्यापी मलुद्ाहरू्ँग जोडने काम 

गररनछ।

• थवद्ािथीहरूले र्रू थशषिा माफ्न त ऐथ्छक कोश्नहरूमा पहुचँ पाउने छन्।
• कोश्नहरू नयाँ थ्काइ अनलुभवहरूका लाथग इन प््नन वा अनलाईन थशषिकको 

अगलुवाइमा र ग्याजयलुए्न आवशयकताको पूरत्न गनने हुनेछ।

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा
• हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय ्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय 

थनकालने
• पलुनः ऊजा्न र सफूतथी प्राप्त गनने ्मय क्र्एर हाम्ो शरीरको कर्र गनने
• प्रभावहरूको थवश्ेषि, भावनाहरूको ्मझ तिा व्यवसिापन, थनि्नय, द्नर् 

्माधान

समदृ्धिकरि
्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा 
क्क्रयाकलापहरू ्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! 
तपाईंको उत्ाह रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा 
्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। 
हाम्ा ्ामलुर्ाथयक ्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको 
सकूलमा परख्नरहकेा छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



संसार भररको संगीत

द्रिसककू ल
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• हामी वररपरर ्ंगीतको खोज गर्दै नयाँ 
शबर्हरू पत्ा लगाउने

• गीतहरू गाउँर् ैर हाम्ो सवरहरू थनकालेर 
गाना अभया् गनने

• अषिर तिा धवथनहरूको अभया् गन्न ताली 
्बजाउने तिा खलुट्ा ्बजानने

• ्ंगीत ्बनाउँर् ै्रल पयाटन्नहरू ्बनाउने
• बयानडका ्र्सयहरूको गनती गनने (0-20)
• धवथन तिा वार्न यनत्रहरूलाई थवथभन्न 

वग्नहरूमा छलुट्ाउने

भाषा तथा साक्रता: गणित

कला, द्वज्ान तथा सामाजजक अध्य्यनहरूको 
खोज

प्रतयेक अङ्गे्जी भाषा कला इकाइको थिममा थवज्ान, ्ामाथजक 
अधययन, तिा फाइन
आट्नको गहन अधययन
्मावेश हुनछ।

• नयाँ ्ािीहरू ्बनाउने
• हाम्ो शबर्हरूको प्रयोग गर्दै हाम्ो 

भावनाहरू उजागर गनने
• एउटा ्मूहका रूपमा थमलेर काम गनने

• पररवारहरूलाई ्मर सकल््नको अवथध भरर उनीहरूको ्ांगीथतक अथभरुथच 
तिा ्ीपहरू र्खेाउन आमनत्रि गररनछ

• पररवारहरूलाई हाम्ो उमँ्र्ो ् ंगीतकारहरूको प्रर्श्नन गररने ् मरको अनतयकालीन 
कन्ट्नमा आमनत्रि गररनछ

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा

पाररवाररक साझरेदारीहरू

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्ररेजी भाषा कला

गणित

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा

ग्ररेड K
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• ज्ान तथा ि्दावली लक्क्त:  प्रतयेक 
महाद्ीप तिा य्को माथन् तिा सिानहरूको 
लाथग शबर्हरू थ्के्।

• थचत्रलेखन, तथस्बर, तिा शबर्हरूद्ारा हामीले 
क्री जानकारी पाउँछौं भनेर जान्ने

• फलनुएन्सी लक्क्त:  प्रतयेक शबर्मा तपाईंले कलु न 
धवथन ्लुन्न ्क्लु हुनछ? अषिरहरूले क्री थमलेर 
शबर् ्बनाउँछन्?

• गणित लक्क्त: ्ंखयाहरूले हामीलाई ्ं्ारको 
अधययन गन्न क्री ्हायता गन्न ्कछन्? कथत 
वटा महाद्ीपहरू छन्? प्रतयेक महाद्ीपमा 
कथतजना माथन्हरू ्बसछन्?

• ्ंखयाहरूको नाम भन्ने।
• ्ंखयाहरूलाई 0-20 को क्रममा राखे्।
•  1-100 ्प्म वसतलुहरूको ्ंखया ्बताउन गथनत 

गनने।

• बिहानको िैठकहरू:  हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय 
्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय थनकालने

• गतत तथा द्वचारिीलता: तालीमद्ारा हाम्ो शरीर तिा 
मथसतषकलाई क्र्न भरर रमाइलो गन्न, लथषित रहन र ्हभागी हुन 
लगाउने

• सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा लक्क्त:  आतम थनयनत्रि तिा 
्मसयाको ्माधान, भावनाहरूको खोजी, थमत्रता, तिा थजप्मवेार 
हुने अभया् गनने

• द्वज्ान: प्रतयके महाद्ीपमा कलु न कलु न जीव तिा 
थनजथीव वसतलुहरू पाइनछ? प्रतयेक महाद्ीपमा कसतो 
प्रकारको मौ्म हुनछ? 

