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प्रप्रन्सिपलको िसदे श
हामी अहहले यस िैक्षक्षक बर्ािको अन्ततम क्िटििमा छौं। िार्र्िक परिक्षा आउनु मात्रा ४५ हदन िहे को
अिस्र्थामा र्िध्यार्र्थिहरु पािीक्ष्य तैयािीको लार्ि समीक्षा ि परिमाजिन िने ध्ययनमा छन। नर्थि

क्यिलाइनाको िार्र्िक परिक्षा २५ मई बाट सुरु िाई जन
ु महहनाको पहहलो हप्ता सम्मा जािी िहनेछ।

“शिक्षा समर्पित शिक्षकहरू,

हदनहरुमा यहााँको र्िध्यार्थी हिे क हदन र्िध्यजिन को तनशमत्प्त तैयािी अिस्र्थामा स्कुल आउने

उत्प्रेरित र्िद्यार्थीहरू ि

यो परिक्षाले आिामी बर्ािको ग्रेड तर्था बबर्य छनोट िनुि महत्प्िपण
ू ि िूशमका खेल्नेछ। तसर्थि आिामी
सुतनन्स्चत फनुि होस ्।

आिामी िैक्षक्षक बर्ाि २०१८-२०१९ को सार्थ धेिै परिितिन आउनेछन इस्टिे स्कुलमा। इस्टिे स्कुल

उत्प्साहजनक अशििािकहरू

अंशिक शलडि इन शम म्यग्नेट स्कुल हुने िएको छ। म्यग्नेटले उच्च रिािकािी व्यन्क्तहरूमा हुनु पने
७ आदत हरुलाई मध्यनजि ििी र्िध्यर्र्थि हरुमा नेबत्रत्प्ि बबकास िने छ। इस्टिे म्यग्नेट बतनक
ु ो सार्थै

बीच उच्च अपेक्षाहरूको

ध्यान ििी आिामी बर्ाि सोही अनरु
ु प र्िध्यार्थी हरुलाई स्कुल जाने ि आउने योजना शमलाउनु होला।

बीच साझा रततबद्धता हो।”

स्कुलको समय पतन परिितिन िई र्िहन ९:४५ दे खी बेलुकी ४:१५ सम्मा लाग्नेछ। यस समयलाई

अततमा, मई २, २०१८ को बेलुकी ५:०० बजे आफ्नो क्यालेतडिमा र्चतह लिाउनु होला। इस्टिे स्कुलले
अततििान्रिय उत्प्सि ि न्स्रङ्ि कतसटिको आयोजना ििे को छ। आउनह
ु ोस ् हाम्रो स्कूल ि समुदायमा

- Bob Beauprez

िएको र्िर्िधताको उत्प्िि मनाउहोस ्। आउनह
ु ोस ् हामी तपाईंको सार्थ शलई हाम्रो अद्भत
ु र्िद्यार्थीहरूलाई
समर्थिन िनुि चाहतछौ।
जहहल्यै पतन यहााँको केही रश्न िए मेलाई mary.webb@cms.k12.nc.us मा ईमेल अर्थिा (९८०)
३४३ ६४१० मा फोन संपकि िनुि सक्नु हुनेछ।

यो प्रकाशनमा

सदनको अपडेटहरू
पाठ्यक्रम अपडेटहरू
अशििािक
उपकिण बैंक

िदनका उत्कृष्ट प्रवध्यार्थीहरु
तनम्न र्िद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको
शिक्षकहरूले सदनको उत्प्कृरट

र्िद्यार्थीको रुपमा छनोट ििे कोमा
बधाई छ!
EES STARS

6th: Albany Serrano Zavala

7th: Yancy Del Cid

8th: Zelaya Galindo
GIS STARS

6th grade: Amos Mang

7th: Nathaly Osorio Del Cid

8th: Hanna Adera

House Stars for October 2017

STEM STARS

6th: Julius Brown

7th: Soniya Khanal

8th: Gilbert Pemberton

िदनको अपडेटहरू
अर्थि एतड इतिाइितमेतटल स्टडडज (EES), ग्लोबल एतड इतटिनेश्नल स्टडडज (GIS) ि
सायतस, टे क्नोलोजी, इन्तजतनयरिङ्ि ि म्यर्थ (STEM) का र्िध्यार्थी हरु ड्राइि फि फाइि
मा िाि शलदै छन।
ड्राइि फि फाइि सेमेस्टिव्यपी र्िध्यार्थी हरुले उच्च नैतीकता ि रेिणा सार्थ िार्र्िक
परिक्षामा माकि बिद्धी ििाउने अशियान हो। र्िद्यार्थीहरू आफ्नै डेटा ियाक िनेछन ् ि

कक्षा, हॉल, ि ग्रेड स्ति रततस्पधािहरू बाट अंक पाउने िछि न ्। िैक्षक्षक रिततको अलािा,
र्िद्यार्थीहरूले सफलताको लार्ि आफ्नो बानीहरू पतन सध
ु ाि िनेछन ् ताकक ततनीहरू
मानशसक ि िािीरिक रूपमा सफल हुन तयाि हुतछन ्।
मैनौ सम्मको रोत्प्साहन पछी एक हदन सदनहरु बबच रततस्पधाि ििाइ िार्र्िक परिक्षामा
उपयोिी शिप बािे समीक्षा ििी अततमा पेप िै ली ििाइने छ।

Post pic of Star Students

हाइ फाइव आदतहरू
1.

