
 
 
 

प्रिय परिवाि ि केयिप्रिभिहरु, 

प्रिकाई जन्मदै िुरु हुन्छ !यो महत्त्वपूर्ण छ प्रक परिवािहरुले िहयोि पाएको महशुि िरुन् ि थाहा पाउन् प्रक 

उनीहरुले किरि नानीहरुलाई बाल्यकालमा प्रिकाईमा िोत्साप्रहत िनण िप्रकन्छ। हामी यो प्याकेट तपाईंलाई 

कििी नानीहरुलाई प्रिकाईमा िहयोि िनण िप्रकन्छ ि बालिदन वा केजीमा िफल हुन तयाि पानण िप्रकन्छ 

भनेि केप्रह जानकािी ि मािणदशणन प्रदन िसु्तत िदणछ ।ं 

हाम्रो िामुदायले तपाईंलाई केप्रह मूल्यवान् स्रोतहरू, प्रिपहरुको िूची िप्रहत, िदान िनण एकिाथ 

काम ििेको छ, जिले तपाइँलाई बालबाप्रलकालाई केजीमा िफल हुन तयाि िनणकालाप्रि किरि 

टेवा प्रदने भनेि प्रवचािहरू प्रदनेछ। बालबाप्रलकाका बहुमूल्य स्रोतहरु उनीहरूको परिवाि वा 

हेिचाहकताणहरु, ि िँिै पढेको, खोज ि िमाइलो ििेि प्रबताएका िमय हुन्। यह ाँ सूचीबद्ध 

ससपहरु ससफ रिसहरू हुन्, बच्च हरूकोल सि केजी सुरु िनन सूचीम  सबैथोक िनन सक्षम 

हुनुपर्न भने्न आवस्यक रै्न। 

यो प्याकेटले बालबाप्रलकालाई केजीमा िफल हुनकालाप्रि तयािी िनण िम्बन्धित प्रवप्रभन्न जानकािीहरु 

पप्रन िमावेश िदणछ, बालबाप्रलकाले केजीमा के प्रिके्नछन्, ि िमाइला प्रचजहरु जिले तपाईं 

बच्चाहरुका प्रिपहरुको प्रवकाि ि िहायता िँििँिै िनण िकु्नहुनेछ   ! प्रशक्षा प्रमप्रशिन यहाँ

 बेलामा िने िवेश केजीमा नानीहरु आफ्ना जिले छन् िमावेश िाइडहरू छवटा प्रवभािका

 पाउन प्रलंकमा यि िाइडहरु अप्रतरिक्त िदणछन्। ध्यानाकर्णर् िश्नहरूको केही आमाबाबुहरुका

िप्रकन्छhttp://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140- 6530_6809-152726--,00.html. 

हामी यो िुप्रनप्रित िनण चाहन्छ  ंप्रक िबै बालबाप्रलका (परिवाि ि हेिचाहकताण) हरू केजीमा 

िफल हुन तयाि छन्। एकिाथ काम ििेि हामी यिलाई िबैको लाप्रि एक िफल ि िुखद 

अनुभव बनाउन िकछ !ं 

भवदीय, 

सू्कल िेडीनेि िल्लाहकाि िप्रमप्रत 

इन्घाम गे्रट स्टाटण िहयोिीको एक कायणिमूह 
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ब लब सलक हरूले सनम्न के्षत्रहरूम  धेिै सभन्न-सभन्न ससपहरू ससक्र्न् जसले 

सिनीहरूल ई केजीम  सफल हुन मद्दि पुय नउाँदर्। यी केही ससपहरु यसप्रक ि 

र्न्: 

 

