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Gifted & Talented Purpose Statement
Identify and nurture gifted scholars through a continuum of services delivered in
appropriate and challenging learning environments with rigor and individualization
to foster creativity, leadership, and social-emotional well-being.
Vision
Rigorous, student-centered learning experiences and social-emotional supports
delivered by collaborative teams.

************************************************************************************************************

Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success
as a citizen in a global community.
************************************************************************************************************
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पररभाषा
“प्रतिभासम्पन्न (Gifted)" को मिलब भनेको विधार्थीहरू जो आफ्नो उमेर, अनभ
ु ि िा िािािरणको

िल
ु नामा उल्लेखनीय उच्च स्िरको प्रदशशन गने क्षमिा दे खाउछ िा प्रदशशन गने क्षमिा दे खाउने हो
भने ओहायो संशोधधि कोडको 3324.03 विभाजन (ए), (बी), (सी), िा (डी) मा पनेछन ् ।
स्क्रीतनिंि र मल
ु यािंकन
•सम्पूणश ग्रेड स्रीतनंग - K-8 मा भएका छात्रहरूको स्रीतनंग पढने र गणणिमा 2-3 पटक प्रति
िर्श गररनेछ। नयााँ प्रतिभासम्पन्नको अधधसच
ू ना नोभेम्बर, फेब्रअ
ु री र मईमा हुनेछ। उच्च
संज्ञानात्मक क्षमिा र रचनात्मक सोच क्षमिामा ग्रेड 2 र 5 ग्रेडका विधार्थीहरू नोभेम्बरमा
परीक्षण गररएका छन ् । स्कोरहरू सामान्यिया फेब्रअ
ु रीमा घर पठाइन्छ।
•िैकल्ल्पक परीक्षण - ग्रेड K-12 मा कुनै पतन विधार्थी परीक्षण परीक्षणको लाधग 2 िर्श सम्मका
लाधग (पण
ू श ग्रेड पररचयाश सहहि) को लाधग श्रेष्ठ संज्ञानात्मक, विशशष्ट अकादशमक िा रचनात्मक
सोच क्षमिाहरु को परीक्षणको लागी उद्धृि गनश सककन्छ। रे फरल प्याकेटहरू र म्यादलाइनहरू

ऑनलाइन छन ् र प्रतिभासम्पन्न र प्रतिभाशाली कायाशलयबाट उपलब्ध छन ्। परीक्षण स्कोरहरू 4
हप्िा शभत्रमा घर पठाइने छ।

•दृश्य र प्रदशशन कला मुल्यांकन -दृश्य र प्रदशशन कलाका लाधग मल्
ू याङ्कन प्रकरया बहु-चरणको
प्रकरया हो जन
ु दईु चरमा हुने हुन्छ: एउटा पिनमा र जाडो / िसन्िमा। अक्टोबर / फेब्रअ
ु रीमा
चेकशलस्टहरू परू ा गनश सञ्झ्याल बन्द हुाँदा केही समय पतछ आमाबाबक
ु ो अनम
ु ति प्राप्ि हुन्छ र
योग्य विधार्थीहरूले उनीहरूको आचरण िा नोभेम्बर / माचश मा प्रतिभाको प्रदशशन पररष्कृि
गनेछन ्।

स्क्थानान्िरण ववधाथी
अन्य ओहायो सािशजतनक स्कूल ल्जल्लामा प्रतिभासम्पन्न र प्रतिभाशाली कोलम्बस शसटी
स्कूलद्िारा पहहचान गररनेछ। पररिारले अतघल्लो ल्जल्ला िा अन्य कागजािको पत्रको
माध्यमद्िारा पहहचानको प्रमाण प्रदान गनप
ुश छश । ओहायो भन्दा बाहहर ल्जल्ला द्िारा

