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सीसीएस अनलाइन एकेडेमीको तेस्रो र चौथो क्वार्टरहरूकालागि गे्रडड िंिको मािटदर्टन 

                                                                  अप्रिल २३, २०२० 

कोलम्बस ससटी स्कूलले यस्तो निरन्तर अिलाइि सिक्षाको समय अवधिमा तेस्रो र चौथो ग्रेड िंगकालाधग प्रिके देखि 
कक्षा १२ (Pre k-12) सम्मकालाधग ग्रेड िंग िणालीको स्थापिा गरेको छ। 

िैक्षक्षक सेवा र उत्तरदानयत्व प्रवभागहरूले मिंगलबार अप्रिल २१ ताररकका ददि कोलम्बस सिक्षा बो डलाई आफ्िो 
ससफाररस पेि गरेको छ। िस्तुतीकरण हेनटलाई यहााँ क्क्लक िनुटहोस।् 
 

िाथममक प्रिके देखि कक्षा ५ (PreK-5) सम्मकालागि तेस्रो क्वार्टरको ग्रेडड िंि  

● माचड २४ ताररक समाप्त भएको तेस्रो क्वाटडरको ग्रेड िंग अवधिलाई मे १, २०२० सम्म बढाइिेछ। यसले हाम्रा 
प्रवद्याथीहरूलाई यदद कुिै कायड पूरा िगरेको भए वा गभिडरको आदेि हुिु भन्दा अगाड  अिुपस्स्थत भएको 
भए वा बिंद द्वारा गा डले पके्रको भए तेस्रो ग्रेड िंग अवधिकालाधग ग्रे  सुधार गिे अवसर िदाि गदडछ।  

● कुिै पनि प्रवद्याथीले तेस्रो क्वाटडर ग्रेड िंग अवधि प्रवस्तार गरेर उिीहरूको ग्रे लाई कम वा हानि हुिे छैि। 

 

िाथममक प्रिके देखि कक्षा ५ (Grades PreK-5) सम्मकालागि चौंथो क्वार्टरको ग्रेडड िंि 

● िाथसमक कक्षाका सिक्षकहरूले चौथो क्वाटडरकालाधग निम्ि अिंकहरू ियोग गिेछि:्  

○ उत्तीणड  (P)- प्रवद्याथीले कायड समाप्त गरी रहेको छ। 

○ अपूणड (I)- सससमत छ वा कायड पूरा भएको िमाण छैि वा प्रवद्याथीले कायड गिड समक्ष भएि। 

● अपूणड (I) िाप्त गिे कुिै पनि प्रवद्याथीहरूलाई उिीहरूको अिुरो काम सम्पन्ि गरेर आफ्िो ग्रे  उत्तीणड (P) 

मा समायोस्ित गिड सेप्टेम्बर १५, २०२० सम्म समया ददइिेछ। 

● चौथो क्वाटडरको समयामा मूल्याङ्कि िभएका मापदण् हरूलाई यस अवधिमा मूल्याङ्कि िभएको धचन्ह 
(N) ददइिेछ। 

 

माध्यममक (कक्षा ६-१२)सम्मको तेस्रो क्वार्टरकलागि ग्रेडड िंि 

● माचड २४ ताररक समाप्त भएको तेस्रो क्वाटडरको ग्रेड िंग अवधिलाई मे १, २०२० सम्म बढाइिेछ। यसले हाम्रा 
प्रवद्याथीहरूलाई यदद कुिै कायड पूरा िगरेको भए वा गभिडरको आदेि हुिु भन्दा अगाड  अिुपस्स्थत भएको 
भए वा बिंद द्वारा गा डले पके्रको भए तेस्रो ग्रेड िंग अवधिकालाधग ग्रे  सुधार गिे अवसर िदाि गदडछ। 

●  कुिै पनि प्रवद्याथीले तेस्रो क्वाटडर ग्रेड िंग अवधि प्रवस्तार गरेर उिीहरूको ग्रे लाई कम वा हानि हुिे छैि। 

 

माध्यममक (कक्षा ६-१२)सम्मको चौंथो क्वार्टरकलागि ग्रेडड िंि  

● माध्यसमक कक्षाका सिक्षकहरूले चौथो क्वाटडरकालाधग निम्ि अिंकहरू ियोग गिेछि:्  

○ उत्तीणड (P)- प्रवद्याथीले कायड समाप्त गरी रहेको छ। 

○ अपूणड (I)- सससमत छ वा काम पूरा भएको िमाण छैि वा प्रवद्याथीले कायड गिड समक्ष भएि। 
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●  अपूणड (I) िाप्त गिे कुिै पनि प्रवद्याथीहरूलाई उिीहरूको अिुरो काम सम्पन्ि गरेर आफ्िो ग्रे  उत्तीणड (P) 