भ ष को सवक स 

 िप ईहंरुले साँिै पढ्नुभएको कुनै कथ को ब िेम  

प्रश्नहरूको उत्ति सदने  

 कुि क नीम  दुई व  बढी घुम उि  कुि  िने  

 कथ , अनुभव ि कुि क नीहरुब ट ससकेक  शब्दहरू 

प्रयोि िने  

 बोल्द  प्र य सबै म सनसहरूले बुझ्न सके्न िरि बोल्ने  

 म, उ, उनी, उसल ई, उनल ई, उसको, उनको, उह ाँको 

सही प्रयोि िने  
 

स क्षिि  सवक स 

 शब्दहरूको आव जहरू (अन्त्य नुप्र स, सुरुको 

अक्षिको ध्वसन) ससके्न  

 18 वट  ठुल  अक्षिहरु (ABC…) ि 15 वट  स न  

अक्षिहरु (abc…) ि सिनीहरुले बन उने आव जहरूको 

पसहच न िने   

 उ व  उनको आफ्नै सलखिि न मल ई पसहच न िने  

 पुस्तकल ई अि सिब ट पर् िीसिि हेने ि एक 

पटकम  एउट  पेजल ई म त्र पल्ट उने  

 उनीहरुको पसहलो न म ठुलो अक्षिब ट सुरुिने ि 

स नो अक्षिम  टंुग्य उने  
 

िसििीय सवक स 

 20 सम्म ठुलो आव जम  िखि िने  

 10 सम्म कुनै अलि अलि सचजहरु देि एि िखि भने्न  

 1 देिी 10 सम्मक  अंकहरु रु्ट्य उने 

 आध िभूि आक िहरू (विन, सकन ल, सत्रकोि, आयि, 

ि ईमण्ड, ओवल) पसहच न िने  

 दुई भ ि ढ ाँच  ससजनन  िने (हरियो, सेिो, हरियो, 

सेिो) 

 चीजहरू क्रमबद्ध िद न सिनीहरूको स झ (िङ्ग, स इज, 

आक ि आसद) रु्ट्य उने 

श िीरिक सवक स  

 दुइट  िुट्ट म  उफ्रने  

 लेख्द  व  अक्षि, संख्य , व  आक ि कोद न कलम िीन 

औाँल ले (बुढी ि अरु दुई ) सम उने  

 ब लब सलक को कैं ची चल उने 

 

स म सजक सवक स  

 अन्य वयस्क ि बच्च हरुल ई सवश्व स िनुन 

 रे्उकोसंि म त्र नभएि अरु केट केटीहरु साँि पसन 

िेल्ने  

 समूहम  ससके्न ि सहभ िी हुने   

 
 

भ वन त्मक सवक स 

 ल मो समयसम्म प्र थसमक हेिसवच ि िनेब ट 

ट ढ  हुने  

 उनीहरुको आ-आफ्नो आवस्यकि को 

ख्य ल िने (जसै्त, ट्व ईलेट िइ सकेपसर् 

सदश  पुछ्ने, ह ि धुने) 

 आफ्न  भ वन हरुको असभव्यखि सनयंसत्रि 

िने  

 आफ्नै ि अरूको व्यखििि दुिी ब िेम  

ज नक ि हुने  
 

ससक्नकोल सि दृसिकोि 

 नय ाँ चीजहरू ससक्न सजज्ञ स  ि पे्रिि  

देि उाँने  

 10-15 समनेट स्विन्त्र क यनहरूम  क म िने  

 10-15 समनेट सम्म एक िसिसवसधम  एक ग्र 

हुने ि ध्य न केखिि िने (जसै्त, कथ  सुने्न 
) 

 व ि विि (सकि न  पसल, पुस्तक लय)साँि 

अनुभवहरुल ई सम्झन  िने ि जोि्ने  

 दुई से्टपको सनदेशनहरू प लन  िननसके्न ि 

सिल रुसटन सम्झन  िने  

 स ध िि समस्य हरू ध्य न सदएि सुल्झ उने 

(अथ नि्, कुनै पजल समल उने) 
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ब लब सलक को पसहलो सशक्षकको रूपम  

