शैक्षिक सेवा ववभागका
प्रभावकारी निर्दे शि मञ्चहरू
प्रारम्भिक बाल्यकाल शिक्षा काययक्रम
सामग्री क्षेत्र (Content Area)

प्राथशमक अनलाइन मंच
(Primary Online Platform)

लगईन बारे जानकारी (Login Information)

प्रारम्भिक शिक्षणका अनुिवहरू

● वाटरफोर्य (Waterford)

वाटरफोर्य (Waterford):

● प्रप्रके (PreK) कालागग महत्वपूणय
दिन

अशििावकहरूले ननभन ईमेल:bethcaraccio@waterford.org मा ननदियष्ट ननिे िनहरू
र पासवर्य बारे जानकारीकालागग वाटरफोर्यमा लगइन गनय यदि उनीहरूसँग लगइन
बारे जानकारी छै न िने इमेल गनुयपियछ।
यो वेव्साइट:http://bigdayfamilyspace.tgds.hmhco.com मा जानुहोस र लगइन
गनयकालागग ननभन प्रयोगकर्ायको नाम र पासवर्य प्रयोग गनुयहोस ्:
● प्रयोगकर्ायको नाम (Username): ece2020
● पासवर्य (Password):abc12345
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शैक्षिक सेवा ववभागका
प्रभावकारी निर्दे शि मञ्चहरू
प्राथशमक स्कूलका कक्षा ककन्र्रगाटे न िे खि ५ (K-5) सभम
सामग्री िेत्र

(Content Area)
अंग्रेजी िाषा कला र
सामाम्जक अध्ययन
गखणर्

प्राथममक अिलाइि मंच
(Primary Online Platform)
●

आइरे र्ी (iReady)

(क्लेिर (Clever)माफय र् पहुँच प्राप्र्)
●

आइरे र्ी (iReady)

(क्लेिर (Clever) माफय र् पहुँच प्राप्र्)

लगईि बारे जािकारी (Login Information)
क्लेवर (Clever)मा लगईन गनुयह ोस ्:
●
●

https://clever.com/in/columbuscity वेव्साटमा जानुहोस ्

र्पाईको शसशसएस प्रयोगकर्ायको नाम प्रयोग गरर सीसीएसका प्रवद्याथीको पररचयपत्र नभबर र शसशसएस र्ोमेनको
प्रयोग गनयह
ु ोस ्: (जस्तै: 123456@columbus.k12.oh.us

●

र्पाईको शसशसएसको पासवर्यको प्रयोग गनुयहोस ् (उही पासवर्य जुन र्पाईले स्कूलका कभप्युटरमा लगइन गनय प्रयोग गनुय
हुन्छ)
आइरे र्ी (iReady)आइकनमा म्क्लक गनुयह ोस ्।

●
●

आईप्यार्बाट आरे र्ी (iReady) को पहुँच गिै:
"प्रवद्याथीहरूकालागग आइरे र्ी (iReady)अनप्र
ु योगहरू" र्ाउनलोर् गनयह
ु ोस ्।
एप्स स्टोरबाट "क्लेवर (Clever)" र्ाउनलोर् गनुयहोस ्।.
○

●

र्पाँईका शसशसएस (CCS) प्रयोगकर्ायको नाम र पासवर्यको साथ लग इन गनुयहोस ्
○
○

●
●
प्रवज्ञान

● अध्ययन गररने पाना (Study Island)

●
●
● शिक्षकहरूले प्रवद्याथीहरूलाई पाठ र

लगइन बारे जानकारी प्रिान गनेछन ्।
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प्रयोगकर्ायको नाम: शसशसएस (CCS)का प्रवद्याथीीो आईर्ी नभबर र सीसीएस र्ोमेनको प्रयोग गनयह
ु ोस ्:
जस्र्ै: 123456@columbus.k12.oh.us

पासवर्य (Password): (उही पासवर्य जुन र्पाईले स्कूलका कभप्युटरमा लगइन गनय प्रयोग गनुय हुन्छ)
आइरे र्ी (iReady) आइकनमा म्क्लक गनुयह ोस ्।