मा समायोस्ित गिड सेप्टेम्बर १५, २०२० सम्म समया ददइिेछ। 

● २०१९-२०२० िैक्षक्षक बर्ाडमा कुिै पनि माध्यसमक पाठ्यक्रमहरूको अस्न्तम परीक्षा हुिे छैि। 

● ग्रेड ङ्ग िणालीको आिरमा उत्तीणड (P) वा अपूणड (I) उन्ित प्लेसमेन्ट (AP) र अन्तराडस्रिय पाठ्यक्रम (IB) 

लागू हुिेछ। 

● कलेि के्रड ट प्लस (CCP) पाठ्यक्रमले कलेि वा प्रवश्वप्रवद्यालयको निदेिि पालि गिेछि।् 

●  हाई स्कूलका प्रवद्याथीहरू िो हाल स्िातक आवश्यकताहरू पूरा गिड िैक्षक्षक मागड सभत्र छैिि ्उिीहरूले 
ए मेन्टम प्लेटफमडका माध्यमबाट के्रड ट आिडि गिड केस्न्ित हुिेछि।् थप िािकारीकालाधग तल हेिुडहोस।् 

 

 माध्यममक (कक्षा ६-१२) कालागि अक्ततम ग्रेड र क्िप्रिए(GPA)को िणना िररदै 

● ग्रे  पोइन्ट औसत, स्िप्रपए (GPA) चौथो क्वाटडरकालाधग "०" कारूपमा िदिडि हुन्छ तर प्रवद्याथीको सिंचयी 
स्िप्रपए (GPA)मा कुिै िभाव पािे छैि। 

●  माध्यसमक कक्षाका पाठ्यक्रमकालाधग अस्न्तम क्वाटडरमा गुणस्तर अिंकको गणिा वा तेस्रो क्वाटडरकालाधग १, 

२, ३ िनतितका आदरमा िुि बढी हुन्छ समाि प्रवतरण द्वारा गणिा गररिेछ। 

●  दोस्रो सेमेस्टरको पाठ्यक्रमहरूले तेस्रो क्वाटरको ग्रे लाई ििाउिेछ र अस्न्तम ग्रे ले पनि उस्तै सिंकेत 
गदडछ। उत्तीणड (P) वा अपूणड (I) चौथो क्वाटरकालाधग अझै ियोग हुिेछ तर अस्न्तम ग्रे  वा के्रड टमा कुिै 
असर पािे छैि। 

 

िाथममक र माध्यममक कक्षाको ग्रेडड िंि मािटदर्टन र समथटन 

● सिक्षकहरूले प्रविेर् सिक्षा सेवाहरू िाप्त गिे प्रवद्याथीहरूकालाधग व्यस्क्तगत िैक्षक्षक योििा आईईपी 
(IEP)का लक्ष्यहरूमा केस्न्ित रहेर समावेि िारी राखे्नछि।् 

●  गहृकायडहरू कस्म्तमा एक हप्ता सभत्रमा बुझाउिु पदडछ वा थप पाठ ददएमा प्रवद्याथीहरूले स्िम्मेवारी पूरा 
गिड ििस्त समयको अिुमनत ददइिछे। प्रवद्याथीहरूले गररसकेका कायडहरू बुझाउि थप समय चादहि सक्छ 
वा िो इन्टरिेट पहुुँचमा असमथड छि ्उिीहरूकालाधग थप समयको व्यवस्था गररिेछ। 

 

तेस्रो ग्रेडको िढ्ने ग्यारेतर्ी 
आपतकासलि कािूि एच.बब.(H.B.)१९७ले ओहायोमा कोसभ -१९ (COVID-19) महामारीलाई सम्बोिि गिडले २०१९ -
२०२० स्कूल वर्डकालाधग ओहायो राज्यले परीक्षणहरू गिड छुट गरेको छ।  तेस्रो कक्षामा पढ्िे प्रवद्याथीहरूले ग्यारेन्टी 
पढाईकालाधग कुिै परीक्षा गिुड िपिे हुुँदा यदद प्रवद्याथी िैक्षक्षक रूपमा चौथो कक्षामा पदोन्िनत गिड तयार छ कक 
छैि भिेर हेिड र प्रवद्याथीको पठि पाठि क्षामताको समीक्षा प्रवद्याथीका प्रिस्न्सपल र पढाउिे सिक्षकले गिेछि।् 

 