िप ईकंो महत्वपूिन भूसमक  र्। िप ई ंआफ्नो 

न नील ई सू्कल ि जीवन सफलि को ल सि 

िय िी िनन मद्दि िनन सकु्नहुन्र्। 

तपाईंले आफ्नो नानीिँि प्रबताउनु भएको िमयको 

मात्रा ि िुर्स्ति महत्व िाख्दछ। तपाईं िमाइलो 

ििेि केप्रह चीजहरु िनण िकु्नहुन्छ जिले तपाईंको 

नानीलाई सू्कलमा िाम्रो बनाउन िहयोि िदणछ। 

 प्रते्यक सदन पढ्नुहोस्। नानीिँि तपाईंको प्रकताब 

िप्रतको िेमको कुिा िनुणहोि्। अनुििानले देखाउँछ 

बालबाप्रलकािँि िप्रतप्रदन 30 प्रमनेट पढनाले धेिै 

फाइदा हुन्छ। यो िबै एकैचोप्रट िरििकु्न पछण भने्न 

छैन। 

 बोल्नुहोस् ि सुनु्नहोस्। जब तपाइँ आफ्नो 

नानीिँि कुिा िनुणहुन्छ ि उिलाई िुनु्न हुन्छ, 

उि/उनले भार्ा बनाउँछ ि आवश्यक प्रिप 

प्रिक्दछ। 

 शब्दहरु: िप ईकंो बच्च को संस िम  

चीजहरूको विनन िनन सकेसम्म धेिै शब्दहरू 

प्रयोि िनुनहोस्। तपाईंको बच्चाले उिको पछाडी 

पढ्ने िफलतािंि शब्दहरूको िंख्याले िम्बि 

िाख्दछ। 'बच्चाको जस्तो कुिाकानी' ियोि 

निनुणहोि्। यप्रद तपाईंको बच्चाले व्याकिर्मा 

िल्ती िदणछ भने, िही शब्दलाई दोहोयाणउनुहोि्। 

 आदि: आफ्नो बच्चा ि अन्यिँि आदियोग्य 

हुनुहोि्। तपाईंको बच्चाले तपाईंलाई हेिेि 

प्रिक्दछन्। प्रनप्रित िनुणहोि् प्रक तपाईंका कायणहरू 

तपाईंका नानीहरूले दोहोयाणउन् भने्न चाहानुहुन्छ। 

 आफ्न  न नीहरुसाँि िेल्नुहोस्। 

उनीहरुले तपाईंलाई एक चंचल 

व्यन्धक्तको रूपमा हेरुन्। याद िनुणहोि् 

प्रक खेल बालबाप्रलकाको काम हो।  

 