• सामाजजक अध्य्यन:  ्ं्ारको मानथचत्र, 
्ंसकृथत, तिा परप्पराहरूको अधययन गनने। 
तपाईंको पररवारको मनपनने परप्पराहरू के के 
हुन्? ्मय थ्बतर् ैजाँर्ा वसतलुहरू क्री पररवत्नन 
हुनछ?

• कला:  ्ं्ार भररका वार्न यनत्र, ताल, तिा 
लयहरू कथतको ्मान तिा फरक छन्?

महाद्ीपहरू: ्ं्ारलाई के कलु राले आकष्नक ्बनाएको छ?

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू
्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्ररेजी भाषा कला

• ज्ान तथा ि्दावली लक्क्त:    ् ं्ार भररका 
धेरैवटा ्ंसकृथतहरूमा एकै प्रकारका किाहरू 
हुनछन्। उनीहरूमा के के कलु रा ्ाझा छन्?

• सवभाव थवशेष लषििहरूको अधययन गनने 
(इमानर्ार, पररश्रमी, षिमाशील, र्यालू) तिा 
कलु नै सवभावको क्क्रयाद्ारा क्री उनीहरूको 
थवथशष्ट लषििहरू िहा हुनछ भनेर जान्न।े

• फलनुएन्सी लक्क्त: हामी लामो सवर वि्न 
धवथनहरू क्री लेखछौं वा पढछौं? तपाईंले 
पढर् ैगर्ा्न र्लुई ्ाना शबर््बाट ्बथनएको शबर्हरू 
खोजने।

• द्वज्ान: हामी वररपररका ऊजा्न हामी क्री र्खे् 
्कछौं? चाल, तापमानमा पररवत्ननहरू, तिा 
्जीव वसतलुहरूको आवशयकताहरूलाई राम्री 
थनयालेर हनेने

• सामाजजक अध्य्यन:  क्री ्मय थ्बतर् ैजाँर्ा 
थवज्ान तिा प्रथवथधमा पररवत्नन भयो? किाहरूमा 
्मलुर्ाय तिा ्ंसकृथतहरू्बारे के भथनएको हुनछ?

• कला:  कलु नै ्ंगीतले क्री कलु नै किा भनछ? 
कलाकारहरूले कलपनाको प्रयोग गरर र्थैनक 
जीवनको किाहरूको रचना वा रुपानतरि गछ्नन्?

थ्नड्लेाका किाहरूः क्कन ्ं्ारभरका माथन्हरू थ्नड्लेाको प्रशं्ा गर््नछन्?

गणित

ग्ररेड 1
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• जोड तिा घटाउद्ारा ्मसयाको ्माधान 
गनने।

• जोड तिा घटाउलाई नमलुनाहरूले प्रथतथनथधतव 
गनने।

• पले् भयालयू्बारे राम्री ्बलुझन ्ंखया 11-19 
मा काम गनने

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा
• बिहानको िैठकहरू:  हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय 

्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय थनकालने
• गतत तथा द्वचारिीलता: तालीमद्ारा हाम्ो शरीर तिा मथसतषकलाई 

क्र्न भरर रमाइलो गन्न, लथषित रहन र ्हभागी हुन लगाउने
• सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा लक्क्त:  आतम थनयनत्रि तिा 

्मसयाको ्माधान, भावनाहरूको खोजी, थमत्रता, तिा थजप्मवेार हुने 
अभया् गनने

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू
्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्ररेजी भाषा कला

• ज्ान तथा ि्दावली लक्क्त:  खानेकलु रा 
कहा्ँबाट आउँछ? खानेकलु राद्ारा हाम्ो शरीरले 
क्री काम गनने हुनछ?

• ्मलुर्ायहरूमा खानेकलु रा क्री फलाईनछ र 
हामीलाई पोषि क्र्न क्री शरीरमा प्छ।

• फलनुएन्सी लक्क्त: हामी सवर वि्न ्मूहहरू 
भएको शबर्हरू क्री लेखछौं वा पढछौं? 
हामीले पढर् ैगर्ा्न कसतो प्रकारको शबर्ांशहरू 
भेटाउँछौं?

• द्वज्ान: हामी वररपररका ऊजा्न हामी क्री र्खे् 
्कछौं? चाल, तापमानमा पररवत्ननहरू, तिा ्जीव 
वसतलुहरूको आवशयकताहरूलाई राम्री थनयालेर हनेने

• सामाजजक अध्य्यन:  थ्नथ्नाटीको खानेकलु रा 
इथतहा् हरेौं! के तपाईंलाई सकाइलाईन, ग्याटरको 
वा ला रो्ाको मन पछ्न? ्ामलुर्ाथयक उदधयानहरूले 
क्री थ्नथ्नाटीमा खानेकलु रा उपलबध गछ्न? 
हामीलाई क्कन “पोकोपोथल्” भथननछ?

• कला:  क्री कलु नै ्ंगीत तिा कलाले हामीलाई 
पोषि क्र्नछ र हामी उर्ा् वा रर्ाएको ्बेला राम्ो 
मह्लु् गराउँछ?

