"Important school information. Please have someone translate."
SPANISH - Informacion importante de la escuela -- por favor que alguien traduzca.
NEPALI - स्कुलको महत्वपुर्ण जानकारी हो- कृपया कसैलाई अनुवाद गनण लगाउनुहोस्
SOMALI - Akhbaar muhiim ah oo ka socdaa dugsiga. Fadlan qof haa ku turjumo.

वेस्टरहभल हसटी स्कूलहरू भर्चदअल एकेडे मी
ग्रेड के-१२(K-12) को लागी उपलब्ध छ
कायदक्रम हववरर्
स्कूल वर्द 2020/2021
जजल्लाको रूपमा, हामी सचेत छ ौं जक कोजिड-१९ महामारीले केजह पररवारहरूलाई वैकल्पिक शैजिक
प्रर्ाली खोज्न प्रेररत गनण सक्छ। वेस्टरजिल जसटी स्कूल जडल्पस्टिक्ट बोडण अफ एजुकेशनको जनदे शनमा, हामी
वेस्टरजिल िचुणअल एकेडे मी (WVA, Westerville Virtual Academy) लाई अजििावक र जवद्यार्थीहरूको
लाजग पूर्ण दू रजशिा जवकिको रूपमा प्रस्ताव गनण पाउँ दा खुसी छ ।ौं
यसले कसरी काम गर्द छ
एकेडे मीले अनलाइन जशिा प्लेटफमणहरू प्रस्तुत गदण छ, जहाँ िचुणअल किाकोठामा जशिकसौंग लगातार काम
गनुणको सट्टा जवद्यार्थीहरूले आफ्ना पाठ्यक्रमहरू पहँ च गरर पूरा गछण न्। वेस्टरजिलका जशिकहरूले दू रजशिा
प्रर्ाली माफणत जवद्यार्थीको प्रगजत जनगरानीमा राख्नेछन्, प्रश्नहरूको उत्तर जदनको लाजग उपलब्ध हनेछन् , र
जवद्यार्थीको मूल्ाौं कन गनेछन्।
एकेडे मीको एक जहस्साको रूपमा, सहिागी जवद्यार्थीहरु:
• रे कडण राख्ने र ररपोजटिं गगने जवद्यार्थीको लागी आफू सहिागी गृह जवद्यालयमा रहनेछन् ।
• तोजकएको स्र्थानमा जवतरर् गररएको खाना र खाद्यान्न सेवाहरूको लाजग सहिागी हने अवसर जमल्नेछ ।
• उनीहरूले गृ ह स्कूलमा अजतररक्त जक्रयाकलापहरूमा िाग जलन सक्नेछन्।
• शैजिक वर्ण िररमा पाठन सामग्री पूरा गरे को र जनपुर्ताको आधारमा ग्रेड प्राप्तगनण सक्नेछन्।
प्रगजत जवद्यार्थीहरू जनयजमत ताजलकाबद्ध मूल्ाौं कन अवजधमा जानकारी जदइनेछ।
एकेडे मी छनौट गने पररवारहरू 2020/2021 स्कूल वर्दको कम्तिमा पहहलो सेमेस्टरको लाहग भर्चदअल
प्लेटफमदको लाहग प्रहिबद्ध हुनचपनेछ।
अनलाइन स्कूलमा िाग जलनु परम्परागत किाकोठामा जजत्तकै महत्त्वपूर्ण छ। "उपल्पस्र्थत" हनको लाजग,
जवद्यार्थीले पयाण प्त साप्ताजहक प्रगजत गरे को हनुपछण । केवल लग-ईन गरे र मात्र पयाण प्त छै न। जवद्यार्थीहरू हरे क
जदन ठीक एउटै समयमा लग-ईन गनुण आवश्यक पदै न। स्कूलको काम पूरा गनणका लाजग जवद्यार्थी र
अजििावकहरूले आपसी समझदारीमा दै जनक जनयजमत समय जवकास गनण जसफाररश गररन्छ। साप्ताजहक
प्रगजत जाँ चहरूबारे जानकारी अजििावक र सहिागी जवद्यार्थीलाई जडजजटल प्लेटफमणमा प्रदान गररनेछ।
महत्वपूर्द हमहिहरू
जबहीबार, जुलाई 23
•
•