बालबाप्रलका िमस्याहरू िमाधान िछण न् ि 

खेलको माध्यमबाट नयाँ कलाहरु प्रिकछन्।  

िप ईकंो बच्च ल ई उस/उनल ई सक्षम 

व्यखिको रूपम  हेनन सहयोि िनुनहोस्। 

तपाईंको बच्चाले 'िप्रह' ििेका िबै चीजहरू 

इंप्रित ििेि आत्म-िम्मान प्रिजणना िनण मद्दत 

िनुणहोि्। तपाईंको बच्चामा िाम्रो प्रचज खोजी 

िनण ियाि िनुणहोि्। 

तपाईंको बच्चालाई उ कप्रत िुन्दि छ भनेि 

बुझ्न मद्दत िनुणहोि्। 

 आफ्नो न नीसंिै ि न  पक उनुहोस्। 

उनीहरुिँिै नापे्न, खन्याउने, घोल्ने, तरिका पढ्ने, 

िफा िने, ि खाना खाने िनुणहोि्। पकाउने 

िप्रतप्रवप्रधहरू िाना मांिपेप्रशहरुलाई काम िने 

िाम्रा तरिका हुन्। यी मांिपेप्रशहरु पप्रछ 

लेख्नलाई ियोि िरिन्छन्। 

 आफ्नो न नीसंिै कलि िने ि नक्स  कोने 

क म िनुनहोस्। यिले उनीहरुको िाम्रो मोटि 

क शल िुधाि िनेछ ि औलंाहरूमा 

मांिपेप्रशहरुलाई लेखनको लाप्रि तयाि पाछण । 

सहयोिकोल िी सोध्नुहोस्। यप्रद तपाईं आफ्नो 

नानीको प्रवकािको कुनै पप्रन के्षत्रमा प्रचन्धित 

हुनुहुन्छ भने, ि उ वा उप्रन तीन वर्ण भन्दा 

िानो छन् भने 1-800-Early On मा कल 

िनुणहोि्। यप्रद तपाईंको नानी तीन वर्ण भन्दा 

माप्रथ छन् भने  Build Up Michigan 

(http://buildupmi.org) मा, वा तपाईंको सू्कल 

प्रडन्धस्टि क्टमा, वा प्रमप्रचिन प्रशक्षा प्रबभािको प्रवशेर् 

प्रशक्षा अप्रफिको नम्बि 1-888-320-8384 मा 

िम्पकण  िनुणहोि्। 

 

                                                                   

घिम  म के िनन सक्रु् ? 
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सेपे्टम्बि 1 म  व  त्यो भन्द  पसहले 5 वषन पुिेक  

न नील ई केजीम  भन न िनन ससकन्र्। * 

 

 िायः िावणजप्रनक सू्कल प्रडन्धस्टि क्टहरू आउने 

फल/शिदको लािी न्धरंिको िुरुमा नै 

बालबाप्रलकालाई केजीमा भनाण िने काम 

थाल्दछन्।  

 आफ्नो स्थानीय सू्कलमा िम्पकण  ििेि िप्रह 

तारिक पत्ता लिाउनुहोि्।  

 यप्रद तपाईं आफ्नो भन्दा अन्य प्रडन्धस्टि क्टमा 

नानीलाई भनाण िनण इचु्छक हुनुहुन्छ भने, 

त्यि प्रडन्धस्टि क्टलाई िम्पकण  िनुणहोि् प्रक 

प्रतनीहरूले बालबाप्रलकालाई छन टको 

सू्कलहरूमा भनाण िछण न् वा िदैनन् ि यप्रद 

िछण न् भने प्रनवेदनको अन्धिम प्रमप्रत कप्रहले 

िम्म हो िोध्नुहोि्।  

 फािम भनण नाम, ठेिाना, ि फोन नम्बिहरु 

तयाि पानुणहोि्। नानीको डाक्टिको िम्पकण  

िने जानकािी पप्रन ल्याउनुहोि्।  

 कस्तो जानकािी चाप्रहने हो स्थानीय सू्कलमा 

बुझ्नुहोि्।  

 यप्रद तपाईंिँि उनीहरुले चाहेको िबै 

कािज छैनन् भने पप्रन नानीलाई केजीमा 

भनाण िनुण पदणछ। त्यहाका कमणचािीले अपुि 

कािजातको लाप्रि िहयोि िनण िके्न छन्।  

 यप्रद तपाईं अस्थाई ठाउँमा बसै्द हुनुहुन्छ 

वा हालै घि िुमाउनु भएको छ भने फािम 

भदाण सू्कललाई जानकािी ििाउनुहोि्।  

 यप्रद तपाईंको नानीले अरु िेवा पाउदछन्, 

जसै्त स्पीच थेिापी भने, भनाण िदाण सू्कललाई 

जानकािी ििाउनुहोि्। 

यह ाँ न नील ई केजीम  भन न िद न 

च सहने केही स म न्य क िज िहरू 

र्न्। 
 

 तपाईंको नानीको उमेि ि परिचय (जन्मदताण) को िमार् 

अप्रनवायण चाप्रहन्छ। अन्य जन्मका िमार् (पािपोटण, 

हन्धस्पटलको जन्म िेकडण, अंप्रिकृत िेकडण वा ब्याप्टीस्मल 

िमार्पत्र) पप्रन मान्य हुनेछन्।  

 तपाईं कहाँ बसु्नहुन्छ (डि ाइभि लाइिेन्स, मतदाता दताण काडण, 

युप्रटप्रलटी बील, भाडा प्रवविर्, ट्याक्स रिटनण बयान, वा 

तपाईंको नाम ि ठेिाना देखाउने कुनै आप्रधकारिक 

कािजात) को िमार्। 

 खोप ि िोि-िप्रतिक्षर्को िेकडणहरु। छुटको लाप्रि सू्कलमा 

िम्पकण  पप्रन िनण िकु्नहुन्छ, त्यो भनेको धाप्रमणक वा मेप्रडकल 

कािर्हरुले खोप छुट िनुण हो। हालैको खोपहरुको प्रबबिर् 

यहाँ पाउन िप्रकन्छ।Michigan Care Improvement Registry 

(www.mcir.org). 