अ्ल खानपान: खानेकलु राले हामीलाई क्री पोषि प्रर्ान गछ्न?

गणित

ग्ररेड 2
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• पले् भयालयू्बारे राम्री ्बलुझने।
• जोड तिा घटाउ गन्न पले् भयालयूको प्रयोग गनने।

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा
• बिहानको िैठकहरू:  हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय 

्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय थनकालने
• गतत तथा द्वचारिीलता: तालीमद्ारा हाम्ो शरीर तिा मथसतषकलाई 

क्र्न भरर रमाइलो गन्न, लथषित रहन र ्हभागी हुन लगाउने
• सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा लक्क्त:  आतम थनयनत्रि तिा 

्मसयाको ्माधान, भावनाहरूको खोजी, थमत्रता, तिा थजप्मवेार हुने 
अभया् गनने

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू
्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्ररेजी भाषा कला

• ज्ान तथा ि्दावली लक्क्त:    कलाकारहरूले 
क्री कलपनाको प्रयोग गरेर हामीलाई 
अथभप्रेररत गछ्नन् तिा चलुनौती क्र्नछन्? 
कलाकारहरू र हामीमाथि उनीहरूद्ारा पनने 
अ्र्बारे जान्न।े

• कलाकार प्याररयन एनड््नन, एथलभन एले तिा 
अनयहरूको जीवन्बारे जान्ने

• फलनुएन्सी लक्क्त: हामी सवर वि्न ्मूहहरू 
भएको शबर्हरू क्री लेखछौं वा पढछौं? 
हामीले पढर् ैगर्ा्न कसतो प्रकारको शबर्ांशहरू 
भेटाउँछौं?

• द्वज्ान: हामी वररपररका ऊजा्न हामी क्री र्खे् 
्कछौं? चाल, तापमानमा पररवत्ननहरू, तिा ्जीव 
वसतलुहरूको आवशयकताहरूलाई राम्री थनयालेर हनेने

• सामाजजक अध्य्यन:  थ्नथ्नाटीको खानेकलु रा 
इथतहा् हरेौं! के तपाईंलाई सकाइलाईन, ग्याटरको 
वा ला रो्ाको मन पछ्न? ्ामलुर्ाथयक उदधयानहरूले 
क्री थ्नथ्नाटीमा खानेकलु रा उपलबध गछ्न? 
हामीलाई क्कन “पोकोपोथल्” भथननछ?

• कला:  क्री कलु नै ्ंगीत तिा कलाले हामीलाई 
पोषि क्र्नछ र हामी उर्ा् वा रर्ाएको ्बेला राम्ो 
मह्लु् गराउँछ?

कलाकारहरूले कलाको रचना गछ्नन्: कलाकार भनेको के हो?

गणित

ग्ररेड 3
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• गलुिन तिा भागद्ारा ्मसयाको ्माधान गनने।
• गलुिन तिा भागको प्रथतथनथधतव गनने।
• गलुिन तिा भाग माझको ्प््बनध ्बलुझने।

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा
• बिहानको िैठकहरू:    हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय 

्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय थनकालने
• गतत तथा द्वचारिीलता: तालीमद्ारा हाम्ो शरीर तिा मथसतषकलाई 

क्र्न भरर रमाइलो गन्न, लथषित रहन र ्हभागी हुन लगाउने
• सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा लक्क्त:  आतम थनयनत्रि तिा 

्मसयाको ्माधान, भावनाहरूको खोजी, थमत्रता, तिा थजप्मवेार हुने 
अभया् गनने

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू
्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्ररेजी भाषा कला

• ज्ान तथा ि्दावली लक्क्त:   थवथभन्न 
्ंसकृथतहरूका माथन्हरूले ्ं्ार्बारे ्बलुझन 
थमथया तिा किाहरूको क्री प्रयोग गछ्नन्? 
थवथभन्न ्ंसकृथतहरका थमथयाहरूमा के के कलु रा 
्ाझा हुनछ? 

• ि्द अध्य्यन: थग्क तिा रोमन थमथयाहरूले 
अङ्ग्ेजी शबर्हरूमा क्री प्रभाव पाछ्नन?  

• द्वज्ान: ताप तिा थवद्लुत हाम्ो वररपरर एक 
ठाउँ्बाट अककोमा गइरहकेा हुनछन्। उनीहरूलाई एक 
ठाउँ्बाट अककोमा जान कसतो प्रकारको पर्ाि्नले 
्हयोग गछ्न? तापमा हुने पररवत्ननले पृथवीको 
वातावरिमा क्री अ्र पाछ्न? 

• सामाजजक अध्य्यन:  मानथचत्रका मोनसटरहरू! 
लभलयानडको फ्रगप्यान को हो? थमथयाहरूद्ारा 
्ांसकृथतक ्मूहहरूले करी हाम्ो ्ं्ार्बारे 
्बताउँछन् भन्ने जान्ने

• कला:  ्ंगीत तिा कलाले हामीलाई पलुरानो ्मय 
र्थेखको थमथयाहरू्बारे ्बलुझन क्री मद्त गछ्नन्?