स्नातकका आवश्यकताहरु 

आपतकासलि कािूि एच.बब. (H.B.)१९७ले ओहायोमा कोसभ -१९ (COVID-19) महामारीलाई सम्बोिि गिडले यो 
निददडरट गदडछ कक तेस्रो क्वाटडरको अन्तमा स्िातक हुिकालाधग थप स्कूल बन्द भए पनि प्रवद्याथीहरू सदह िैक्षक्षक 
मागड सभत्र हुिुपिेछ। यदद एक उच्च तहका प्रवद्याथी िो राज्यव्यािी स्कूल बतद हुनु अघि स्नातक िनट सदह रै्क्षक्षक 
मािट मित्र गथएाँ िने उनीहरू चौथो क्वार्रमा िघन सदह र्ैक्षक्षक मािट मित्र रहनेछन।् 
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सदह िैक्षक्षक मागड सभत्र िभएका प्रवद्याथीहरूले बन्दको समयामा आवश्यक पाठ्यक्रमहरू अिलाइि माफड त सन्तुरट 
गिड सक्दछि।् यस महामारीका कारण कोहोर्टडस (Cohorts) २०१८, २०१९ र २०२० कालाधग राज्य न्यूितम 
आवश्यकताहरूको ियोग हुिेछ। यसले २०२० सालका कक्षाकालाधग निम्ि आवश्यकताहरू हटाउुँछ, अझै २०१८ र २०१९ 
का कक्षाका प्रवद्याथीहरूका साथसाथै उिीहरूलाई आवश्यकताहरू पूरा गिड आवश्यक पदडछ: 

 

● िप्रवधि पाठ्यक्रम के्रड ट 

● अनतररक्त वैकस्ल्पक पाठ्यक्रम के्रड ट 

●  १२० इिंटिडसिप घण्टा 
स्िल्लाले यी स्िातक आवश्यकताहरु २०२१ र पछाड का कक्षाकालाधग पुिस्थाडपिा गिेछ। 

 

ग्रेडड िंि र एथलेदर्कमा योग्यता 
● यस ग्रेड िंग िणालीले स्िल्लालाई ओहायो उच्च प्रवद्यालय एथलेदटक सिंघ (OHSAA) को योग्यता उपनियम 

अिुमोदि गिड कोलम्बस सिक्षा बो ड द्वारा स्वीकृत पेस्न् ङ्ग गिड अिुमनत प्रवद्याथीहरूले पतिमा (Fall) 

एथलेदटक्समा िनतस्पिाड गिडकालाधग कस्म्तमा पाुँच एउटा- के्रड ट पाठ्यक्रम वा बराबर (सेमेस्टर पाठ्यक्रम) 
उत्तीणड ग्रे हरू कमाउिु पछड। 

● कलेस्िएट स्तरमा िेल्िे प्रवचार गिे प्रवद्याथी-एथलीटहरूकालाधग एिसीएए योग्यता केन्िले िान्सकक्रप्ट 
गररएको अस्न्तम ग्रे लाई मात्र सलइिेछ। कुिै पनि उत्तीणड (P)  वा अपूणड (I) ग्रे हरू प्रवद्याथीका एक अस्न्तम 
िान्सकक्रप्टमा हुिेछैि र िस्ले भप्रवरयमा एिसीएए योग्यतामा िकारात्मक असर पािेछैि।् 

 

अगधक्षक / सीईओ डा.तामलसा डडक्सन बार् बयान 

यो ग्रेड िंग िणालीले हाम्रा प्रवद्याथीहरू उिीहरूका पररवारहरू र हाम्रा सिक्षकहरूकालाधग घरमा-अिलाइि सिक्षाको 
सिकाई अवधिमा लधचलोपि िदाि गदडछ। हामी हाम्रा प्रवद्याथीहरूकालाधग अथडपूणड िैक्षक्षक अिुभवहरू िदाि गिड 
चाहन्छौं तर हामी यो पनि सुनिस्श्चत गिड चाहन्छौं कक त्यसो गरेर हामी हाम्रा प्रवद्याथीहरूलाई क्षनत पुयाडउि चाहुँदैिौं 
िो सुँग घरमा बबसभन्ि स्तरको िप्रवधि र समथडिको पहुुँच छ।  

हाम्रा प्रवद्याथीहरूलाई टाढा बाटै ससकाइिे अवस्थामा उिीहरूका नियन्त्रणबाट बादहर छ त्यसैले हामी सकेसम्म 
लधचलो र समथडक हुि चाहन्छौं र हाम्रा प्रवद्याथीहरूका सामास्िक-भाविात्मक आवश्यकताहरूलाई ध्यािमा राखे्नछौं। 

यो ग्रेड िंग िणालीले प्रवद्याथीहरूलाई आफ्िो काम पूरा गिड समयले लधचलोपिको अिुमनत ददन्छ र इन्टरिेटमा 
सससमत पहुुँच भएका मानिसहरूलाई अिावश्यक रूपमा दस्ण् त गिे छैि। हामी बुझ्दछौं कक यो सबै-प्रवद्याथीहरू, 

पररवारहरू, सिक्षकहरूकालाधग गाह्रो समय हो र त्यो हाम्रो ग्रेड िंग िणाली पनि एक समाि स्कूल वर्डको स्थापिाको 
समयमा िस्तो हुुँदैि। 