कायणक्रम जानकारी र अनलाइन दताण जलौंक सबै डब्ल्यु. सी. एस. अजििावकहरुलाई ई-मेल गने
कायणक्रम जानकारी र दताण फारमको प्रजतजलजप सबै अजििावकहरुलाई पठाउने (अनलाइन दताण पू रा गनण
असमर्थणहरूका लाजग)

बुधबार, जुलाई 29
•

अजििावकहरूले अनलाइन एकेडे मीको लाजग बच्चा(हरु) दताण गनणको लाजग अल्पिम जदन

अगस्त 17-31
•

अजििावक/जवद्यार्थीको जनयुक्त जशिकको सार्थ प्रारल्पिक िचुणअल बै ठक

मौंगलबार, सेप्टेम्बर 1
•

जवद्यार्थी जनदे शन के-१२(K-12) को लागी सुरू जमजत

हवद्यार्थीहरूको लाहग सहयोगी सेवाहरू
वेस्टरजिलका जशिकहरूको सार्थसार्थै, स्कूलका परामशणदाताहरू र सम्बल्पित सेवा सहयोगी कमणचारीहरू(अर्थाण त्
प्रजतिाशाली र अौंग्रेजी िार्ा जसकारु सहजकताण /कमणचारी) ले आवश्यकता अनुसार मागणदशणन र सीधा सहयोग प्रदान
जारी राख्नेछन्।
आई.ई.पी.मा रहे का जवद्यार्थीहरूका लाजग, हस्तिेप जवशेर्ज्ञहरू, सम्बल्पित सेवा स्टाफहरू, र केस प्रबिकहरूले
उनीहरूसँगै जवशेर् रूपमा जडजाइन गररएको जनदे शन, सार्थै आई.ई.पी. ले जनधाण रर् गरे अनुसार जवद्यार्थीहरूको
व्यल्पक्तगत आवश्यकताको आधारमा समायोजन र पररमाजण नगनण काम गने छन् । 504एस मा रहे का जवद्यार्थीहरूलाई
सामान्य जशिा पाठ्यक्रममा उनीहरूको प्रगजतलाई सहयोगगनण सबै स्टाफद्वारा सबै स्कूल िेत्रमा आवास र
सौंशोधनको प्रबि गररनेछ।

पाठ्यक्रम र प्रस्तावहरू
वेस्टरजिल िचुण अल एकेडे मी (WVA) जवद्यार्थीहरूले किामा उपल्पस्र्थत हन, जशिकहरूसँ ग जवचारहरू र जानकारी
आदान-प्रदान गनण, सामग्री पहँ च गनण, पढ् न, लेख्न, अनुसिान गनण, प्रश्न-उत्तर गनण, प्रोजे क्टहरूमा काम गनण, र जाौं चपररिा पू रागनण अनलाइन पाठ्यचयाण सौंसाधनहरू(K-5 का लाजग काल्भटण / एद्मे ण्टम र 6-12 को लाजग एपे क्स) प्रयोग
गनेछन्। लाजग काल्भटण / एद्मे ण्टम https://tinyurl.com/CalvertInfo वा एपेक्स
https://tinyurl.com/ApexLearnInfo नै त्यो ठाउँ हो जसको माध्यम बाट जतमी दै जनक जबद्यालय आउँ छ ।
नोट: एपे क्स कोसण क्याटलग https://tinyurl.com/ApexCourseCatalogue मा सूचीबद्ध पाठ्यक्रमहरू ग्रेड 6-12
का जवद्यार्थीहरूको लाजग तब उपलब्ध हन्छन् यजद ती पाठ्यक्रमहरू वे स्टरजिल जसटी स्कूलहरूमा परम्परागत, आमने सामने, अध्यापन कायणक्रममा पजन उपलब्ध गररइन्छ। दु बै जशिा प्ले टफमण हरूका सामग्री ओहायोको अध्ययन
मानकहरूसौं ग पौंल्पक्तबद्ध गररएको छ।
•

प्रार्थहमक हबद्यालय: प्रार्थजमक तहका जवद्यार्थीहरु उपयु क्त ग्रे ड अनुसार चारवटा मु ख्य पाठ्यक्रमहरू
(अौंग्रेजी, गजर्त, जवज्ञान र समाजजक जशिा) मा दाल्पखला हनेछन्। त्यसका सार्थै, उनीहरूलाई तलको जलौंकमा
दे खाइए अनुसार दु ई ऐल्पिक जबर्यहरू पजन छन टको लाजग उपलब्ध हनेछ:
https://tinyurl.com/WVAElemCourseOverviewByGrade.