थमथयाको उतपन्न: हामीले थमथया तिा किाहरू्बाट के थ्क् ्कछौं?

गणित

ग्ररेड 4
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• ्मसयाहरूको ्माधान गन्न पूि्न ्ंखयाहरूको 
जोड, घटाउ, गलुिन, तिा भाग गनने

• ्बहु अङ्कको थह्ा्ब गन्न पले् भयालयू ्मझ 
तिा ओपरे्नहरूको प्रयोग गनने।

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा
• बिहानको िैठकहरू:    हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय 

्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय थनकालने
• गतत तथा द्वचारिीलता: तालीमद्ारा हाम्ो शरीर तिा मथसतषकलाई 

क्र्न भरर रमाइलो गन्न, लथषित रहन र ्हभागी हुन लगाउने
• सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा लक्क्त:  ्मसयाको ्माधान, 

्ािी ्प््बनध, भावनाहरूको खोज तिा भावनातमक ्मझ

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू
्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्ररेजी भाषा कला

• ज्ान तथा ि्दावली लक्क्त:  खेलकूर्ले 
क्री खेलाडीहरूका लाथग अवरोधहरूको 
चलुनौती क्र्न र तोडन अव्रहरू प्रर्ान गरेको 
छ? खेलकूर्ले क्री माथन्हरूलाई एक्ाि 
लयाएर आशाको ्ंचार गछ्न?

• धेरै ्मय र्थेख व्यथक्त तिा ्मूहले क्री 
जाथत, थलङ्ग, ्ंसकृथत, ्ािै भौथतक 
अवरोधहरूको ्ामना गरेका छन् तय््बारे 
जान्ने।

• ि्द अध्य्यन: शबर्का भागहरू के के हुन्? 
शबर्हरू क्री ्प््बथनधत छन्?

• द्वज्ान: तयो थपच कथतको चाँडो थियो? तपाईं रेड् 
फाइरवक्न ्बाट कथत टाढा रहरे पथन ्लुन्न ्क्लु हुनछ? 
प्रकाश र धवथनको चाल्बारे हनेने र थयनीहरूको 
मापनको तररका जान्न।े

• सामाजजक अध्य्यन:  तपाईंको मनपनने खेलकूर् 
थवश्वव्यापी रूपमा कथतको लोकप्रीय छ भनेर कथहलयै 
जान्न खोजनलुभएको छ? कलु न खेलकूर् पथहला आएको 
हो? खेलकूर्को कलु नै ्मलुर्ायमाथि आरि्नक प्रभाव 
कसतो हुनछ? के तपाईंलाई िाहा छ धेरैवटा 
खेलकूर्हरू धामथीक चलनहरू्बाट ्लुरु भएको हो?

• कला:  खलेाडीको ्जृनशीलता तिा अथभव्यथक्त 
क्री कलाकारको ्ृजनशीलता्ँग थमलछ? 

्बाधा तोडने:
खेलकूर्ले व्यथक्त तिा ्माजमा क्री प्रभाव पान्न ्कछ

गणित

ग्ररेड 5
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• थभन्नहरू जोड तिा घटाउ गन्न ्मान थभन्नहरूको 
प्रयोग गनने।

• गलुिन तिा भाग्बारे पथहला थ्केको कलु राहरूलाई 
लागलु गर्दै थभन्नहरूको गलुिन तिा भाग गनने।

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा
• बिहानको िैठकहरू: हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय 

्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय थनकालने
• गतत तथा द्वचारिीलता: तालीमद्ारा हाम्ो शरीर तिा मथसतषकलाई 

क्र्न भरर रमाइलो गन्न, लथषित रहन र ्हभागी हुन लगाउने
• सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा लक्क्त:   ्मसयाको ्माधान, 

्ािी ्प््बनध, भावनाहरूको खोज तिा भावनातमक ्मझ

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू

्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स
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• ज्ान तथा ि्दावली लक्क्त:    के कलु राले 
कलु नै नायकलाई नायक ्बनाउँछ? मलुथसकल 
पररथसिथतहरूले क्री माथन्हरूलाई 
अरुको लाथग जोथखम उठाउन प्रेरिा क्र्नछ?

• कलु नै व्यथक्त वा ्मूहको थ्बरतापिू्न 
क्क्रयाहरूले क्री अरुको अनलुभव तिा 
जीवनमा ्कारातमक प्रभाव पान्न ्कछ 
भनेर जानौं।

• ि्द अध्य्यन: के केही शबर्हरू अरु 
भनर्ा ्बढी औपचाररक हुनछन्? कथत ्बेला 
हामी य्को प्रयोग गछछौं?

• द्वज्ान: अनटाररटकाको आइ् क्फलड् मलुथन के छ भनेर 
कथहलय ै्ो्नलुभएको छ? पतिर, खथनज तिा माटो्बाट 
क्री थवगतका कलु राहरू िाहा पाउन ्क्कनछ भने्न थ्कर् ै
आउनलुहो्् भूथवज्ानको मनोरम र्लुथनयाँलाई ्बलुझौं!

