
एलिमेन्ट्र ी सू्किहरू  
 

जुन १४ - जुलाई २२ तारिक सम्म (सोमबाि-बबहीबाि ) ► बबहान ८:०० बजे देखि 

बदउसो १:०० बजे सम्म। 

 

कक्षा लकन्डरगार्टन देखि कक्षा २ सम्म: बढ्दै गइिहेका छन्   

बिद्यार्थीहरूलाई "समि क्याम्पमा" सबलीकिण गनन घुलमेल 
गिाइन्छ जसै्त-६ हप्ताको अिबिमा अनुभिहरू समािान गने ि प्रोजेक्टमा आिारित बिक्षा, टीम 
बनमानण गबतबिबि ि बिषयमा-आिारित बिजाइन चुनौतीहरूका माध्यमबाट िैबक्षक सीप ि 
सामाबजक भािनात्मक बिक्षालाई सुदृढीकिण गनन केखित हुनेछ।  

प्रते्यक हप्ता बिद्यार्थीहरूले फ््रयाखिन पाकन  कन्जभनटिी मार्न त प्रस्ताि गरिएको बमनी क्याम्पमा 
भाग बलने छन्। बिद्यार्थीहरूले पढ्न ि गबणतका आिािभूत सीपहरूको बनमानण गनुनका सारै्थ 
अन्तिबियामूलक, हस्त-बसकाईमा भाग बलनेछन् जसले कल्पनालाई संलग्न गदनछ ि 
आलोचनात्मक सोच, िचनात्मकता, सहकायन ि संचािलाई बढािा बदन्छ। हाम्रा समि क्याम्पमा 
सहभागीहरूले फ्रैं कबलन पाकन  कन्सभनटिीको कक्षा कोठाको बभत्र ि बाबहि बिज्ञहरु संग संलग्न 
िहनकालागी जािी अिसिहरु पाउनेछन्।  
 
 
 

लमनी क्याम्पहरू जाने काम बढ्दो क्रममा  
 
● पोबलनेटि ि पयानिास बिकािी  
● बगैचा ग्यास्ट्र ोनोमी  
● जुिाबसक फ्रैं कबलन पाकन    
 

क्याम्पिहरूले प्रते्यक बदन बनिः िुल्क बबहानको िाजा ि बदउसोको िाना प्राप्त गनेछन् ि 
कक्षाकोठाको पिानल बाबहिका के्षत्रमा बर्ल्ड बटर प मार्न त बिकाइको बृखिको अनुभि गनेछन्।  

 

 

 

कक्षा ३-५: अने्वषण ि र्थप िोचक बनाउनु (एके्सबलंग)  

बिद्यार्थीहरूलाई "समि क्याम्पमा" सबलीकिण गनन घुलमेल गिाइन्छ 
जसै्त-६ हप्ताको अिबिमा अनुभिहरू समािान गने ि प्रोजेक्टमा 
आिारित बिक्षा, टीम बनमानण गबतबिबि ि बिषयमा-आिारित बिजाइन 
चुनौतीहरूका माध्यमबाट िैबक्षक सीप ि सामाबजक भािनात्मक 
बिक्षालाई सुदृढीकिण गनन केखित हुनेछ।  
 

प्रते्यक हप्ता बिद्यार्थीहरुले बिज्ञान ि उद्योग केि (COSI) को माध्यम बाट प्रस्ताबित प्रोग्राबमंग द्वािा 
पे्ररित बमनी बिबििमा भाग बलनेछन्। बिद्यार्थीहरूले एकीकृत समस्या समािान गनन ि प्रोजेक्टमा-
आिारित बिक्षा मार्न त पढ्ने छन् ि बिजाइन सोच, कला, पहल, सहयोग ि संचािमा आिरित 
गबणत र्ाउने्डसनका सीपहरूको बनमानण गनेछन्। हाम्रा क्याम्पिहरुले बसओएसआइ (COSI) का 
बििेषज्ञहरुसंग संलग्न गननकालागी कक्षा कोठाको बभत्र ि बाबहि जािी अिसिहरु पाउनेछन्।  
 
 

अने्वषण ि र्थप िोचक बनाउनु (एके्सबलंग) बमनी क्याम्पहरू  

● गैजेर््स रू् गो  
● मासटमा जाने िक्षा  
● पर्ाटवरणको अनुसन्धान (अने्वषण)  
 

 
क्याम्पिहरूले प्रते्यक बदन बनिः िुल्क बबहानको िाजा ि बदउसोको िाना प्राप्त गनेछन् ि 
कक्षाकोठाको पिानल बाबहिका के्षत्रमा बर्ल्ड बटर प मार्न त बिकाइको बृखिको अनुभि गनेछन्। 

 
 

उत्ति (NORTH) 
 

Alpine Elementary 
1590 Alpine Drive, 43229 

 

Clinton Elementary  
10 Clinton Heights, 43202 

 

Columbus Spanish  
Immersion Academy  
3940 Karl Road, 43224 

 

Hamilton STEM Academy 
2047 Hamilton Avenue, 43211 

 

दबक्षण (SOUTH) 
 

Livingston Elementary  
825 E. Livingston Avenue, 43205 

 

Parsons Elementary  
3231 Lee Ellen Place, 43207 

 

Watkins Elementary  
1520 Watkins Road,, 43207 

 

पूिन  (EAST) 
 

Cassady Alternative Elementary  
2500 North Cassady Avenue, 43219 

 

Shady Lane Elementary   
1444 Shady Lane Road, 43227 

 

  

पबिम  (WEST) 
 

West Mound Elementary 
2051 West Mound Street, 43223 

 

Georgian Heights Elementary  
784 Georgian Drive, 43228 

 

 

मध्य (CENTRAL) 

Scottwood Elementary 
3392 Scottwood Avenue, 43227 

 बन: िुल्क  
   

बबहानको िााँजा ि बदउसोको िाना 
द्वािा प्रदान: 

● पाइिेट पालुजा  
● गमी बिज्ञान (प्रकृबत जासूस)  
● कलामा प्रकृबत  

● कोस्टर लक्रएर्रहरू  
● समग्र लवज्ञान - शरीरको कार्ट  
● सुपरहीरो लवज्ञान  

िमाइलो बिे (समि) सू्कलकालाबग  
अब योजना गि!  
सबै बिद्यार्थीहरूकालाबग बन: िुल्क सबलीकिण  कायनिम।  

COLUMBUS CITY SCHOOLS              ccssummer.org 
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