कोलम्बस वसटी स्कूल (वसवसएस)ले ववद्यतर्थीहरूकतलतवग एक भिुाअल मतर्ार् एक मवहने
लतमो विे स्कूल कतयाक्रम प्रस्ततव गरे र अनलतइन एकतडे मीको वनरन्तरर्त रतख्ने छ।
वसवसएसले विे अनु भव कतयाक्रम जु न १५ र्तररक दे खि जुलतई २५ र्तररक सम्म हुने छ। यो
कतयाक्रम कोलम्बस वसटी स्कूलकत ववद्यतर्थीहरूकतलतवग वनिःशु ल्क हो। विे स्कूलमत भनता
भएकत ववद्यतर्थीहरूले शै विक प्लेटर्तमा हरूकल प्रयोग गरी क्लेभर र ईडमे न्टमलतई वनरन्तर
वदने छन्।
दर्ता मङ्गलबतर मे २६ र्तररक दे खि सुरु भई शु क्रबतर ,जून ५ र्तररक सम्म ईखिनतइट् क्यतम्पस प्यतरे न्ट पोटा ल मतर्ार्
रहने छ।
विे स्कूलमत भनता हुने ववद्यतर्थीहरूले वसवसएस अनलतइन एकेडे मीमत जस्तै अनलतइन मतर्ार् शै विक प्लेटर्तमा हरूको प्रयोग
गरर एडमे न्टम, आईरे डी, स्टडी आईल्यतण र एविप्भ ३००० को प्रयोको वनरन्तर रतख्ने छन्।
कोलम्बस वसटी स्कूल (वसवसएस) द्वतरत वनम्न मध्यवमक र मध्यवमक स्कूलकत ववद्यतर्थीहरूकतलतवग अनलतइन विे कतयाक्रम
वकन्डरगतटा न कित ८ सम्मकत ववद्यतर्थीहरूकतलतवग

सोमबतर दे खि वबवहबतर सम्म (वबहतन ९:०० दे खि १२:०० बजे सम्म)

पतठ्यक्रम प्रस्ततवहरू:
● पढतई

● सतमतवजक वशित

● वहसतब

● कलत र संगीर्

● ववज्ञतन

● शतरीररक वशित

उच्च मतध्यवमक र्हकत ववद्यतर्थीहरूकतलतवग अनलतइनमत विे कतयाक्रम: वभक्यतप (VCAP)
उच्च ववद्यतलयकत ववद्यतर्थीहरूकतलतवग

अनलतइनमत विे कतयाक्रम सोमबतर दे खि शु क्रवतर सम्म (जु न १५ - जु लतई २४ सम्म)

यस कतयाक्रमले ववद्यतर्थीहरूलतई ववस्ततररर् समयको प्रस्ततव गदा छ जस्ले उनीहरूलतई गृहकतयामत कतम गना , जताँ िहरू गना र
पतठ्यक्रममत आवश्यक समर्थान सर्लर्तपूवा प्रतप्त गने छन् ।
आठ ं श्रे णीकत ववद्यतर्थीहरूले हतई स्कूलकत बढीमत दु ई वटत पतठ्यक्रमहरू क्रेवडटकतलतवग वलन सक्छन् ।
पाठ्यक्रमका प्रस्तावहरू :
● अंग्रेजी ९, अंग्रेजी १०, अंग्रेजी ११, अंग्रेजी १२
● अमे ररकी इवर्हतस, ववश्व इवर्हतस, ग्लोबल स्टडीज, सरकतर
● शतरीररक वशित १ र २, स्वतस्थ्य
● व्यतपतर र कलत

● गवणर् १, गवणर् २, गवणर् ३, एक्यूआर (AQR)
● वजवववज्ञतन, रसतयन ववज्ञतन, भ वर्क ववज्ञतन
● उच्च ववद्यतलयको बहु अपंगर्त पतठ्यक्रम

वकन्डरगतटन् दे खि कित १२ (K-12) सम्मकत धेरै अशक्तर्त ववद्यतर्थीहरूकतलतवग कित कोठतमत वदइएको सेवत जस्तै विे स्कूल
कतयाक्रमले ईएलए (ELA) र गवणर्मत ओहतयो ववस्ततररर् वशितको मतपदण्डहरूलतई सम्बोधन र सुदृढीकरण गदा छ। ववद्यतर्थी र
पररवतरहरूले अन ठो वसकतई प्रणतलीबतट सतमग्रीहरूको पहुाँिकत सतर्थै वशिक वनदे वशर् संवधान गवर्वववधहरूकतलतवग गुगल
कितमत लगइन गनेछन्। यवद एक हतई स्कूलकत ववद्यतर्थीले यो विे स्कूल ववकल्पमत भनता गरररहे को छ भने हे रववितर
कतयाकर्ता हरूले बहुववध असिमर्त भिुाअल कित पतठ्यक्रमलतई ियन गनुा पनेछ। यो पतठ्यक्रमले ईएलए (ELA) र गवणर्कत
सतमग्री ््षेत्रहरूलतई सम्बोधन गदा छ र ओहतयो वैकखल्पक मू ल्यतं कनको र्यतरीकतलतवग महत्त्वपूणा अवधतरणतहरूलतई मद्दर्
गदा छ ।
पररवतरहरूलतई विे कतयाक्रम भरी दोभतसेको सहयोग उपलब्ध हुने छ। पूणा वववरणहरूकतलतवग www.ccssummer.org
मत लगइन गनुा होस् वत FACTLine@columbus.k12.oh.us मत ईमे ल गनुा होस्:
Nepali

COLUMBUS
CITY
SCHOOLS
CCS Summer School 2020
(Nepali)

www.ccssummer.org