• सामाजजक अध्य्यन:  मानथचत्रहरूको प्रयोग गरेर 
शयाकलेटनको अनटाररटकाको यात्राको किा भनौं। भूगोल 
तिा अि्नशास्त्रले ्ं्ार भरर धम्नको प्रचारमा क्री अ्र 
पारेको छ जान्न।े नयाँ थवचारहरूले क्री वैज्ाथनक तिा 
्ांसकृथतक क्रानतीहरू हुन ्कयो?

• कला:  के कलु नै ्ंगीतकार वा कलाकार नायक ्बन्न ्कछन्? 
कलाकारहरूले क्री आफनो काय्न्बाट मलुथसकल ्मयमा 
आफनो अथन अरुको ्हायता गन्न ्कछन्?

्ङ्कटको ्बेला ्ाह्:
एउटा थवपरीत वातावरिको चलुनौथतहरूले क्री थ्बरतालाई प्रेरिा क्र्नछ?

गणित

ग्ररेड 6

तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• थवज्ान प्रथवथध इथनजथनयररङ गथित पररयोजना: 
तपाईंको सकूलको ्लुधार गनलु्नहो््।

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा
• बिहानको िैठकहरू:    हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय 

्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय थनकालने
• गतत तथा द्वचारिीलता: तालीमद्ारा हाम्ो शरीर तिा मथसतषकलाई 

क्र्न भरर रमाइलो गन्न, लथषित रहन र ्हभागी हुन लगाउने
• सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा लक्क्त:   ्मसयाको ्माधान, 

्ािी ्प््बनध, भावनाहरूको खोज तिा भावनातमक ्मझ

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू

्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्ररेजी भाषा कला

• ज्ान तथा ि्दावली लक्क्त:    तपाईं 
अनतररषि अथभयानहरू तिा अनय 
्ं्ारहरूलाई उपथनवेशकरि गनने 
थवषयमा के ्ो्नलुहुनछ?

• आफनो रायको ्मि्नन गनने थवथभन्न पाठ्य 
्ामग्ी तिा थमथडया खोजनलुहो््, र 
तपाईंको तक्न  राख्लुहो््।

• कलाकृतत अध्य्यन: तक्न  लेखन तिा 
मौथखक प्रसतलुथत

• द्वज्ान: के हामी मङ्गल ग्हमा ्बस्न ्कछौं? हामीले 
पृथवीको वायलुमणडल, उषि-ऊजा्न रुपानतरि, तिा 
हाइड्ोलोथजक ्ाइकललाई मङ्गल ग्ह्ँग तलुलना गर्दै 
यक्र् मानव मङ्गल ग्हमा ्बस्न ्कछन् क्क ्कर्नैन् भन्ने 
पत्ा लगावौं।

• सामाजजक अध्य्यन: प्रारथप्भक कालीन ्ंयलुक्त राजय 
अमेररकाको खोज, उपथनवेशकरि, तिा ्ब्ो्बा्लाई 
अनतरीषिको खोज तिा अनय ्ं्ारहरूको 
उपथनवेशकरि्ँग क्री तलुलना गन्न ्क्कनछ?

• कला:  थवथभन्न भाषा तिा ्ंसकृथतहरूमा र ्ं्ारमा 
क्री कला तिा ्ंगीतले ्ञ्ार गन्न ्क्कनछ? प्राथवथधक 
प्रगथतहरूले य्मा क्री ्हयोग गरेका छन्?

चथप्कलो र्थेखने घर:
के हामीले अनतरीषिमा एउटा घर ्बनाउनलु पछ्न?

गणित

ग्ररेड 7
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

थवज्ान प्रथवथध इथनजथनयररङ गथित पररयोजना: 
कथत जाडो ्ाँचै् जाडो हो?

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा
• बिहानको िैठकहरू:    हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय 

्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय थनकालने
• गतत तथा द्वचारिीलता: तालीमद्ारा हाम्ो शरीर तिा मथसतषकलाई 

क्र्न भरर रमाइलो गन्न, लथषित रहन र ्हभागी हुन लगाउने
• सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा लक्क्त:   ्मसयाको ्माधान, 

्ािी ्प््बनध, भावनाहरूको खोज तिा भावनातमक ्मझ

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू
्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



समग्र पाठ्यक्रममा अङ्ग्ररेजी भाषा कला

• ज्ान तथा ि्दावली लक्क्त:   
 आथवषकारहरूको रचना गन्न ्ृजनशीलता 
तिा करठन मेहनतले के भथूमका 
थनभाउँछ?