 आँखा ि कानको जांच। िते्यक नानीहरुले केजी िुरु िनुण 

भन्दा पप्रहले कान ि आँखाको टेस्ट ििेको हुनु पदणछ। 

कृपय  केजीम  भन नकोल सि प्र िखिक प्रवेष सवकल्पको 

ज नक िी असभभ वक सनदेसशक  #4 म  हेनुनहोल ।  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
       

केजीम  म मेिो न नील ई कसिी भन न िनन सक्रु् ? 
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यसद िप ईकंो न नी सप्रसू्कल व  सशशु सेव  

केि िएको र्न् भने केजी एउट  "ठूलो 

परिविनन" हुन सक्र्। 

 प्रिसू्कल भन्दा केजी कायणक्रम धेिै 

औपचारिक हुनेछ। आजका सू्कलहरुमा 

केप्रह लक्ष िान्धिकालाप्रि प्रिकाईमा धेिै 

िमय हुन्छ।  

 स्थानीय सू्कलहरूले ती लक्षहरु पाउन 

कायणक्रमहरु छान्न अनुमप्रत पाउछन्। 

सू्कलहरुले पप्रन केजीमा दैप्रनक ताप्रलका 

छन ट िदणछन्।  

 प्रमप्रचिन िाज्यको केजीको अन्त्य िम्ममा 

नानीहरुले के प्रिकु्न पदणछ भने्न लक्षहरु 

हुन्छन्। 
 

िप ईकं  न नीको सशक्षकल ई केजीको दैसनक 

रुसटन सेयि िनन सोध्नुहोस्। त्यसपसर् िप ई ं

न नीसाँि सदनक  िण्डक  ब िेम  िफ िनन 

सकु्नहुन्र्, जसै्त:     

 ठुलो ि िानो िमूह िमय  

 नानीहरुलाई एकै्ल िोजेक्टहरुमा काम िनण 

िमय वा कोठा केन्धित काम 

 खाजाको िमय 

 नास्ताघिमा प्रदउँिोको खाना 

 िप्रक्रय ि शाि प्रक्रयाकलापहरु 

 अप्रतरिक्त कक्षाहरु जसै्त जीम, िंिीत, कला, 

पुस्तकालय ि कम्प्पु्यटिहरु  

केजीको रुसटन कस्तो देखिन्र् त्यो मिलब 

भएन, ज्य दै महत्वपूिन कुिो भनेको ससक ई 

अवसिहरुको सवसवधि  ि प्रक िहरु हो।   

 अिल प्रशक्षकहरुलाई थाहा हुन्छ, केजीका नानीहरुलाई धेिै 

प्रिकाई अवििहरुको खाँचो हुन्छ। िामान्य प्रवर्य के्षत्रहरूका 

प्रक्रयाकलापहरु िामाप्रजक / भावनात्मक ि शािीरिक 

प्रवकािको अनुभविँि मेल खान्छन्। 

 प्रशक्षकिँि कुिा ििेि तपाईं आफ्नो नानीले के िदैछन् भनेि 

थाहा पाउन िकु्नहुनेछ। तपाईंको नानीलाई िमायोजन िनण 

मद्दतको लािी परिवतणनको बेला यो महत्वपूर्ण हुन्छ। 

 जब यिले काम िछण , तपाईंको नानी हिेक प्रदन सू्कल जान 

उत्साप्रहत हुन्छन्।  
 

बढ्दैर्न् - प्रीस्कलक  वषनहरूब ट परिविननहरू।  

िप ईकंो न नीले कक्ष म  अनुभव िनन सके्न फिकहरु 

 थप िंिप्रचत िमय ि थप प्रशक्षक-प्रनदेशन प्रक्रयाकलापहरू। 

 थप िमूह परियोजनाहरु ि कम खेल िमय। 

 थप प्रभत्रका िप्रतप्रवप्रधहरू, कम बाप्रहिको िमय। 

 थप अक्षि ि िंख्याहरू लेखाई। 

 थप प्रवद्ध्यालय-व्यापक प्रनयमहरू। 

 कक्षामा बढी प्रवद्ध्याथीहरु। 

 

