
Keller ISD का प$रवारह( र कम*चार,,  
 
KISD’s Curriculum & Instruction (KISD को पा.य0म तथा 3नद6शन, (C&I)) 8वभागले लगनशीलताका साथ 
ते?ो नौ-हAताको BेCडङ अवGधको लाGग $रपोट* काड*ह( सJकलन गन6 काम ग$ररहेको छ र COVID-19 को कारण 
8वMयालय बOद भएकोले चौथो नौ-हAताको BेCडङ समयावGधमा BेCडङ कQतो देRखOछ भनी 3नधा*रण ग$ररहेको छ। 
3नUनVलRखत जानकार, हामी कXहले फक* OछZ भOने कुरालाई ]यानमा नराखी 2019-2020 8वMयालय वष*को 
सUझाउनीमा लागू हुनेछ। 
 
ते#ो नौ-ह(ताको +ेडह- 
Vशbकह(ले ते?ो नौ-हAताको BेCडङ अवGधको लाGग Bेड पेश गन6 0म समाAत गदc हुनुहुOछ र ते?ो नौ हAताका लाGग 
$रपोट* काड*ह( शु0बार, अ8dल 3 को सुeवातमा Home Access Center (गहृ पहँुच केOh, (HAC)) मा उपलiध 
हुनेछन।् ते?ो नौ हAताको अवGधमा असफलता Bेड dाAत गन6 8वMयाथkह(सँग ते?ो नZ हAता पास गन*का लाGग 
Edgenuity वा lयाUपसमा आधा$रत योजनाह(मा सहभाह, हुने 8वकnप हुOछ। 
 
चौथो नौ-ह(ताको +ेडह- 
वत*मान चौथो नौ-हAताको BेCडङ अवGधको लाGग, 8d-oकOडरगाट6न, oकOडरगाट6न र पXहलो Bेडले मानकह(मा 
आधा$रत $रपोट* काड* उपलiध गराउने 0म जार, राpछेन।्  2 देRख 12 BेडसUमका 8वMयाथkह(लाई 3तनीह(को 
dqयेक पा.य0मह(का लाGग "पास" वा "फेल" Bेडमा 3नयुlत ग$रनेछ। प$रवारह(ले अब उपराOत नौ हAताको 
अOqयमा Bेड र/वा पा.य0मको लाGग समBमा पास वा फेल बाहेक दै3नक Bेडह( देpुहुनेछैन।  कृपया तपाsसँग चौथो 
नौ-हAताको Bेडसँग सUबिOधत duन वा सरोकारह( छन ्भने आvनो Vशbक/dशासकसँग कुरा गन6 dयास गनु*होस।् 
  
पास/फेल 
8वMयाथkह(ले चौथो नौ-हAताको BेCडङ अवGधमा "पास" हुनको लाGग, Vशbकह(ले 8वषय-वQतुमा 8वMयाथkको 
सहभाGगता मूnयाJकन गनु*हुनेछ। हाwो लxय भनेको समथ*न dचुरता उपलiध गराउनु हो जसकारण dqयेक 
8वMयाथkसँग सफल हुनको लाGग dचुर अवसर हुOछ। 8वMयाथkह( 8वVभOन त$रकामा 8वषय-वQतु सहभाGगता 
देखाउन सlनुहुOछ।  साAताXहक पाठह( पूरा गन6, साAताXहक पाठह( पेश गन6, आvना Vशbकह(सँग अनलाइन 
3नद6शन, फोन कलह(/जुम बैठकह(मा सहभागी हुने, आXद। dqयेक Vशbकले dqयेक कbाको लाGग यो कQतो 
देRखOछ भOनेबारे 8वशषे 3नद6Vशका उपलiध गराउनुहुनेछ। 
 
अि6तम प8र:ाह- 
lयापसह(ले मे 2020 मा अिOतम प$रbाह(को dबOध Vमलाउनेछैनन।्   
 
पा;य=म =े>डट 
8वMयाथkह(ले हाwो सामाOय अ{यासको (पमा दईुवटा अ]ययन सेमेQटरको लाGग पा.य0म 0ेCडट dाAत गनु*हुनेछ। 
8वMयाथkह(ले CडसेUबरमा dाAत गरेका पXहलो-सेमेQटर 0ेCडटह(मा पXहलो र दो?ो नौ-हAताको Bेडह(को साथमा 
कुनै प3न उपयुlत सेमेQटर प$रbा समावेश Gथए र दो?ो सेमेQटरमा कुनै प3न सेमेQटर प$रbा |बना ते?ो र चौथो नौ-
हAताको BेCडङ अवGध समावेश हुनेछन।् 8वMयाथkह(सँग ते?ो नौ-हAताको Bेड र चौथो नौ-हAताको पास/फेल हुनेछ 
भOने त}यको कारण, चौथो नौ-हAताको पास/फेललाई सं�याqमक मूnयमा अनुवादन ग$रनेछ 
(पास = 100%। फेल = 69%)। ते?ो र चौथो नौ-हAताको BेCडङ अवGध दो?ो-सेमेQटर Bेडको लाGग औसत हुनेछ। 



पा.य0म 0ेCडट dाAत गन6 8वMयाथkह(ले हाwो सामाOय 0ेCडट पुन: dािAत do0या माफ* त Bी�म ऋतुको अवGधमा वा 
अक� 8वMयालय वष*मा 0ेCडट पुन: dाAत गन* आवuयक हुनेछ।  
 
डूअल =े>डट 
डूअल 0ेCडट Vशbकह( हाल 8वMयाथkह(सँग अनलाइन अ]ययनका अपेbाह( बारे स�जार गदc हुनुहुOछ।   
 
GPA र क:ा Aेणी 
मा]यVमक 8वMयाथkह(का लाGग GPA गणनाले पूव* वष*मा जQतै 8वMयमान प$रषM नी3तको पालना गन6छ। Pre-
AP, डूअल 0ेCडट र AP पा.य0मह(का लाGग पा.य0म 0ेCडट dाAत गन6 8वMयाथkह(ले हाwो नी3त EIC (Qथानीय) 
मा सीमाJoकत ग$रएअनुसार अ3त$रlत GPA पोइOटह( dाAत गनु*हुनेछ।    
 

हामीले यस अनौठो र अनपे�bत प$रिQथ3त माफ* त हाwा 8वMयाथkह(को शै�bक लxयह(मा 3नद6शन र सहायता 
डVेलभर गन* जार, राp ेकाम गदा* तपाsले आvनो धैय* र समथ*न देखाउनुभएकोमा तपाsलाई फे$रप3न धOयवाद।  
 

https://pol.tasb.org/Policy/Download/1103?filename=EIC(LOCAL).pdf