• थवथभन्न पाठ्य ्ामग्ी तिा थमथडयाहरूमा 
खोजेर र्लुवै अथभप्ररेिा तिा 
लगनशीलतामाथि थवचार गनने।

• कलाकृतत अध्य्यन: तक्न  लेखन तिा 
मौथखक प्रसतलुथत

• द्वज्ान: आथवषकारहरू र प्रकृथतमा क्री ्मय थ्बतर् ैजारँ्ा 
मानव नश्हरूको उतपथत् हुरँ् ैगएको हो पत्ा लगाउने।

• सामाजजक अध्य्यन:  ्ं्ार भररका कलु न कलु न 
आथवषकारहरूले खोज ्प्भव ्बनाएको हो? थवगतको 
200 वष्नमा ्ं्ारमा कलु न कलु न आथवषकारहरूले ्वा्नथधक 
अ्र पारेको छ? हामी थमलेर ्बस्ने र यलुद् गनने कलु रामा 
प्रथवथधले क्री अ्र पारेको छ? प्रथवथधले ्ं्ारलाई 
क्री एक्ाि लयाएको तर र्रूी पथन ्बढाएको छ?

• कला:  के ्ंगीतकार तिा कूचीकारहरू हठात अथभप्रेरिाद्ारा 
धेरै माग्नर्रश्नत हुनछन्? अिवा के उनीहरूलाई महान ्बनाउने 
र्ढृतापवू्नक तयारी नै हो?

आथवषकार
आथवषकारहरू अथभप्रेरिा वा प्रसतलुथतको माफ्न त हाथ्ल हुनछ?

गणित

ग्ररेड 8
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

थवज्ान प्रथवथध इथनजथनयररङ गथित पररयोजना: 
जारँ्छै, जाँर्छै, गयो!

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा
• बिहानको िैठकहरू:    हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय 

्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय थनकालने
• गतत तथा द्वचारिीलता: तालीमद्ारा हाम्ो शरीर तिा मथसतषकलाई 

क्र्न भरर रमाइलो गन्न, लथषित रहन र ्हभागी हुन लगाउने
• सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा लक्क्त:   ्मसयाको ्माधान, 

्ािी ्प््बनध, भावनाहरूको खोज तिा भावनातमक ्मझ

समदृ्धिकरि द्वकलपहरू
्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



अङ्ग्ररेजी भाषा कला

िीजगणित

भौततक द्वज्ान

आधनुतनक संसारको इततहास

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा

समदृ्धिकरि

कला, िारीररक शिक्ा, र अन््य

अमेररकी आवाज
एक अमेररकी हुनलुको अि्न के हुनछ?

थवथभन्न थमथडया तिा पाठ्य ्ामग्ीहरू माफ्न त 
परप्परा तिा अनलुभवद्ारा यो अथसततवको प्रश्नमा 

कसतो अ्र पछ्न भन्ने कलु राको थवचार गनने।

थवज्ान प्रथवथध इथनजथनयररङ गथित 
पररयोजना:

एउटा समाट्नफोन र एउटा थप्ड रुफको 
थडजाइन गनने नवीकरि पहलको योजना र 

अन्न उमानने

पर्ाि्न, ऊजा्न, तिा तरङ्गको
्ंरचना तिा गलुिहरू्बारे अनलु्नधान गनने।

रा्ायथनक प्रथतक्क्रया,
्बलको अनतरक्क्रया, ऊजा्न, तिा तरङ्गहरूको अवलोकन 

र थवशे्षि गनने।

्मलुर्ायमा तिा ्ं्ार वररपरर वत्नमान मलुद्ाहरूको खोजको 
माधयम्बाट पररयोजना आधाररत थ्काइद्ारा इथतहा्लाई 

वत्नमान्ँग जोथडनछ। ्मलुर्ायहरूको ्लुधारमा ्ामाथजक नयाय 
तिा नागररक ्हभाथगतामा पथन लथषित गररनछ।

• थवद्ािथीहरूले र्रू थशषिा माफ्न त ऐथ्छक 
कोश्नहरूमा पहुचँ पाउने छन्।

• कोश्नहरू नयाँ थ्काइ अनलुभवहरूका लाथग इन 
प््नन वा अनलाईन थशषिकको अगलुवाइमा र
ग्याजयलुए्न आवशयकताको पूरत्न गनने हुनेछ।

ग्ररेड 9
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय ्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय 
थनकालने

• पलुनः ऊजा्न र सफूतथी प्राप्त गनने ्मय क्र्एर हाम्ो शरीरको कर्र गनने
• प्रभावहरूको थवश्ेषि, भावनाहरूको ्मझ तिा व्यवसिापन, थनि्नय, द्नर् 

्माधान

्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा 
क्क्रयाकलापहरू ्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! 
तपाईंको उत्ाह रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा 
्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा भएपथन, ््ैबका लाथग केही न केही हुनेछ। 
हाम्ा ्ामलुर्ाथयक ्ाझरे्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको 
सकूलमा परख्नरहकेा छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स
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ज्याशमती

जीव द्वज्ान

सं्यनुकत राज्य अमरेररकाको 

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा

समदृ्धिकरि

कला, िारीररक शिक्ा, र अन््य

््ैब चप्कने वसतलुहरू:
हामीले राखेका ्ामानहरूले हाम्ो  

्बारेमा के कलु रा ्बताउँछ?
थवथभन्न थमथडया तिा पाठ्य ्ामग्ीहरूको माफ्न त 
खलुशीको स्ोत्बारे थवचार गनने र खोजी गनने। के पै्ा 
तिा चीज्बीजले ्ाँच्ै हामीलाई खूशी राख् ्कछ?