 

 

 

 

 

 

        

मेिो न नीले केजीम  के िने र्न् ? 
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ससके्न िरिक हरु धेिै र्न्। ब लब सलक  ि 

बयस्कहरुले उत्तम ससक्न सक्र्न् जब 

उनीहरुल ई प्रोत्स हन सदइन्र् ि इचु्छक हुन्र्न्।  
 

धेिै वर्णको अनुििानले देखाउछ प्रक खेल्नु, िमाइलो 

ि खेल भन्दा अझ धेि हो। 

िेलले धेिै के्षत्रहरूम  मजबूि वृखद्ध िि उाँदर्, 

जसै्त: 

 म नससक: खेल ि बप्रलयो मन्धस्तष्क प्रवकाि 

बीच िप्रहिो िम्बि छ। भप्रवष्यमा सू्कलमा 

पढाई ि लेखाईमा िफल हुन यिले िाम्रो 

जि बिाउदछ। यिले नानीहरूको प्रवकाि 

िहयोि िनण अनुभवहरु िदान िछण ।  

 स म सजक: कल्पना िनण खेल महत्वपूर्ण 

हुन्छ। यिले िचनात्मक िमस्या - िमाधान

पुयाणउँछ। मद्दत पप्रन िनण   

 भ वन त्मक: खेलले आपिी िहयोि ि 

दया भाव बढाउँछ भनेि प्रवश्वाि 

ििाउनुहोि्। यिले बालबाप्रलकाहरूलाई 

उनीहरूको व्यवहाि प्रनयन्त्रर् िनण प्रिक्न 

मद्दत िदणछ। 

 श िीरिक: कडा ि कप्रठन िप्रक्रय खेलले 

बच्चाहरुको मांिपेप्रशहरुको प्रवकाि हुन्छ ि 

प्रदमाि बढ्छ। 

िेलक  ससक्नक  ल सि अरु फ इद  र्न्: 

 

 िाय केजीका नानीहरु लामो िमय िम्म बस्न 

ि िुन्न तयाि भैिकेका हुदैनन्। 

 अनुििानले देखाउछ प्रक खेलले अझ िाम्रो 

काम िछण जब प्रशक्षकले बच्चाको शन्धक्त ि 

इच्छाको ियोि िदणछन्। त्यिपप्रछ प्रशक्षकले 

अनुभव माफण त प्रिके्न म का प्रदन िक्दछन्।  

 िानो बच्चाको खेल भनेको उिको काम हो। 

केजीका कक्षाकोठा खेल माफण त प्रिके्न 

अवििहरु द्वािा भरिएको हुनु पदणछ।  

 बालबाप्रलकाहरुले सू्कललाई तब माया िदणछन् 

जब प्रशक्षकले उनीहरुको कक्षाको प्रभत्र ि 

बाप्रहि दुवै स्थानमा प्रिके्न कुिालाई िमथणन 

िछण न् ि आमाबुबा उनीहरुको सू्कल प्रदनमा 

चािो िाख्दछन्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

केजीम  सकन िेल्ने? 
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सक ि त्मक आचििहरु सधैं िसहिन्र्न् । 
 

 तपाईंको बच्चाले उनीहरुको िफल हुने क्षमतालाई 

तपाईको आत्मप्रवश्वािलाई महशूि िनेछन्।  

 तपाईंको नानी तपाईंले बोल्ने ि िने कुिाहरुबाट 

िभाप्रवत हुन्छन्। उि/उनले तपाईंले देखाउने 

भावनाहरु पप्रन देख्दछन्।  

 नानीले केजी िुरुिने बािेमा तपाईं खुशी ि 

उत्साप्रहत हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ। तपाईंको नानीले 

