घरमा प्रारम्भिक साक्षरताको समर्थन

अभििावक तथा परिवािहरूका लाभि मािगभिर्दे शि
तेस्रो ग्रेडमा प्रवीणताका साथ पढ् िे ि लेख्ने भवद्याथीहरूले ग्रेजुएट ििे सम्भाविा चाि िुणा बढी हुन्छ। तसथग, Denver Plan 2020 (डे न्िि योजिा
2020) - भवद्यालयमा सफलताको आधाि - एकर्दमै महत्त्वपूणग छ। भवद्याथीहरूको सम्पूणग शैभिक अिुिवका लाभि DPS प्रािम्भम्भक सािितालाई
यसको आधाि मािेि यसैमा केम्भित छ। DPS ले पठि, लेखि, बोलाइ ि सुिाइको रूपमा परििाभित ििे को प्रािम्भम्भक साििता भवद्यालयमा ि
जीविमा सफल हुिका लाभि बभलयो आधाि भिमाग ण ििग आवश्यक हुन्छ।
प्रािम्भम्भक सािितालाई समथगि ििग अभििावक ि परिवािहरूले आफ्िा भवद्याथीहरूसँि घिै मा सहिािी हुिसक्ने धेिै भियाकलापहरू छि्।
ककताब, अकियो ककताब र इ-ककताबहरू पढ् नुहोस्।
बालबाभलकामा पठिको आिन्द भसजगिा ििे महत्त्वपूणग िाि ििेको
भलम्भखत शब्द माफगत कथाहरू ि जािकािीको ठूलो िण्डाि साझा ििुग
हो। बालबाभलकाहरूको भवद्याथी आइडी ि जन्म भमभत प्रयोि ििी

लिइि ििग वायिलेस पहुँ च िएको कुिै पभि यन्त्रमा
dpsk12.lib.overdrive.com मा जािुहोस्। वा अको ठूलो इ-भकताब
संसाधि, Tumblebooks (टम्बलबुक्स) सभहत भडभजटल
संसाधिहरूका व्यापक भवभवधता िएको साइट lion.dpsk12.org
मा जािुहोस्। DPS का हिे क बच्चासँि अर्द्िुत इ-भकताब संकलिमा
पहुँ च छ जुि कुिै पभि समयमा जहाँ कही ं उपलब्ध हुन्छ।

तपाईंको बच्चासँगै बसेर पढ् ने उपायहरू
1.

एकसाथ बसेि कुि भकताबहरू पढ् िे ििी तपाईंको बच्चालाई
िोज्न भर्दिुहोस्।

2.

एकपभछ अकोले िर्दै पढ् िुहोस् ि तपाईंसँिै ठूलो स्वि भिकालेि
पढ् िे अभ्यास ििग तपाईंको बच्चालाई प्रोत्साहि ििुगहोस्।

3.

तपाईंले पढ् र्दै जाँ र्दा, तपाईंको बच्चालाई “भतमीलाई के लाग्छ
अब के हुिेछ?” वा “यस्तो भकि ियो भतमीलाई के लाग्छ?” िन्ने
जस्ता प्रश्नहरू सोध्िुहोस्।

4.

तपाईंको बच्चाको प्राथभमक िािा प्रयोि ििी बच्चासँिै
पढ् िुहोस्।

Denver Public Library’s Summer Reading and Learning Program (िे न्भर पम्भिक लाइब्रेरीको गमी यामको पठन तर्ा अध्ययन
कायथक्रम) का लाकग साइन अप गनुथहोस्।
तपाईंका भवद्याथीहरूलाई पठिमा रूभच फेला पािग मद्दत ििे अको उत्कृष्ट उपाय िहे को यो भि:शुल्क कायगिमले मिोिञ्जक कायगिमहरू ि
पठि ि अध्ययिका लाभि आकिगक पुिस्कािहरू भजत्ने िमताका साथै Elitch Gardens मिोिञ्जि पाकगको भटकेट पभि समावेश िछग !
SummerOfReading.org मा थप जान्नुहोस्।
गमीयामका समृद्ध अवसरहरूको खोजी गनुथहोस्।
भवद्याथीहरूले उिीहरूको साििता सीपहरूमा काम ििगका लाभि हाम्रा धेिैजसो भवद्यालयहरूले िमीयाममा भि:शुल्क अवसिहरू उपलब्ध
ििाउँ छि्। तपाईंको बच्चाले उिीहरूको शैभिक लक्ष्यहरू हाभसल ििग उिीहरूलाई मद्दत ििगका लाभि कस्ता सहायता उपलब्ध हुि सक्छि् ििी
थप जान्न तपाईंको बच्चाको भशिकसँि सोध्िुहोस्।

“मेरो बच्चा एउटै ककताबहरू मात्र
बारम्बार पढ् न चाहन्छ।”

“मेरो बच्चाले समान श्ृंखलाहरू
मात्र पढ् छ।”

ियाँ भकताबहरूको प्रयोि ििे ि तथा ियाँ मिपिे कुिाहरू फेला पािे ि तपाईंको बच्चाको
ज्ञाििण्डािलाई भवस्ताि ििग उसको/उिको मद्दत ििुग उत्कृष्ट िएपभि, अिुसन्धािले
र्दोहोिाएि पभढिहिेका साथै श्ृंखलाबद्ध भकताबहरू भििन्ति पढ् िुका आश्चयगजिक
संख्यामा लािहरू िहे को र्दे खाएको छ। यभर्द तपाईंको बच्चा भवद्यालय पाठ्यपुस्तक
बाहे कका अन्य कुिाहरू पढ् ि एकर्दमै प्रेरित छ ि तपाईं उक्त सामग्री प्रभत सहज
हुिुहुन्छ ििे, पाठ ि/वा श्ृंखलाहरू परिभचत िएपभि ढु क्क हुिुहोस् तपाईंको बच्चाले
अध्ययि िरििहे को ि भवकास िरििहे को छ। त्यस्तै, यभर्द तपाईंको भवद्याथीलाई भिभश्चत
शीिगकमा एकर्दमै रूभच छ ििे, शीिगकको बािे मा धेिै पाठहरू पढ् िु ज्ञाि ि
शब्दावलीको भिमाग ण ििे द्रु त तरिकाहरू मध्ये एक हो िन्ने अिुसन्धािले र्दे खाएको छ।
तपाईंले आफ्िो बच्चालाई अभडयो भकताबहरू सभहत भकताबहरू फेला पािग मद्दत ििग
सक्नुहुन्छ, उसले/उिले DPS इ-भकताब संकलिद्वािा यसको मजा भलिेछि् ि यो जुि
कुिै पभि समयमा जहाँ कही ं उपलब्ध हुन्छ।
Lion (लायन) संकलन: http://lion.dpsk12.org
OverDrive (ओभरिर ाइभ) संकलन: http://dpsk12.lib.overdrive.com