थवज्ान प्रथवथध इथनजथनयररङ गथित पररयोजना:
एउटा ट्ा्बलेट थडजाइन गनने र छत थनमा्नि गनने 
एउटा एथनमेशन ्बनाउने र पूल थडजाइन गनने

तपाईंले ्जीव वसतलुहरूको व्यवहार र  
थवशेषताहरूमाथि

अनलु्नधान गनने क्रममा पृथथ्बको ्प्पूि्न जीवन
माझ थवथवधता, जरटलता, तिा 

 ्प््बनधहरूको खोज गनने

्मलुर्ायमा तिा ्ं्ार वररपरर वत्नमान मलुद्ाहरूको खोजको 
माधयम्बाट पररयोजना आधाररत थ्काइद्ारा इथतहा्लाई 
वत्नमान्ँग जोथडनछ। ्मलुर्ायहरूको ्लुधारमा ्ामाथजक 
नयाय तिा नागररक ्हभाथगतामा पथन लथषित गररनछ।

ग्ररेड 10
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय ्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय 
थनकालने

• पलुनः ऊजा्न र सफूतथी प्राप्त गनने ्मय क्र्एर हाम्ो शरीरको कर्र गनने
• प्रभावहरूको थवश्ेषि, भावनाहरूको ्मझ तिा व्यवसिापन, थनि्नय, द्नर् 

्माधान

्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा क्क्रयाकलापहरू 
्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह 
रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधय ेजलुनैमा 
भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक 
्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा 
छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

• थवद्ािथीहरूले र्रू थशषिा माफ्न त ऐथ्छक 
कोश्नहरूमा पहुचँ पाउने छन्।

• कोश्नहरू नयाँ थ्काइ अनलुभवहरूका लाथग इन 
प््नन वा अनलाईन थशषिकको अगलुवाइमा र
ग्याजयलुए्न आवशयकताको पूरत्न गनने हुनेछ।

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स
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िीजगणित 2

रसा्यि िासत्र

अमरेररकी सरकार

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा

समदृ्धिकरि

कला, िारीररक शिक्ा, र अन््य

्ाधारि जीवन, अ्ाधारि किाहरू:
किाहरू्बाट मानव

थसिथत्बारे के कलु रा िाहा पाइनछ?
वृतानतको शथक्त र क्कन

माथन्हरूले यो परप्परा रोजछन् भन्ने कलु रामा  
थवचार गनने।

थवज्ान प्रथवथध इथनजथनयररङ गथित  
पररयोजना:

एउटा सटेथडयम थडजाइन गनने उतपार्न खच्न

प्राकृथतक ्ं्ारमा क्कन र क्री घटना घटछ भन्ने 
कलु रा ्बलुझनलाई पर्ाि्न र य्को क्क्रयाको अधययन 
गनने। पयाटन्नहरू पत्ा लगाउन र नथतजाहरूको 
अनलुमान गन्न वासतथवक-्ं्ार पररथसिथतहरूमा 

पर्ाि्नको व्यवहारको अनलु्नधान गनने।

्मलुर्ायमा तिा ्ं्ार वररपरर वत्नमान मलुद्ाहरूको खोजको 
माधयम्बाट पररयोजना आधाररत थ्काइद्ारा इथतहा्लाई 
वत्नमान्ँग जोथडनछ। ्मलुर्ायहरूको ्लुधारमा ्ामाथजक 
नयाय तिा नागररक ्हभाथगतामा पथन लथषित गररनछ।

ग्ररेड 11
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• हरेक थ्बहान ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय ्मलुर्ायको थनमा्नि गनने ्मय 
थनकालने

• पलुनः ऊजा्न र सफूतथी प्राप्त गनने ्मय क्र्एर हाम्ो शरीरको कर्र गनने
• प्रभावहरूको थवश्ेषि, भावनाहरूको ्मझ तिा व्यवसिापन, थनि्नय, द्नर् 

्माधान

्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा 
क्क्रयाकलापहरू ्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग थ्बताउनलुहो््! 
तपाईंको उत्ाह रचनातमक लेखन तिा कला वा नायक तिा 
्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा भएपथन, ््बैका लाथग केही न केही हुनेछ। 
हाम्ा ्ामलुर्ाथयक ्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर तपाईंलाई तपाईंको 
सकूलमा परख्नरहकेा छन्। ...रेथड...्ेट...लो रमाइलो ्लुरु गरौं!

