"परिवर्तन "अनुसाि काम गने

आफ्ना बालबाललकाहरूलाई लसक्न सहयोग गनत अलििावकहरूले के गनत सक्छन ्

राज्यको साझा तथा मूल मापदण्डहरु अन्तर्गत शिक्षकहरूलाई उनीहरूका कक्षामा अङ्ग्रेजी भाषा कलामा ६ वटा शिफ्टहरु र र्णितमा ६ वटा शिफ्टहरु र्री १२ वटा प्रमुख “शिफ्टहरु” वा (पररवतगनहरु) को

प्रयोर् र्नग लर्ाइन्छ। जब उच्च अपेक्षा भएको समाजमा ववद्याथी तथा शिक्षकहरू समायोजन हुन्छन ्, यी पररवतगनहरु सुरुमा कठिन हुन सक्छन ् । अशभभावकको है शसयतले, तपाईंको आफ्ना
बालबाशलकाहरुले के शसक्दै छ्न ् भनेर उनीहरूसँर् कुरा र्ने र्रे मा उनीरुलाई सहयोर् पुग्ने तथा आफूले पनन उनीहरुको प्रर्नत र समस्याको बारे मा शसक्न सक्नु हुनेछ। प्रत्येक ठदन स्कूलमा के कुरा शसके
भनेर खुल्ला ववचार व्यक्त र्नग शमल्ने खालको प्रश्नहरू सोध्ने र्नुह
ग ोस ्, उनीहरूको र्ह
ग ोस ् र उनीहरूको शिक्षकहरूको अपेक्षाबारे थाहा पाउन स्कूलले आयोजना र्रे को कायगक्रमहरूमा सहभार्ी
ृ कायग हे नुह
हुनुहोस ्।
यो कार्जातमा तपाईंको बालबाशलकाको कक्षामा हुने केही पररवतगनहरू र तपाईंले कसरी सहयोर् र्नग सक्नह
ु ु न्छ भनी त्यसबारे विगन र्ररएको छ; थप जानकारीका लागर्, www.engageny.org मा
हे नुह
ग ोस ्।

१२ वटा लिफ्टहरू
अङ्ग्रेजीिाषाकला/साक्षिर्ा

गणिर्

 काल्पननक जनर्नै अ-काल्पननक लेखहरु पनन पढ्नुहोस ्

 कक्षा अनुसाि सीपको ननमाति गर्दै जानुहोस ्

 पठनको माध्यमबाट संसािबािे जान्नुहोस ्

 थोिै ववषयमा धेिै लसक्नुहोस ्

 बढी चुनौर्ी पूिस
त ामारीहरू पढ्नुहोस ्

 गणिर् र्थ्यहरू सहजै प्रयोग गनहुत ोस ्

 पठनबािे "प्रमाि" को प्रयोग गिी कुिा गनहुत ोस ्

 चााँडो सोच्नुहोस ् ि समस्याको समाधान गनहुत ोस ्

 "प्रमाि"

 साचचकै बुझ्नुहोस ्, साचचकै गनहुत ोस ्

को प्रयोग गर्दै पाठबािे लेख्नुहोस ्

 वास्र्ववक जीवनमा गणिर्को प्रयोग गनहुत ोस ्

 बढी िब्र्दावालीहरू लसक्नहु ोस ्

Working with the "Shifts": What Parents Can Do to Help their Children Learn

EngageNY.org

Nepali Version

1

अङ्ग्रेजी िाषा कला/साक्षिर्ा: ववद्याथीहरूका लाचग अपेक्षाहरू ि अलििावकहरूका लाचग उपायहरू
के परिवर्तन छ?
अ-काल्पननक जनतनै
काल्पननक लेख पनन
पढ्नुहोस ्

ववद्याथीहरूले के गनुत पनेछ?

मार्ा-वपर्ाहरूले मद्दर्का लाचग के गनत सक्छन ्?