प्रतिभासम्पन्न छात्रहरु लाई पहहचान गनश सककन्छ र ओहायोमा पहहचान हुन सक्छ यहद परीक्षण
प्रयोग 24 महहना भन्दा कम छन ् भने र ओहायो शशक्षा विभागको अनम
ु ोहदि सच
ू ीमा छन ् भने।
यहद परीक्षणले मापदण्ड परू ा गदै न भने, विधार्थीलाई आमाबाबु को अनरु ोधमा नामांकनको 90 हदन
शभत्र परीक्षण को लाधग संदशभशि गनश सककन्छ।
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आग्रह प्रक्ररयाहरू
यहद िपाईंसाँग कुनै प्रश्न छ भने, पररिारहरूले प्रतिभासम्पन्न र प्रतिभाशाली तनदे शकलाई सम्पकश
गनप
ुश दश छ। यहद यो कुनै प्रश्नको जिाफ आएन भने, पररणामहरूको अपील परीक्षणको अधधसच
ू ना
30 हदन शभत्र पेस गनश सककन्छ। अपीलहरु लाई कायशकारी तनदे शक, शशक्षण कायाशलय र शशक्षा
कायाशलय, 3700 S. High St. Columbus, Ohio 43207 मा पठाईनु पछश । शशक्षण र शशक्षाका
कायशकारी तनदे शकले 30 हदनको अपील शभत्र एक शलणखि अल्न्िम तनणशय जारी गनेछन ्।

प्रतिभासम्पन्न पहहचानको लागि जिलला द्वारा प्रयक्
ु ि मल
ु यािंकन उपकरण
ल्जल्ला स्रीतनंग र पहहचानको लागी राज्य अनम
ु ोहदि मल्
ू यांकन उपकरण प्रयोग गदश छ। साधनहरू
चयन गररएको क्षेत्रमा तनभशर छ। ओहायो संशोधधि कोड अनस
ु ार मापदं डको सार्थ स्कोरको उपकरणमा

शभन्न हुन्छ िर ओहायो शशक्षा विभाग द्िारा तनधाशरण गररन्छ। अनम
ु ोहदि उपकरणहरूको पण
ू श
सच
ू ीको लाधग ओहायो शशक्षा विभाग िेबसाइटमा जानह
ु ोस ्। कोलम्बस शहर विधालयहरूले प्रयोग
गरे को परीक्षणहरूको र्थप व्याख्याका लाधग, कृपया प्रतिभासम्पन्न र प्रतिभाशाली डडशभजनलाई सम्पकश
गनह
ुश ोस ्।

प्रतिभासम्पन्न सेवा नमन
ु ा
कोलम्बस शसटी स्कूलहरूले ल्जल्लाका सबै विधार्थीले प्रतिभासम्पन्न हदएर उपयक्
ु ि सेिा प्राप्ि
गनशको लागी धचतनएको पहहचानको लाधग समान अिसर सतु नल्श्चि गदश छ।

ललखिि लिक्षा योिनाहरू

विधार्थीहरू जसले प्रतिभासम्पन्न सेिा पाउछ उसलाई शलणखि शशक्षा योजना (WEP)
आिश्यक पदश छ। WEP को उद्देश्य को हो भने प्रतिभासम्पन्न सेिा शलने विशेर्ज्ञहरू,
कक्षाकोठा शशक्षकहरू र अशभभािकहरू बीचको सम्बन्ध रहोस ्। प्रतिभासम्पन्न सेिाले

बच्चाको पहहचान क्षेत्रहरूसाँग मेल खानु पछश । WEPs आमाबाबुको समीक्षा र तनिेशको
लाधग आमाबाबु शशक्षक सम्मेलनको समयमा उपलब्ध छन ्।
तनकासी

यहद विधार्थीले प्रतिभासम्पन्न प्रोग्रामहरू िा सेिाहरूबाट हटान चाहन्छ भने, शलणखि
अनुरोध आिश्यक हदनु पनेछ। यसले एक प्रकरयालाई हिगर गनेछ जसले शशक्षकसाँग एक
सम्मेलन समािेश गदश छ, हस्िक्षेप योजनाको कायाशन्ियन, अनुििी कल्न्फगरे सन, र
त्यसपतछ तनकासीको बारे मा तनणशय समािेश गदश छ। अनुरोधलाई अशभभािकद्िारा