अध्ययन गररने पाना (Study Island):
●

एकककृर् कला

र्पाँईलाई क्लेवर (Clever)ले र्पाँईका स्कूलको िोजी गनय सक्छ।

www.studyisland.com वेव्साटमा जािुहोस ्:

िायाँ-पट्दटको "लग इन"बटनमा म्क्लक गनुयहोस ्।

र्पाँईको प्रयोगकर्ाय नाम र पासवर्य प्रयोग गनुयहोस ्।

शैक्षिक सेवा ववभागका
प्रभावकारी निर्दे शि मञ्चहरू
मध्यशमक स्कूल कक्षा ६ िे खि ८ सभम
सामग्री क्षेत्र

प्राथशमक अनलाइन मंच
(Primary Online Platform)

अंग्रेजी िाषा कला

● आइरे र्ी (iReady)

(Content Area)

(क्लेवर (Clever)माफयर् पहुँच

लगईन बारे जानकारी (Login Information)
क्लेवर (Clever)मा लगईि गिुहोस ्: . https://clever.com/in/columbuscity वेव्साटमा जानह
ु ोस ्
○

प्राप्र्)
गखणर्

● आइरे र्ी (iReady)

(क्लेवर (Clever)माफयर् पहुँच
प्राप्र्)

र्ोमेनको प्रयोग गनुयहोस ् : जस्तै: 123456@columbus.k12.oh.us

●

र्पाईको शसशसएसको पासवर्यको प्रयोग गनुयहोस ् (उही पासवर्य जुन र्पाईले स्कूलका कभप्युटरमा लगइन गनय
प्रयोग गनुयहुन्छ):

●
●
●

आइरे र्ी (iReady)आइकनमा म्क्लक गनुयहोस ्।

आईप्याडबाट आइरे डी (iReady) को पहुुँच प्राप्त गर्दै:
"प्रवद्याथीहरूकालागग आइरे र्ी (iReady)अनुप्रयोगहरू" र्ाउनलोर् गनुयहोस ्।
एप्स स्टोरबाट "क्लेवर (Clever)" र्ाउनलोर् गनुयहोस ्।.
○

●

○
●
●

सामाजजक अध्ययि

एकककृर् कला

र्पाँईलाई क्लेवर (Clever)ले र्पाँईको स्कूल कुन हो िनेर िोजी गनय सक्छ।

र्पाँईका शसशसएस (CCS) प्रयोगकर्ायको नाम र पासवर्यको साथ लगइन गनुयहोस ्
○

ववज्ञाि

र्पाईको शसशसएस प्रयोगकर्ायको नाम प्रयोग गरर सीसीएसका प्रवद्याथीको पररचयपत्र नभबर र शसशसएस

प्रयोगकर्ायको नाम: शसशसएस (CCS)का प्रवद्याथीको आईर्ी नभबर र सीसीएस र्ोमेनको प्रयोग गनुयहोस ्:
जस्र्ै: 123456@columbus.k12.oh.us)

पासवर्य (Password (उही पासवर्य जुन र्पाईले स्कूलका कभप्युटरमा लगइन गनय प्रयोग गनुयहुन्छ)
आइरे र्ी (iReady) आइकनमा म्क्लक गनुयहोस ्।

अध्ययि गररिे पािा (Study
Island)

अध्ययि गररिे पािा (Study Island):

अध्ययि गररिे पािा (Study
Island)

●

● एर्मेन्टम (Edmentum)

(क्लेवर (Clever)माफयर् पहुँच
प्राप्र्)
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●

www.studyisland.com वेव्साटमा जािुहोस ्:

िायाँ-पट्दटको "लग इन"बटनमा म्क्लक गनुयहोस ्।

र्पाँईको प्रयोगकर्ाय नाम र पासवर्य प्रयोग गनयह
ु ोस ्।
○

र्पाईको शसशसएस प्रयोगकर्ायको नाम प्रयोग गरर सीसीएसका प्रवद्याथीको पररचयपत्र नभबर र शसशसएस
र्ोमेनको प्रयोग गनुयहोस ् :जस्तै: 123456@columbus.k12.oh.us

●

र्पाईको शसशसएसको पासवर्यको प्रयोग गनुयहोस ्(उही पासवर्य जुन र्पाईले स्कूलका कभप्युटरमा लगइन गनय प्रयोग
गनुय हुन्छ)क्लेिर(Clever)को पष्ृ ठमा 'ई'आइकन (‘E’ icon)वा एर्मेन्टम (Edmentum) शलंकमा म्क्लक गनुयहोस ्
जसले र्पाँईलाई र्पाँईको कक्षामा लैजानेछ।

शैक्षिक सेवा ववभागका
प्रभावकारी निर्दे शि मञ्चहरू

उच्च स्कूलका कक्षा ९ िे खि -१२ सभम
सामग्री क्षेत्र (Content Area)

प्राथशमक अनलाइन मंच
(Primary Online Platform

लगईन बारे जानकारी (Login Information)

अंग्रेजी िाषा कला

● एर्मेन्टम (Edmentum)

क्लेवर (Clever)मा लगईन गनुयहोस ्:

(क्लेवर (Clever)माफयर् पहुँच प्राप्र्)
गखणर्

प्रवज्ञान

https://clever.com/in/columbuscity वेव्साटमा जानुहोस ्
○

● एर्मेन्टम (Edmentum)

● एर्मेन्टम (Edmentum)

(क्लेवर (Clever)माफयर् पहुँच प्राप्र्)

● एर्मेन्टम (Edmentum)

एकककृर् कला

● एर्मेन्टम (Edmentum)

वररष्ठ सेशमनार

● स्कूलका टोलीहरूले अन-टाइम

(क्लेवर र (Clever)माफयर् पहुँच प्राप्र्)

(क्लेिर (Clever)माफयर् पहुँच प्राप्र्)

ग्रेजुएिन र अनलाइन कोसयको सफल
समापनसंगै सभबम्न्िर् प्रवषयमा

छलफल गनय अभ्यासी सेशमनारहरूको
प्रस्र्ाव गनेछन ्।

र्पाईको शसशसएस प्रयोगकर्ायको नाम प्रयोग गरर सीसीएसका
प्रवद्याथीको पररचयपत्र नभबर र शसशसएस र्ोमेनको प्रयोग

(क्लेवर (Clever)माफयर् पहुँच प्राप्र्)

सामाम्जक अध्ययन
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●

गनुयहोस ् :
○
●

जस्तै: 123456@columbus.k12.oh.us

र्पाईको शसशसएसको पासवर्यको प्रयोग गनुयहोस ् (उही पासवर्य जुन
र्पाईले स्कूलका कभप्युटरमा लगइन गनय प्रयोग गनुयहुन्छ)

●

क्लेवर (Clever)को पष्ृ ठमा 'ई'आइकन (‘E’ icon)वा एर्मेन्टम

(Edmentum) शलंकमा म्क्लक गनुयहोस ् जसले र्पाँईलाई र्पाँईको
कक्षामा लैजानेछ।

शिक्षकले सहिागी प्रवद्याथीहरुलाई जानकारी प्रिान गनेछन ्।

शैक्षिक सेवा ववभागका
प्रभावकारी निर्दे शि मञ्चहरू
उच्च स्कूलका कक्षा ९ िे खि -१२ सभमका (ननरन्र्र)
सामग्री क्षेत्र

प्राथशमक अनलाइन मंच
(Primary Online Platform)

लगईन बारे जानकारी (Login Information)

प्रवकशसर् ननयम्ु क्र् (एपी)

● एपी कक्षा कोठा

र्पाँईको एपी कक्षा कोठाको िार्ा िोल्न पहुँच प्राप्र् गनय:

(Content Area)