ररकभरी सरेवाहरू
• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

• थवद्ािथीहरूले र्रू थशषिा माफ्न त ऐथ्छक  
कोश्नहरूमा पहुचँ पाउने छन्।

• कोश्नहरू नयाँ थ्काइ अनलुभवहरूका लाथग इन  
प््नन वा अनलाईन थशषिकको अगलुवाइमा र
ग्याजयलुए्न आवशयकताको पूरत्न गनने हुनेछ।

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स



अङ्ग्ररेजी भाषा कला, गणित, द्वज्ान, 
तथा सामाजजक अध्य्यन

सामाजजक एवं भावनातमक शिक्ा

समदृ्धिकरि

कला, िारीररक शिक्ा, सवास्थ्य र अन््य

शसतन्यरहरू
तपाईंलरे करे  करे  अपरेक्ा राखन सकननुहनुन््छ?

• थ्बहानको ्मयमा ्लुर्ढृ ्प््बनध तिा भरो्ायोगय ्मलुर्ायको थनमा्नि गनने 
्मय थनकालने

• गथत तिा थवचारशीलता: सकूलोजीका स्ोतहरूका माधयम्बाट पलुनः ऊजा्न र 
सफूतथी प्राप्त गनने ्मय थनकालने

• थनम्न कलु राहरूको लाथग अव्रहरू: प्रभावहरूको थवश्ेषि, भावनाहरूको 
्मझ तिा व्यवसिापन, थनि्नय, द्नर् ्माधान

्मर रमाइलोका लाथग हो! त्ि्न ्मृद्ध काय्नक्रम तिा 
क्क्रयाकलापहरू ्थहतको आकष्नक अपराह्ण हामी्ँग 
थ्बताउनलुहो््! तपाईंको उत्ाह रचनातमक लेखन तिा कला वा 
नायक तिा ्प्पर्ाहरू मधये जलुनैमा भएपथन, ््ैबका लाथग केही न 
केही हुनेछ। हाम्ा ्ामलुर्ाथयक ्ाझेर्ारहरूले उत्ाथहत भएर 
तपाईंलाई तपाईंको सकूलमा परख्नरहकेा छन्। ...रेथड...्ेट...लो 
रमाइलो ्लुरु गरौं!

• लथषित थनराकरिहरू
• थनराकरि थवशेषज् वा ्प््बथनधत ्ेवा प्रर्ायकहरूद्ारा उपलबध
• अपाङ्ग थवद्ािथीहरूलाई व्यथक्तगत रूपमा उपलबध र हरेक व्यथक्तको थ्काइ 

आवशयकताहरूको पूरत्न गनने गरर तयार

थ्नथ्नाटी पथबलक सकूल र्रू थशषिा वे्ब्ाइट
https://distancelearning.cps-k12.org

• यक्र् तपाईंलाई ग्याजयलुएशनका लाथग कलु नै कोश्न चाथहनछ भने, तपाईंले 
य्मा पहुचँ पाउनलु हुनेछ।

• थवद्ािथीहरूले र्रू थशषिा माफ्न त ऐथ्छक कोश्नहरूमा पहुचँ पाउने छन्।
• कोश्नहरू नयाँ थ्काइ अनलुभवहरूका लाथग इन प््नन वा अनलाईन 

थशषिकको अगलुवाइमा र ग्याजयलुए्न आवशयकताको पूरत्न गनने हुनेछ।

्प्पूि्न कोश्नहरू थशषिकको अगलुवाइमा अनतरक्क्रयातमक हुनछ, तिा 
थवद्ािथीहरूलाई गे्ड लेभल काय्नमा ्हभागी हुने, पूरा नगरेको पढाइ पूरा गनने, 

तिा छलु टेको के्रथडटहरू प्राप्त गनने अव्र प्रर्ान गछ्न।
• अङ्ग्ेजी भाषा कला कोश्नहरूमा थवथवध पाठ्य ्ामग्ीहरू, छलफल, लेखन, तिा 

प्रसतलुथतको अव्रहरू ्थहत एउटा थिप्यारटक इकाइमा केथनरित रहनछ।
• गथित कोश्नहरूमा आगामी कोश्नका लाथग ्लुर्ढृ आधार तयार गर्दै महत्वपूि्न 

अवधारिा तिा ्ीपहरू ्थहत थवज्ान प्रथवथध इथनजथनयररङ गथित 
पररयोजनाहरूमा केथनरित रहनछ।

• थवज्ान कोश्नहरूमा जीव तिा थनजथीव वसतलुहरू, ऊजा्न, प्रिाली तिा वैज्ाथनक 
थवथधको गहन ्मझका माधयम्बाट ब्रप्हाणडको अधययन गररनछ।

• ्ामाथजक अधययन कोश्नहरूमा पररयोजनामा आधाररत अनलुभवहरू ्मावेश हुनछ
• ज् अनतग्नत इथतहा्लाई वत्नमान ्मलुर्ाय तिा थवश्वव्यापी मलुद्ाहरू्ँग जोडने 

काम गररनछ।

ररकभरी सरेवाहरू

शसनशसनाटी पज्लक 
सककू ल समर सकलस्स