बढी मात्रामाअ-काल्पननक लेखहरु पढ्नुहोस ्

बढी मात्रामा अ-काल्पननक पािहरू ल्याउनुहोस ्

अ-काल्पननक पुस्तकको आनन्द शलनुहोस ् र बबस्तत
ुग ोस ्
ृ रुपले छलफल र्नह

तपाईंको बालबाशलकाको अर्ाडड अ-काल्पननक पुस्तकको मजा शलनुहोस ्

अ-काल्पननक कसरी लेख्ने र ती लेखहरुलाई एक साथ शमलाउने शसक्नह
ु ोस ्

तपाईंको बालबाशलकासँर् जोडले अ-काल्पननकपु स्तकहरू पढ्नुहोस ्

तपाईंको बालबाशलकाले रुचाउने ववषयहरू अनुरुप पािहरूको िङ्ग्
ृ खला ल्याउनुहोस
पिनका माध्यमबाट संसारबारे
जान्नुहोस ्

पिनका माध्यमबाट ववज्ञान तथा सामाजजक शिक्षा बारे बढी जान्नुहोस ्
ल्याउनुहोस ्

“प्राथशमक स्रोत” कार्जातहरूको प्रयोर् र्नुह
ग ोस ्

कुनै वस्तुले कसरी र ककन काम र्छग भन्ने बुझाउने पुस्तकहरू खोज्नुहोस ्

पािहरूको प्रयोर् र्नुह
ग ोस ्

अ-काल्पननक पाि र उनीहरूको ववचारबारे छलफल र्नुह
ग ोस ्

उनीहरूले नबुझन्
ु जेल सम्म पुनः पढ्नह
ु ोस ्
बढी चुनौतीपूिग सामारीहरू
पढ्नुहोस ्

रेडस्तर अनुसार के उपयुक्त छ थाहा पाउनुहोस ्

उनीहरूको सुबबधाको स्तर अनुरुप वा त्यो भन्दा बेसीको पुस्तकहरू प्रयोर् र्नह
ुग ोस ्

चुनौती पूिप
ग ािहरूका साथै सहजै पढ्न सक्ने पुस्तकहरू उपलब्ध र्नह
ुग ोस ्

सुधारका लागर् प्रयत्न र्रर रहनुहोस ्

चुनौती पूिप
ग ुस्तकहरू पढ्दा फाइदा पुग्ने कुरा दे खाउनुहोस ्

ननरािाजनक जस्थनतको समाधान र्नह
ुग ोस ्

उनीहरूको तकगहरूको समथगनमा प्रमाि खोज्नुहोस ्
पिन बारे प्रमाि को प्रयोर्
र्रर कुरा र्नह
ुग ोस ्

पािहरूबारे कुरा र्नह
ुग ोस ्

फैसला र ववचारहरू बनाउनह
ु ोस ्

दै नक छलफलहरु र असहमनतहरूमा प्रमािको मार् र्नह
ुग ोस ्

जोड्ले पढ्नुहोस ् अथवा तपाईंको बालबाशलकाले पढे कै पुस्तक पढ्नुहोस ् र छलफल

लेखकले के सोच्दै छन ् त्यो पत्ता लर्ाउनह
ु ोस ्

र्नुह
ग ोस ्

अब के हुन्छ भनेर अनम
ु ान लर्ाउनुहोस ्

अनुमानहरूबारे छलफल र्नह
ुग ोस ्

प्रमािको प्रयोर् र्री शलणखत तकगहरू बनाउनह
ु ोस ्
प्रमाि को प्रयोर् र्दै पािबारे शलणखत रूपमा ववववध पािहरूको तल
ु ना र्नह
ुग ोस ्
लेख्नुहोस ्

बढी िब्दावालीहरू शसक्नुहोस ्

तपाईंको बालबाशलकासँर् चन
ग ुस्तकहरू पढ्नह
ु ौती पि
ू प
ु ोस ्

घरमा लेख्न प्रोत्साहन र्नुह
ग ोस ्

प्रमाितथाववस्तत
ृ वववरिको प्रयोर् र्रर सँर्ै “पुस्तक” लेख्नुहोस ्

राम्ररी लेख्न शसक्नुहोस ्

उत्कृष्ट ववद्याथीको लेखनको नमुनाहरू हे नह
ुग ोस ्

उनीहरूलाई कलेज र उनीहरुको कररयरमा आवश्यक पने उपयुक्त िब्दहरू शसक्नुहोस ्

प्राय: साना बालबाशलकाहरूसँर् लर्ातार पढ्ने र्नुह
ग ोस ्

“भाषानै िजक्त हो” को प्रयोर् र्नग अझ शसपालु बन्नह
ु ोस ्

एकै ववषयमा धेरैवटा पस्
ु तकहरू पढ्नह
ु ोस ्

तपाईंको बालबाशलकाहरूसँर् कुरा र्नह
ुग ोस ्, उनीहरूलाई पढे र सुनाउनुहोस ्,

उनीहरूले पढे को सुन्नुहोस ्, उनीहरूसँर् र्ाना र्ाउनुहोस ्, फाल्तू र्ाना र िब्दहरू
बनाउनह
ु ोस ्।
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गणिर्: ववद्याथीहरूका लाचग अपेक्षाहरू ि अलििावकहरूका लाचग उपायहरू
के परिवर्तन छ?