हस्िाक्षर गररनु पछश र प्रतिभासम्पन्न र प्रतिभाशाली तनदे शकलाई सम्बोधन गररएको
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हुनुपछश । सेिा जारी हुनेछ जब सम्म तनदे शकले अशभभािकको शलणखि हस्िाक्षर सूचना
प्राप्ि नभएसम्म।
कोलम्बस प्रतिभासम्पन्न अकादमी

ग्रेड 3 दे णख 8 सम्मका विधार्थीहरूले घरको विधालयमा नामाकरण गरे का छन ् िर

कोलम्बस धगफ्ट अकादमीमा सबै हदन कक्षामा उपल्स्र्थि हुन्छन ्। विधार्थीहरूलाई उत्कृष्ट
संज्ञानात्मक क्षमिामा प्रतिभासम्पन्नमा राणखएको िा पढ्ने र गणणि दि
ु ै कायशरमहरूमा
नामाकरण गनश पहहचान गररएको हुनप
ु छश ।यािायाि तनयम अनस
ु ार यािायाि प्रदान
गररएको छ।
Arts Impact Middle School/Fort Hayes Arts & Academic High School
विधार्थीहरू जो दृल्ष्ट िा प्रदशशन कलामा प्रतिभाशालीको रूपमा धचतनन्छन ् उनीहरू Arts
Impact Middle School or Fort Hayes High School मा दै तनक कला शशक्षा कायशरममा

संलग्न छन ्। विधार्थीले योग्य कला प्रशशक्षकहरूद्िारा शसकाउने अनूठा कला पाठ्यरमहरू
पतन सक्छन ्।

प्राथलमक ववधालयका अवसरहरू

प्रतिभाशाली पढ्ने र गणणि

प्रार्थशमक विधालयहरूमा इजाजिप्राप्त्र प्रतिभाशाली विशेर्ज्ञ द्िारा शसकाइने ग्रेड 3-5
को प्रतिभाशाली पढाई र गणणि कक्षाहरू छन। विधार्थीहरू विर्य क्षेत्रमा िा

रचनात्मक सोचमा 85 प्रतिशि िा उच्चिम ् राल्ष्िय उपलल्ब्ध परीक्षणमा त्यो विर्यमा
भाग शलन सक्दछ। यी भिनहरूमा यािायाि विभागको तनयम अनुसार यािायि
प्रदान गररएको छ।

भार्ा शसकाउने स्कूलमा प्रतिभाशाली क्षत्रमा समर्थशन

कक्षा 3-6 मा उत्कृष्ट संज्ञानात्मक क्षमिामा धगतनने विधार्थीहरुलाई Ecole Kenwood

French Immersion School र Spanish Immersion Academy मा तनयशमि कक्षाहरुमा 225
शमनेट प्रति शमनेट एक प्रतिभाशाली विशेर्ज्ञसंग अन्िरकरया गररनेछ।
माध्यलमक ववधालयका अवसरहरू
प्रतिभाशाली पढ्ने र गणणि

माध्यशमक स्कूलहरूमा ग्रेड 6-8 को लाधग क्लस्टर पढाइ र गणणि कक्षाहरू सामग्री शशक्षक
द्िारा शसकाइने छ। विधार्थीहरू विर्य क्षेत्रमा िा रचनात्मक सोचमा 85 प्रतिशि िा

उच्चिम ् राल्ष्िय उपलल्ब्ध परीक्षणमा त्यो विर्यमा भाग शलन सक्दछ। यी भिनहरूमा
यािायाि विभागको तनयम अनुसार यािायि प्रदान गररएको छ।
उच्च ववधालयका अवसरहरू
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उन्नि तनयुल्क्ि (AP) र अन्िराशष्िीय बैकुरे लेंट (IB)

ल्जल्ला भरका विधालयहरू उन्नि तनयुल्क्ि पाठ्यरमहरूको सरणी प्रदान गछश न ्।
प्रतिभासम्पन्न र प्रतिभाशाली विभाजनले यी पाठ्यरमहरूको लाधग कलेज बोडश