तपाईंको नेतृत्वलाई पछ्याउछन्।  

 सू्कलको पप्रहलो प्रदनलाई तयाि हुन पढ्नलाई धेिै 

िाम्रा प्रकताबहरु हुन्छन्। 
 

सबह नको ि ज  िप ईकंो बच्च को शिीिकोल सि 

ईन्धन हो। 

तपाईंको नानीलाई प्रदनभरि उजाण प्रदन एउटा िाम्रो 

तरिका भनेको उि / प्रबहानको स्वस्थ्य उनलाई

प्रकनक हुन्छ महत्त्वपूर्ण भोजन यो हो। प्रदनु खाजा प्र  

तपाईंको बच्चाको शिीिलाई प्रबहान िाम्रो िनण 

"ईंधन" अध्ययनहरूले धेिै हुन्छ। आवश्यकता को

 खाने दैप्रनकरुपमा नास्ता प्रबहानको प्रक देखाउँछन्

 िाम्रो ि िेकडण सू्कल िाम्रो बालबाप्रलकाहरुको

 नाश्ताबाट प्रबहानको स्वस्थ िदणछ। हुने मनोवृप्रत्त

पप्रन शन्धक्तमा िम्प्झने नलेईंि िाि  मद्दत िदणछ। 

 

 

 

 

 

सबकल्पहरू सशखिकिि हुन्र्न्।  

नानीलाई सू्कलको लुिा, खाना ि सू्कलका िामानका बािेमा 

छन ट िनण प्रदनुहोि्। तपाईंको यिले उनीहरुलाई अझ 

आत्मप्रवश्वाि ि प्रनयन्धन्त्रत हुन मद्दत िनण िकछ। यिले प्रतनको 

स्वतन्त्रता प्रिपलाई पप्रन बढाउँछ। 

सबह नको व्यस्त समयदेखि जोसिन ससकन्र्। 
 

 सू्कलको लाप्रि तयाि हुन पयाणि िमय 

िाखेि उठ्दा तपाईंको घिलाई  आिामदाई 

बनाउँछ। यिले तपाईंको नानीले अझ 

िहज महशुि िनण मद्दत िदणछ।  

 अप्रघल्लो िातनै कपडा ि िामानहरु तयाि 

पादाण धेिै परिवािको लाप्रि िाम्रिी काम िने 

िदणछ।  

"अदृस्य क यन" भन्द  िुिब ई भनु्न ि म्रो हो। 
 त्यो पप्रहलो प्रदन तपाईंको नानीलाई छोड्न 

कप्रठन हुन िकछ।  अध्ययनले देखाउछ मायालु 

ति दृढ िुडबाई िबै भन्दा िाम्रो तरिका हो। 

 उि/उनलाई िान्त्वना प्रदनुहोि् ि अको पटक 

उि/उनलाई भेट्ने कुिा थाहा प्रदनुहोि्। 

तपाईलाई िएको देख्दा आफ्नो नानीलाई 

अप्ठ्यािो महिुि नििाउनुहोि्।  

 सू्कलको पप्रहलो प्रदन भन्दा अप्रघ प्रशक्षकले िाम्रा 

प्रवचािहरुद्वािा िहयोि िनण िक्दछन्।  

 
 

 
 

 

 

म कसिी मेिो न नील ई पसहलो सदनको घबि हटहरुब ट 

सहजि  सदन मद्दि िनन सक्रु्?  असभभ वक सनदेसशक  # 

18 
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अनुसन्ध नले देि उर् सक िप ई ंआफ्न  

ब लब सलक को सशक्ष म  व्यस्त हुनु महत्वपूिन र्। 

आमाबाबुको िंलग्नताले तपाईंको नानीलाई सू्कलमा 

िफल हुन मद्दत िदणछ। यिले तपाईंको नानीको 

कम अनुपन्धस्थत हुने ि िाम्रो व्यवहािको परिर्ाम 

देखाउदछ। प्रिकाइमा िमथणन िने एउटा घिपरिवाि 

महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यिले तपाईंको नानीको सू्कलको 

