
 

 

 

 

उन्नत शैक्षिक FAQ 

 

उन्नत शैक्षिक भनेको के हो? 

 

उन्नत शैक्षिक भनेको छाता सतत हो जसमा बाल्टीमोर काउण्टी पक्षलिक स्कूल्सिे यसका उन्नत र उच्च सम्भावनाका क्षसकारूहरूिाई प्रस्ताव गने सबै पृथक 

कायतक्रमहरू र सेवाहरू समावेश हुन्छन् यी कायतक्रम र सेवाहरू हाम्रा क्षवद्याथीहरूका आवश्यकताहरू पूरा गनतका िाक्षग मानक क्षवद्यािय कायतक्रमिाई क्षवस्तार गनत , 

वकृ्षि गनत र/वा गक्षत बढाउन क्षवशेष रूपमा क्षिजाइन गररएका छन्।  

 

इक्षिमेन्टरी क्षिद्यार्थीहरूका िाक्षि के-कस्ता कार्यक्रम र सेिाहरू उपिब्ध छन्? 

 

अङ््गरेजी भाषा किाहरूमा, रेिहरू K-5, प्रक्षतभाशािी क्षवद्याथीहरूिे गक्षतवकृ्षि गररएका पठन समूह पहुच गनत सक्नुहुन्छ। यो पठन समूहिे क्षवद्याथीहरूिाई 

माक्षथका रेि स्तरका पाठ र मानदण्िहरूमा पहुुँच उपिलध गराउुँछ।  

 

गक्षितमा, क्षवद्याथीहरूिे संवधतन कायतक्रम र स्तर कायतहरूमा रेि K-3 मा पहुुँच गनुतभएको छ। यी क्षवद्याथीहरूिाई गक्षितका मानदण्िहरूसुँग सम्बक्षन्धत जक्षटि 

कायतहरू उपिलध गराएर क्षवद्याथीको क्षसकाइिाई क्षवस्तार गनत र वकृ्षि गनतका िाक्षग क्षिजाइन गररएका कायतहरू हुन्। 

 

रेि 4 को गक्षितमा, क्षवद्याथीहरूसुँग उन्नत 4 गक्षितमा क्षतनीहरूको क्षनदेशन क्षवस्ताररत गररएको हुन सक्छ। उन्नत 4 गक्षितमा रेि 4 का सबै र रेि 5 किेजका 

आधा र कररयर-तयारी (CCR) गक्षितका मानदण्िहरू समावेश हुन्छन्।  

 

किा 5 मा, क्षवद्याथीहरूिे उन्नत 4 मा नसमेक्षटएको बाुँकी किा 5 को CCR गक्षितका मानदण्िहरू र किा 6 को CCR गक्षितका मानदण्िहरू समावेश 

भएको उन्नत किा 5 को गक्षित पहुुँच गनत सक्छन्।  

 

क्षमडि स्कूिका क्षिद्यार्थीहरूिाई के-के कार्यक्रम र सेिाहरू उपिब्ध छन्? 

 

क्षमिि स्कूिमा, क्षवद्याथीहरूिाई अङ््गरेजी भाषा किा, गक्षित, सामाक्षजक अध्ययनहरू र क्षवज्ञानमा भएका प्रक्षतभाशािी तथा मेधावी पाठ्यक्रमहरूमा नामांकन 

गररएको हुन सक्छ।  

 

उच्च क्षिद्यािर्का क्षिद्यार्थीहरूका िाक्षि के-कस्ता कार्यक्रम र सेिाहरू उपिब्ध छन्? 

 

उच्च क्षवद्याियमा, क्षवद्याथीहरूिाई प्रक्षतभाशािी तथा मेधावी, उन्नत स्थान क्षनयोजन वा दोहोरो भनात पाठ्यक्रमहरूमा नामांक्षकत गररएको हुन सक्छ। यी पाठ्यक्रमहरू 

अन्यका साथमा अङ््गरेजी भाषा किाहरू, क्षवद्यािय, सामाक्षजक अध्ययन, क्षवश्व भाषाहरू र राम्रो किा सक्षहत क्षवक्षभन्न क्षवषयहरूमा उपिलध छन्। के-के 

पाठ्यक्रमहरू उपिलध छन् भनी क्षनधातरि गनतका िाक्षग आफ्नो क्षवद्याथीको क्षवद्याियमा जाुँच गनुतहोस्।  

 

 

मे बच्चािे अन्र् क्षिषर्हरू नक्षिइकन एउटा क्षिषर् िेत्रमा उन्नत पाठ्र्क्रम क्षिन सक्नुहुन्छ? 