•

माध्यहमक हवद्यालय: माध्यजमक जवद्यालय(MS, Middle school) तहका जवद्यार्थीहरू स्कूल परामशण दाताको
सल्लाहमा आधाररत उपयु क्त ग्रे डमा मु ख्य पाठ्यक्रमहरू(अौं ग्रेजी, गजर्त, जवज्ञान र समाजजक जशिा) मा िनाण
हनेछन्। गजर्त र सामाजजक अध्ययनमा कम्प्याक्ट क्लासहरु जलन अनुसूजचत जवद्यार्थी एपेक्स माफणत त्यसो गनण
सक्नेछन् । िनाण को लाजग कृपया दु ई ऐल्पिक जबर्य छन ट गनुणहोस्- एक प्रजत सेमेस्टर। जवद्यार्थीहरूले कूल
1.0 ऐल्पिक पाठ्यक्रम िन्दा बढी जलन सक्दै नन्, र जनयुक्त पाठ्यक्रमहरूमा हाई स्कूल(HS, High school)
क्रेजडट कमाउन सक्छन्। ऐल्पिक पाठ्यक्रम जववरर्हरू प्राप्त गनणका लाजग यहाँ जानुहोस्:
https://tinyurl.com/WVACourseElectiveSyllabi

•

हाई स्कूल: हाई स्कूल(High school) जवद्यार्थीहरू स्कूल परामशण दाताको सल्लाह अनु सार परम्परागत समय
ताजलका प्रजक्रया माफणत अनु रोध गररएको पाठ्यक्रमहरूमा जनधाण ररत गररनेछ। ऑनसण र ए.पी. किाहरू केही
पाठ्यक्रमहरूमा उपलब्ध छन्। हामी तपाईौंको डब्ल्यु. जि. ए. ताजलका तपाईौंको पारम्पररक ताजलकामा
जजतसक्दो चाँ डो जमलाउछ ँ जहाँ जमल्दै न, एक कमणचारी सदस्य अन्य जवकिहरू जनधाण रर् गनण तपाईौंलाई
सम्पकण गनेछ। पाठ्यक्रम जववरर्हरू प्राप्त गनणका लाजग यहाँ जानुहोस्:
https://www.apexlearningvs.com/course-catalog
सहिागी जवद्यार्थीहरूको लाजग कलेज क्रेजडट प्लस कोसणहरू पजन उपलब्ध छन्।. https://tinyurl.com/WCSCCP

कायदक्रम र्िाद हलिंक
िनाण गनण चाहने पररवारहरूले प्रत्येक बच्चाको लाजग अलग-अलग दताण गनुण पनेछ। दताण बु धवार, जुलाई 29 सम्म मात्र
गनण सजकने छ र त्यो वेबजलौंक माफणत, हलाक,हस्त-जवतररत गरर वा तोकेको ठे गानामा व्यल्पक्तगत रूपमा उपल्पस्र्थत िइ
तल उल्लेख गररएको जमजत/समयहरूमा पूरा गनण सजकन्छ।
दताण जलौंक: https://tinyurl.com/WVARegistration2020
हलाक दताण : मौंगलबार, जुलाई 28 जित्र हलाकछाप गररएको
हस्त-जवतररत वा व्यल्पक्त-उपल्पस्र्थत दताण :
• Academic Enrichment Center, 336 S. Otterbein Ave, Westerville, OH (वे स्टरजिल साउर्थ एच.एस. बाट पारर)
• जमजत/ समय
➢ सोमबार, जुलाई 27 जबहान 7:00 दे ल्पख जदउँ सो 4:00 बजे सम्म
➢ मौंगलबार, जुलाई 28 जबहान 7:00 दे ल्पख जदउँ सो 4:00 बजे सम्म
➢ बुधवार, जुलाई 29 जबहान 7:00 दे ल्पख बेलुकी 8:00 बजे सम्म

प्रश्नहरू? ईमेल: wva@wcsoh.org