िफलतालाई अिि पादणछ। यिले तपाईंको आय, 

शैप्रक्षक स्ति वा िांसृ्कप्रतक पृष्ठभूप्रम भन्दा अप्रधक 

महत्व िाख्दछ ,ि यो िमाइलो हुन्छ। 
 

िप ईकंो न नील ई सू्कलम  सफल हुन सहयोि 

िने िीन वट  सचजहरु:  

    1. तपाईंको नानीको िमय व्यवन्धस्थत िनण मद्दत 

िनुणहोि्।  

2.   िृहकायण/होमवकण मा िहयोि िनुणहोि्। 

3.   सू्कलको बािेमा कुिा िनुणहोि्। 

सनम्न सुझ वहरूले िप ईकंो बच्च ल ई ि म्रोसाँि   

सहयोि िनन सक्र्: 

 परिवािको  दैप्रनक रुप्रटन िुरु 

िनुणहोि्। अध्ययन िनण िमय ि शाि 

ठाउँ िदान िनुणहोि्। िुते्न िमयमा दृढ 

हुनुहोि्। एकिाथ खाना खानुहोि्। 

 प्रटभी हेनण प्रिप्रमत िमय तोकु्नहोि्। 

सू्कल पप्रछका िप्रतप्रवप्रधहरु 

ि  हेिप्रवचाि तयाि िनुणहोि्। 

 अनुशािन ि कडा परिश्रमको मूल्यहरु 

देखाउनुहोि्।  

 ध्यान प्रदनुहोि् ि प्रवशेर् िप्रतभाहरूको िमथणन 

िनुणहोि्। 

 परिवाि ि िाथीहरूको िाथ िफलताका कुिा 

िनुणहोि्। 

 सू्कलको अनुभवहरुको बािेमा िकािात्मक 

कुिा िनुणहोि्। 

संलग्न हुने सवसभन्न िरिक हरू: 

संच ि: िबै िूचना ि नू्यजलेटिहरू पढ्नुहोि् ि जवाफ 

फकाणउनुहोि्। अप्रभभावक-प्रशक्षक भेलामा उपन्धस्थत 

हुनुहोि्। 

आवश्यक भएमा अनुवादकहरू उपलब्ध हुन िके्नछन्। 

स्वयंसेव : प्रशक्षकलाई िहयोि ििेि तपाईंको नानीको 

कक्षालाई िमथणन िनुणहोि्। प्रफल्ड प्रटि पमा जानुहोि्। आफ्नो 

परिवािको िंसृ्कप्रत अन्य नानीहरुिंि शेयि िनुणहोि्। 

स झेद िी नेिृत्व: PTA / PTO वा अन्य 

अप्रभभावक िमूहमा िामेल हुनुहोि्। यी 

िमूहहरुले सू्कलमा मद्दतको लाप्रि धेिै म काहरु 

िदान िदणछन्। प्रतनीहरूले तपाईंलाई अरु 

आमाबाबु ि कमणचािीहरूिँि भेट्ने म का पप्रन 

प्रदन्छन्। 

सनिनय बन उने: प्रिन्धन्सपललाई थाहा प्रदनुहोि् 

यप्रद तपाई िल्लाहकाि परिर्द वा 

िप्रमप्रतहरूमा िेवा िनण चाहानुहुन्छ। 

सू्कलको बोडण बैठकहरू वा कायण ित्रहरूमा 

िंलग्न हुनुहोि्। 

यप्रद तपाइँ एक अिक्तता भएको नानीको आमाबुबा 

हुनुहुन्छ भने, तपाइँ व्यन्धक्तित शैप्रक्षक कायणक्रम (IEP) 

को प्रवकािमा िमावेश हुनुहोि्। तपाईंको िंलग्नता IEP 

िप्रक्रयाको लाप्रि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 
 

म कसरि मेिो न नीको सशक्ष म  संलग्न हुन सक्रु्? 
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