 

क्षवद्याथीहरूिे उन्नत पाठ्यक्रमहरूको कुनै पक्षन क्षवषय िेत्र वा कुनै पक्षन संयोजनमा एकि उन्नत पाठ्यक्रम क्षिन सक्छन्। क्षवद्याथीहरूिाई आवश्यक छैन, 

उदाहरिका िाक्षग, GT क्षवज्ञान क्षिनका िाक्षग GT गक्षित क्षिन। क्षवद्याथीहरूिाई उच्च क्षवद्याियमा उन्नत पाठ्यक्रमहरूमा साररए अनुसार, त्यहाुँ क्षवद्याथीहरूिे 



अनुक्रममा क्षिनुपने केही पूवत-आवश्यकताका पाठ्यक्रमहरू हुन सक्छन्। तपाईसंुँग पाठ्यक्रम आवश्यकताहरूको बारेमा क्षवक्षशष्ट प्रश्नहरू छन् भने आफ्नो क्षवद्याथीको 

क्षवद्याियमा जाुँच गनुतहोस्।  

 

क्षिद्यार्थीहरूिे कसरी र्ी कार्यक्रम र सेिाहरूिाई पक्षहचान िरेका छन्? 

 

यी कायतक्रम र सेवाहरूका िाक्षग पक्षहचान चािू छ। यो चािू पक्षहचान मानकीकृत परीिि स्कोर, पूवत-मूल्याङ््गकनहरू, पाठ्यक्रम सम्बन्धी मूल्याङ््गकनहरू, 

क्षवद्याथीको कायत र क्षसकारूका क्षवशेषताहरू सक्षहत क्षवद्यािय कमतचारीबाट उपिलध हुने क्षवक्षभन्न िाटामा आधाररत हुन्छ। साथै, यो चािू पक्षहचान, क्षवश्वव्यापी 

परीिि रेि 3 र 5 मा सञ्चािन गररएको छ। क्षवश्वव्यापी परीिििे प्रत्येक क्षवद्याथीका िाक्षग क्षवक्षभन्न िाटाको सङ््गकिन र क्षवशे्लषििाई समावेश गछत। यी िाटामा 

मानकीकृत परीिि स्कोर, पाठ्यक्रम सम्बन्धी कायत र मूल्याङ््गकन, ररपोटत काित रेिहरू र क्षसकारूका क्षवशेषताहरू समावेश हुन्छन्। क्षवद्याथीहरूिाई यो परीििको 

नक्षतजा अनुसार रेि 4 र 6 मा उन्नत कायतक्रम र सेवाहरूमा प्रारक्षम्भक सहभाक्षगताका िाक्षग क्षसफाररस गररएका छन्। यी प्रारक्षम्भक क्षसफाररसहरू उपिलध हुने 

अक्षतररक्त िाटा र क्षवद्याथीका आवश्यकताहरूको पररवततनका रूपमा पररवततन हुन सक्छन्।  

 

मैिे मेरो बच्चािाई क्षतनीहरूिे पक्षहिे एउटामा सहभािी भएका छैनन् भने कार्यक्रम र सेिामा कसरी क्षिचार िनय अनुरोध िनय सक्छु 

 

तपाईिें आफ्नो बच्चा कुनै पक्षन रेिमा कुनै पक्षन उन्नत कायतक्रम वा सेवाका िाक्षग क्षवचार गरोस् भनी अनुरोध गनत क्षिक्षित रूपमा क्षवद्यािय प्रशासनिाई सम्पकत  गनत 

सक्नुहुन्छ। एकपटक क्षिक्षित रूपमा औपचाररक अनुरोध गररसकेपक्षछ, क्षवद्याियिे क्षवद्याथीसुँग सम्बक्षन्धत िाटा सङ््गकिन गरेर प्रक्षतक्षक्रया जनाउनेछ र समीिा र 

सन्दभत टोिीिे क्षसफाररस गनतका िाक्षगो िाटािाई क्षवशे्लषि गनेछ।  

 

मैिे कहााँ उन्नत कार्यक्रम र सेिाहरूको बारेमा अक्षतररक्त जानकारी प्राप्त िनय सक्छु? 

 

उन्नत शैक्षिक कायतक्रम र सेवाहरूको बारेमा जानकारी उत्कृष्ट स्रोत भनेको तपाईकंो बच्चाको क्षवद्याियको प्रशासन हो। साथै, उन्नत शैक्षिक कायातियमा क्षनम्नमा 

उपिलध हुने जानकारी भएको वेब साइट छ। 

 

https://tinyurl.com/bcps-gt 

 

https://tinyurl.com/bcps-advac
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