तनयमहरूको अनुपालन समन्िय गदश छ। विधार्थीहरूले िसंि AP परीक्षाको पररणामस्िरूप
कलेज रेडडट कमाउन सक्छन ्। IB कलेज स्िरको पाठ्यरम र रेडडट र IB डडप्लोमा
Columbus Alternative HS मा प्रदान गररन्छ।

कलेज रेडडट प्लस

विद्यार्थीहरू अझै पतन उच्च विद्यालयमा हुाँदा स्र्थानीय विश्िविद्यालयहरूमा पाठ्यरमहरू
शलन लाग्न सक्छन ्। र्थप जानकारीको लाधग कृपया िपाईंको तनदे शन सल्लाहकारलाई
सम्पकश गनह
ुश ोस ्।

रेडडट लचीलापन
हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूले िैकल्ल्पक माध्यमहरू जस्िै उच्च अध्ययन, बाह्य

पाठ्यरमहरू, अनलाईन शसकाउने कायशरमहरू, िा पाठ्यरमबाट बाहहर तनस्कने माध्यमबाट
उच्च माध्यशमक पाठ्यरमहरूको लाधग रेडडट पाउन सक्छ। र्थप जानकारीको लाधग कृपया
िपाईंको तनदे शन सल्लाहकार िा ल्जल्लाको लचीलापन िेबपष्ृ ठमा जानह
ु ोस ्।

विधार्थीहरूको लाधग अन्य अिसरहरू
िैक्षखणक त्वरण

विधार्थीहरू एक िा बहढ विर्य क्षेत्रहरूमा महत्त्िपूणश रूपमा उन्नि भएका व्यल्क्िहरूलाई
विशेर् विर्य क्षेत्र िा अको ग्रेड स्िरको लाधग समग्रमा पठाउन सककन्छ। सन्दभशहरू

सेमेस्टरको सुरुिाि अतघ कल्म्िमा 60 हदनको हुनुपछश । विधार्थी तनयुल्क्ि ल्जल्लाको त्िरण
नीति अनुसार तनधाशररि गररनेछ।
प्राथलमक प्रििंसा सोच कौिल काययरम

प्रार्थशमक संिधशन विशेर्ज्ञहरु सोच िगशहरु लाई सम्पूणश िगशहरु र विधार्थीहरुको सानो

समूहहरुमा पाठ शसकाउाँ छन ्। यो चयतनि स्कूलहरुमा सबै K-2 विधार्थीहरुको लाधग 38
प्रार्थशमक विधालयहरुमा पायलट कायशरम हो।
प्रोत्साहन अवसरहरू

धेरै संिधशन अिसरहरूको उदाहरणहरू शिरं ज, आविष्कार कन्िेंशन, गणणि कायशहरू र बहस
हुन ्। वप्रल्न्सपलहरू यी विकल्पहरूको बारे मा सधू चि छन ् र कमशचारीहरूसाँग विधार्थीहरूलाई
विकल्पहरू उपलब्ध गनेछन ्।
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ग्रीष्मकालीन अवसरहरू

गमीको अिसरोंको िारा धचन्ह सूची शलणखि र पत्िा लगाइएको िेबसाइट www.ccsoh.us
मा फेला पानश सककन्छ। छात्रिल्ृ त्िहरू योग्य पररिारका लाधग उपलब्ध गराईएका

विधार्थीहरूको लाधग www.supportfortalentedstudents.org र ओहहयो एसोशसएशनका लाधग
प्रतिभाशाली प्राप्ि बालबाशलकामा www.oagc.com मा उपलब्ध छन ्।
P.A.C.E
PACE कोलम्बसका प्रतिभाशाली विधार्थीहरूको पररिारको लाधग संस्र्था हो र माशसक
भेहटन्छ। जानकारीको लाधग, www.columbuspace.org िा फेसबुक पेजमा जानुहोस ्।
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