●
●

र्पाँईको एपी िार्ा िोल्न: https://apcentral.collegeboard.org मा लगईन गनुयहोस ्।

एक पटक साइन इन गरे पनछ र्पाँईले एपी कक्षा कोठामा िएका म्जभमेवारीहरू पूरा गनय
सक्नुहुन्छ र र्पाईका एपी अभ्यास परीक्षा प्रयोग गरी जाँच शलने कलाको अभ्यास गरर
वर्य बैंकको उपयोग गनय पनन सक्नुहुन्छ।

एपी एकेर्ेशमकका अन्य सािनहरू:
●

कलेज बोर्यले प्रस्र्ाव गरे का िै ननक एपी शिडर्यो शसकाईका पाठ शिक्षक द्वारा शसकाइन्छ।

यी रे कर्य गररएका छन ् र कुनै पनन समय हेनय सककन्छ।.
○ http://youtube.com/advancedplacement
○ https://apstudents.collegeboard.org/coronavirus-updates#free-ap-classes
क्याररयर र प्राप्रवगिक शिक्षा

(CTE)

● िेरै पाठ्यक्रमहरू (क्लीिरको

माध्यमबाट) एर्मेन्टममा उपलब्ि छन ्।

क्लेवर (Clever)मा लगईन गनुयहोस ्:
●

शिक्षकले केही थप ननिे िनहरूका साथ

https://clever.com/in/columbuscity वेव्साटमा जानुहोस ्
○

प्रवद्याथीहरूलाई थप पाठ्यक्रमहरूका

पररचयपत्र नभबर र शसशसएस र्ोमेनको प्रयोग गनुयहोस ् :

बारे मा र लगइन बारे जानकारी प्रिान
गनेछन ्।

र्पाईको शसशसएस प्रयोगकर्ायको नाम प्रयोग गरर सीसीएसका प्रवद्याथीको

○
●

जस्तै: 123456@columbus.k12.oh.us

र्पाईको शसशसएसको पासवर्यको प्रयोग गनुयहोस ् (उही पासवर्य जुन र्पाईले स्कूलका
कभप्युटरमा लगइन गनय प्रयोग गनुयहुन्छ)

●

क्लेवर (Clever)को पष्ृ ठमा 'ई'आइकन (‘E’ icon)वा एर्मेन्टम (Edmentum) शलंकमा
म्क्लक गनुयहोस ् जसले र्पाँईलाई र्पाँईको कक्षामा लैजानेछ।

कलेज क्रेडर्ट प्लस (शसशसप्रप)

● प्रवद्याथीहरूले कलेजमा वास्र्प्रवक मंच

माफयर् पाठ्यक्रमहरूलाई जारी राख्नेछन ्।
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कृपया कलेजबाट ननदियष्ट दिएका ननिे िनहरूलाई ख्याल गनुयहोस ्।

शैक्षिक सेवा ववभागका
प्रभावकारी निर्दे शि मञ्चहरू
अंग्रेजी िाषा शसक्ने
सामग्री क्षेत्र (Content Area)

प्राथशमक अनलाइन मंच
(Primary Online Platform

लगईन बारे जानकारी (Login Information)

मुख्य ननिे िन

● प्रवद्याथीहरूले ईएसएल (ESL) शिक्षकहरूको

कृपया प्रत्येक ग्रेर् स्र्रमा प्रयोग गररएका प्रत्येक मञ्चकालागग

(सबै प्रवषयहरू र ग्रेर् स्र्रहरूमा)

समथयन शलएर प्रत्येक ग्रेर् स्र्रमा वणयन गररएका
अनलाइन मञ्चहरूमा पहुँच पुग्नेछ।

प्रिान गररएका लगइन बारे जानकारी हेनयह
ु ोस ्।

आईईपीइस ् (IEPs) िएका प्रवद्याथीहरूलाई व्यम्क्र्गर् ननिे िन गररने योजनाहरू
सामग्री क्षेत्र (Content
Area)
एमर्ी कक्षा कोठाहरू