ववद्याथीहरूले के गनुत पनेछ?

मार्ा-वपर्ाहरूले मद्दर्का लाचग के गनत सक्छन ्?

सालै वपछे नयाँ कुराहरू शसक्दै जानह
ु ोस ्

तपाईंको बालबाशलकालाई र्त वषग के कुरामा र्ाह्रो परे को गथयो र अर्ाडडको
पढाइमा यसबाट के असर पनग सक्छ भनी अवर्त रहनह
ु ोस ् राख्नुहोस ्

हिे क कक्षा िरि सीपको ववकास गनह
ुत ोस ्

तपाईंको बाशलबशलकाको लागर् वकालत र्नह
ुग ोस ्
ऋिात्मक अंकहरु, शभन्न अंकहरु, आठद जस्ता “ररक्त स्थान” सीपहरूका लागर्
सहयोर् प्रदान र्नुह
ग ोस ्

थोिै ववषयमा धेिै लसक्नुहोस ्

थोरै अवधारिाहरूमा बढी समय लर्ाउनुहोस ्

तपाईंको बालबाशलकालाई उनीहरूको कक्षा अनुसार प्राथशमकताको कायग के
हो भनी थाहा पाउनुहोस ्

प्रत्येक अवधारिामा अझ र्ठहररएर जानुहोस ्

तपाईंको बालबाशलकालाई प्राथशमकताको कायगमा समय ठदनुहोस ्

गणिर् र्थ्यहरू सहजै प्रयोग गनुह
त ोस ्

तपाईंको बालबाशलकाको शिक्षकलाई तपाईंको बालबाशलको प्राथशमकताको
कायगमा प्रर्नतबारे जानकारी माग्नुहोस ्
एकै ववचारमागथ धे रै वटा समस्याको समाधान र्रे र अभ्यास र्नुगहोस ्

चााँडो सोच्नुहोस ् ि समस्याको समाधान

तपाईंको बच्चामा हुनुपने सम्पूिग प्रवाहहरू बारे जान्नह
ु ोस ्

गनुह
त ोस ्

तपाईंको बालबाशलकालाई सबभन्दा र्ाह्रो लाग्ने प्रवाहहरू शसक्न प्राथशमकतामा
राख्नुहोस ्
र्णित हल र्नुह
ग ोस ्, र ककन शमल्यो त्यो बुझ्नुहोस ्

सााँच्चै जान्नुहोस ्, सााँच्चै गनह
ुत ोस ्

वास्र्ववक जीवनमा गणिर्प्रयोग गनुह
त ोस ्

बालबाशलकाहरूलाई आधारभूत र्णित तथ्यहरू जान्न, बुझ्न र याद र्नग जोड
ठदनुहोस ्

प्रश्नहरू सोध्नह
ु ोस ् र उत्तर ककन र के हो भन्ने तपाईंको बालबाशलकाले
बुझेको छ वा छै न भन्ने हे नग र्हृ कायग जाँच र्नह
ुग ोस ्।

र्णितककन शमल्छ भनेर कुरा र्नह
ुग ोस ्

तपाईंको बालबाशलकाले प्रमुख र्णितमा चाठहने सीपहरू शसक्न समय बारे वकालत
र्नह
ुग ोस ्

उनीहरूलाई र्णित ककन र कसरी कम र्छग थाहा छ भन्ने प्रमाणित र्नह
ुग ोस ्

घरमा र्णितको सीपहरूमा काम र्नग तपाईंको बालबाशलकालाई समय ठदनह
ु ोस ्

वास्तववक जीवन जस्थनतहरूमा र्णितको प्रयोर् र्नह
ुग ोस ्

तपाईंको बालबाशलकालाई दै ननक रुपमा आइपने र्णित र्नग लर्ाउनुहोस ्

कुन अवस्था मा कुन र्णित सीपको प्रयोर् र्नुग भनेर थाहा पाउनुहोस ्
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