आाँफैमा बबश्िास िि।

2.

120% रयास िनह
ुि ोस ्।

3.

यहद तपाईंलाई आिश्यक छ िने मद्दत शलनुहोस ्।

4.

आफ्नो अध्ययन खेल बढाउनुहोस ्।

5.

तपाईंको स्रोतहरू रयोि िनह
ुि ोस ्।

ममि एस्कलासटे
म अध्यपन गराउँ छु ककनकी…
“म िबै बच्चाहरूलाई नेतत्ृ व
प्रदान गनन चाहसछु।”

बर्न मशक्षक

श्री र्िशलअंस कक्ष्य ६ को इ एल ए (अंग्रेजी) शिक्षाक
सार्थै पुरुर् र्िध्यार्थी का बेसबल ि महहला र्िध्यर्थी का
लार्ि िशलबल हे ड कोच हुन। िहााँले शिक्षण पेिमा ८
बर्ाि बबताउने िए मध्य इस्टिेमा २ बर्ाि बबताइ सक्नु
िएको छ। श्री र्िशलअंस इस्टिेको यस ् बर्ािको बर्ाि

शिक्षक घोशित हुनु िएको छ। सार्थै िहााँ शसएमएस को
हदन्जटल एक्स्पटि , इस्टिेको म्यग्नेट कशमटी सदश्य ि
सार्थ सार्थै शसएमएसमा िि
ु ल रमाणणत रशिक्षक बतन
लाग्नु िएकोछ। िहााँ जो जसले शिक्षण मेिा

अंिाल्छन र्िध्यार्थी लाई बौर्द्धक तर्था िैक्षक्षक तििमा
अर्िबिद्धी हुनु सहयोि िने कुिोमा र्िश्िास िनह
ुि ु तछ।

पाठ्यक्रम बािे नयााँ जानकािी
िार्ा कला
िार्ा कला कक्षणमा, र्िध्यार्र्थिहरु र्िशितन तनरपक्षता ि समानताको र्िर्यमा ध्यान केन्तित उपतयास पढ्दै छन। ततनीहरू यी उपतयासहरू सार्थै सहयोिए े पा

(दब
ु ै काल्पतनक तर्था िैि काल्पतनक) रयोि िदै सतदिि ि रमाण िाहीत व्यख्य सैली बबकास िदै छन। छै टौं कक्षाले Wonder ि March पढी सकेका छन ि Making Bombs for Hitler पढ्न सरु
ु िनेछन। सातौं कक्षाले Lions of Little Rock, Animal Farm ि The Jumping Tree पढी सकेका छन ि I Am Malala पढी िहे का
छन। आ ौं कक्ष्यले Night ि Hidden Figures पढी सकेका छन ि A Mighty Long Way पढी िहे का छन। र्िध्यार्र्थिले रतेक िात पढ्नक
ु ा सार्थै िह
ृ कायि िनुि
पनेछ।

गणित

छै टौं कक्षामा, छात्रहरू इकाई दिको बािे मा शसक्दै िदाि सातौं कक्षाका र्िद्यार्थीहरू सम्िािनामा केन्तित छन ्। आ ौं कक्षाका र्िद्यार्थीहरू कसिी ग्राकफक ि

बीजिणनात्प्मक समीकिणका रणालीहरू समाधान िने बािे शसककिहे का छन ्। िणणत १ का र्िद्यार्थीहरूले quadratic functions को अध्ययन पिू ा ििे का छन ्।
र्िद्यार्थीहरूले िार्र्िक अन्ततम परिक्षाको लार्ि तयािीमा सबै पा हरुको समीक्षा सुरु िनेछ।

प्रवज्ञान

छै टौं कक्ष्यले आफ्नो पा

पहहलो सेमेस्टिको अततमा पिू ा िर्यो। सातौं कक्ष्यले चाल ि ितत, सततुशलत बल, ि तयट
ू नको शसद्धातत बािे अध्ययन िदै छन। हाम्रो

आ ौं कक्षाका र्िध्यार्र्थिले हाइड्रोन्स्फयि, पथ्
ृ िी इततहास ि कोशिकाहरु, कोशिका संश्लेर्ण ि सेलुलि श्िसन को रकक्रयाहरु बािे अध्ययन िदै छन। र्िद्यार्थीहरू
िक्र
ु बाि न्क्िज्को लार्ि उनीहरूले आफ्नो िब्दािली समीक्षा िनप
ुि छि । चौर्थो क्िटिि सरु
ु हुनु सार्थै आ ौं कक्षाका र्िध्यार्र्थिले िार्र्िक अन्ततम परिक्षाको लार्ि
तयािीमा सबै पा हरुको समीक्षा सुरु िनेछ।