प्राथशमक अनलाइन मंच
(Primary Online Platform)

लगईन बारे जानकारी (Login Information)

● म्जल्लाले प्रवद्याथीहरूका साथ शिक्षकहरूले प्रयोग गने नयाँ
मंच अपनाइरहेको छ। उपलब्ि िएपनछ अप्रविावकलाई
जानकारी पठाइनेछ।

अन्य सबै काययक्रमहरू

● प्रवद्याथीहरूले र्ोककएका मध्यस्थर्ा प्रविेषज्ञहरूको समथयन
शलएर प्रत्येक ग्रेर् स्र्रमा वणयन गररएका अनलाइन
मञ्चहरूमा पहुँच प्राप्र्नेछन ्।

सभबम्न्िर् सेवाहरू

● बोली सभबम्न्ि,ओटी/प्रपटी (OT/PT) गोष्ठी जस्र्ा सेवाहरू
प्रिान गने स्कूलका मनोवैज्ञाननक शिक्षकहरूले प्रवद्याथीहरूका
आईईपी कागजार्हरूका आिारमा थप जानकारी प्रिान गनय
पररवारहरूसँग सभपकय गनेछन ्।
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कृपया प्रत्येक ग्रेर् स्र्रमा प्रयोग गररएका प्रत्येक मञ्चकालागग प्रिान
गररएका लगइन बारे जानकारीलाई हेनुयहोस ्।

शैक्षिक सेवा ववभागका
प्रभावकारी निर्दे शि मञ्चहरू
प्रनर्िािाली शिक्षा
सामग्री क्षेत्र

प्राथशमक अनलाइन मंच
(Primary Online Platform)

लगईन बारे जानकारी (Login Information)

मख्
ु य ननिे िन

● प्रवद्याथी र शिक्षकहरूले एउटै

कृपया प्रत्येक ग्रेर् स्र्रमा प्रयोग गररएका प्रत्येक मञ्चकालागग प्रिान गररएका

(Content Area)

मञ्चलाई प्रयोग गरर

शिक्षकहरूकालागग म्जल्ला स्र्रमा

लगइन बारे जानकारी हेनुयहोस ्।

िज
ृ ना गररएका थप संसािनका साथ
शिन्न ननिे िन संबियन प्रिान गरर
प्रवद्याथीहरूलाई सहायर्ा गनेछन ्।

वास्र्प्रवक क्रेडर्ट प्रवेग काययक्रम शिक्याप (VCAP)
सामग्री क्षेत्र

प्राथशमक अनलाइन मंच
(Primary Online Platform

लगईन बारे जानकारी (Login Information)

सबै ननिे िन

● एर्मेन्टम

क्लेवर (Clever)मा लगईन गनुयहोस ्:

(Content Area)

(Edmentum)साइट क्लेवर

●

(Clever) माफयर् पहुँचको

https://clever.com/in/columbuscity वेव्साटमा जानुहोस ्
○

प्रयोग गरी पररमाजयन

र शसशसएस र्ोमेनको प्रयोग गनुयहोस ् :

मल्
ू यांकन योजनासंग

र्यारीका रूपमा काययक्रम

र्पाईको शसशसएस प्रयोगकर्ायको नाम प्रयोग गरर सीसीएसका प्रवद्याथीको पररचयपत्र नभबर

○
●

जारी रहनेछ।

जस्तै: 123456@columbus.k12.oh.us

र्पाईको शसशसएसको पासवर्यको प्रयोग गनुयहोस ् (उही पासवर्य जुन र्पाईले स्कूलका कभप्युटरमा
लगइन गनय प्रयोग गनुयहुन्छ)

●

क्लेवर (Clever)को पष्ृ ठमा 'ई'आइकन (‘E’ icon)वा एर्मेन्टम (Edmentum) शलंकमा म्क्लक गनुयहोस ्
जसले र्पाँईलाई र्पाँईको कक्षामा लैजानेछ।
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