िामान्िक मशक्षा

सातिें कक्षाले आफ्नो सामान्जक अध्ययन पाठ्यक्रम पिू ा ििे को छ ि छै टौं कक्षाले सामान्जक शिक्षा दोस्रो सेमेस्टि दे खी सुरु िर्यो। ततनीहरू राचीन िाित,

मेसोपोटे रिया ि शमस्र सहहत सभ्यताहरू तुलनात्प्मक अध्ययन िदै छन ्। आ ौं कक्ष्यमा, र्िद्यार्थीहरूले पहहलो र्िश्ि यद्ध
ु को कािणहरू मूल्यांकन िदै ि यद्ध
ु मा

अमेरिकाको रिािको अतिेर्ण िरििहेका छन ्। र्िद्यार्थीहरू ििाियल्स को संर्ध र्िश्लेर्ण िदै छन ् यसले कसिी हहटलि ि दोस्रो र्िश्ि यद्ध
ु को िर्ृ द्ध ियो अध्ययन
िदै छन। र्िद्यार्थीहरूले हामिलेम पन
ु जािििणको सांस्कृततक उपलन्ब्धहरूको सार्थै ग्रेट डडरेिनको कािणहरू ि रिािहरू बािे खोज िदै छन।

अमििावक उपकरि बैंक
पिीक्षा तयािी ि िणनीततहरू

Resources
CMS Volunteer Portal

ग्रेड परीक्षाको असतमा केहह उपयोगी िुझावहरू छन:

PowerSchool (check on
your child’s grades)

गनुन पने कुराहरु:

Eastway website
School Uniform Policy



तनन्श्चत िनह
ुि ोस ् कक तपाईंको बच्चाले पिीक्षाको हदन िाम्रिी खाएको छ। अध्ययनको
आधिमा िाम्रो पोर्णयुक्त खानाले एकाग्रता ि पढाईमा ध्ययन अर्िबिद्धी ििाउं छ।



पिीक्षाहरू अतघ िाम्रो साँि आिाम िनुि रोत्प्साहन ििे ि आफ्ना छोिाछोिीलाई सहयोि

Library Book Search

पिीक्षाको हदन बबहान आनतदमाया बनाउन हदनुहोस ्। तनािले तपाईंको

CMS District Calendars

िनह
ुि ोस ्। र्थककत बालबाशलकाहरू आफ्नो काममा ध्यान केन्तित िनुि सक्तैनन।


बालबाशलकालाई िाम्रो िने क्षमतालाई असि िनेछ।


आफ्नो बच्चालाई आिामदायी पोिाक लाउनु सम्झाउनु होस ् ताकक उतन को ाको
तापमान समायोन्जत िनि सकोस।



तपाईंको बच्चालाई समय मा स्कूल पुग्न सुतनन्स्चत िनह
ुि ोस ् ताकी कुनै पतन तनदे िान ्
नछुटाइ आिाम साँि कुनै रश्न नछुटाइ पिीक्षा पिु ा िाह्रोि।



तपाईंको बच्चालाई समयको महत्प्ि बुझ्नलाई सम्झाउनु होस ्। यधी कुनै रश्न कह न ्
लािे अनम
ु ान ििी उत्प्ति लेख्नु अर्थिा त्प्यसलाई चहढ अरु रश्नको उत्प्ति लेखी सके



पछी िनुि ितनु होस ्। एउटै रश्नमा अल्झी िहनु ितदा अघी बढ्नु उर्चत हुतछ।
अरु र्िध्यार्र्थिले पिीक्षा सके पतन आफ्नो र्िध्यार्थी लाई पिीक्षामा ध्ययन िनुि

रोत्प्साहन िनह
ुि ोस ्। अरुले सकेको दे ख्दा आफुलाई पतन हतारिनु मन लाग्छ। आफ्नो
र्िध्यार्र्थिलाई न्स्र्थि िई पूणि रुपमा पिीक्षा िनुि आिश्यक हुतछ। राय र्िध्यार्थी
पिीक्षाको अतत तति ध्ययन िुमाएि िाम्रो ग्रेड राप्त िनुि सक्तैनन।

गनुन नहुने कुराहरु:



पिीक्षाको समय डेन्तटस्ट अर्थिा डाक्टि साँि अपोइत्मेतट नबनाउनु होस ्।

तपाईंको बच्चाहरूको पिीक्षण स्कोिको बािे मा धेिै र्चतता निनह
ुि ोस ्। यद्यर्प

उनीहरूलाई र्थाहा छ कक पिीक्षा िम्िीि रूपमा शलनैपछि , यो पतन महत्प्त्प्िपूणि छ कक
पिीक्षा बािे र्चतता बढाउन हुाँदैन।


Title 1 Information

आफ्नो बच्चाहरु मा आफ्नो रिाि कम नमातनु होस ्।

www.barrow.k12.ga.us/assets/test_taking_tips_for_parents.pdf
www.thoughtco.com/essential-standardized-test-taking-tips-for-parents-3194598
www.keydatasys.com/common/downloads/parent_test_taking_tips.pdf

School Donation Needs
Faculty & Staff Emails

