
 

 

यहताँ दर्ता गर्नाहोस् 

Keller ISD समर विशेष वशक्षत कतयाक्रम  

हतइ सू्कल 2022 
 

Keller ISD को समुदायले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई विशेष अिसरहरूमा संलग्न गराएर उनीहरूको उच्च स्तरको 
काययसम्पादन हावसल गनय वशवित गराउने छन। 

विद्यार्थीहरूलाई Edgenuity कम्प्युटर पाठ्यक्रमबाट कोसय पूरा गरेर उनीहरूले पवहले वलएका कोसयहरूका लावग के्रविट पुनः प्राप्ति गनय 

अिसरको अनुमवत वदइएको छ। पाठ्यक्रममा प्रते्यक विद्यार्थीलाई सहायता गनय भरु्यअल प्रमावित वशिकको पहुँर्को सार्थमा पाठ्यक्रम विद्यार्थीद्वारा 

आफ ुँ ले गरी पूरा गररएको छ। यी कोसयहरू वलुँदा के्रविटको ग्यारेण्टी हुँद न। यी कोसयहरू रु्नौवतपूिय छन् र विद्यार्थीले आधारभूत अिधारिाहरू 

बुझ्द नन् भने उनीहरूलाई विद्यालय िषयको अिवधमा कोसय पुनः वलनका लावग सधैं हाम्रो सल्लाह हन्छ। के्रविट पुनः प्राप्तिमा गे्रिहरू P िा F को 

रूपमा पुरसृ्कत वदइन्छ। समयले अनुमवत वदन्छ भने विद्यार्थीहरूले 2 पूरा के्रविटसम्म पूरा गनय सक्छन्। 

 

कृपयत वर्म्न कन रतहरू ध्यतर्मत रतख्र्नहोस्: Edgenuity के्रविट पनर्ः प्रतप्ति पतठ्यक्रममतर्ा र् हतवसल गररएको कन रै् पवर् के्रविटले कलेजमत 

NCAA खेलकूदहरूमत प्रवर्स्पर्ता गर्ा चतहरे् विद्यतर्थीहरूकत लतवग योग्यर्त मतगादशार् पूरत गदैर्। अवर्ररक्त जतर्कतरीकत लतवग आफ्र्ो 

परतमशादतर्तलतई भेट्र्नहोस्। 

 

हतइ सू्कल के्रविट पनर्ः प्रतप्ति जनर् 1- जनर् 29 

बीजगवित I (A र B) बीजगवित II (A र B) ज्यावमवत (A र B) बीजगवितीय विर्ार (A र B) 

आधारभूत बीजगवित I (A र B) आधारभूत बीजगवित II (A र B) आधारभूत ज्यावमवत (A र B) आधारभूत बीजगवितीय विर्ार (A र B) 

गवितका मोिेलहरू (A र B) वप्र-क्यालकुलस (A र B) अवग्रम मात्रात्मक विर्ार (A र B) अर्थयशास्त्र 

विश्व भूगोलशास्त्र (A र B) विश्व इवतहास (A र B) संयुक्त राज्य इवतहास (A र B) सरकारी  

अङ््गगे्रजी I (A र B) अङ््गगे्रजी II (A र B) अङ््गगे्रजी III (A र B) अङ््गगे्रजी IV (A र B) 

आधारभूत अङ््गगे्रजी I (A र B) आधारभूत अङ््गगे्रजी II (A र B) आधारभूत अङ््गगे्रजी III (A र B) आधारभूत अङ््गगे्रजी IV (A र B) 

जीि-विज्ञान (A र B) रसायनशास्त्र (A र B) भौवतक विज्ञान (A र B) IPC (A र B) 

िातािरि विज्ञान (A र B) से्पवनस I (A र B) से्पवनस II (A र B) पेशेिर सञ्चारहरू 

 

हाइ सू्कल समर दताय अवप्रल 4बाट सुरु भएर जुन 1st सम्म जारी राख्द  KISD िेबस्टोरबाट अनलाइनमा हने छ। घरमा दताय गनय असिम भएका 

विद्यार्थीहरूले सहायताका लावग आफ्नो परामशयदातालाई सम्पकय  गनुयपछय । विद्यार्थीहरूले वनम्न कुराहरू गने छन्: 

● उनीहरूलाई वशिक वनरीिक तोवकने छ 

● एक पटकमा एउटा कोसय पूरा गने (अवतररक्त कोसयहरू सम्भि छन्) 

● वर्न्ता िा प्रश्न हुँदा आफ्नो वशिक वनरीिकलाई सम्पकय  गने 

● अप्तन्तम परीिासम्म सब  पाठ्यक्रम स्वतन्त्र रूपमा पूरा गने 

● वशिकद्वारा सािावहक रूपमा रे्क-इनहरू गने 

सब  पाठ्यक्रम जुन 27, 2022 सम्म पूरा गनुयपछय । अप्तन्तम परीिाहरू सेन्ट्रल हाइ सू्कलमा जुन 27-29, 2022 को वदन वबहानको 8:30 बजेदेप्ति 

वदउुँसो 3:30 बजेसम्म हने छन्। होम क्याम्पसबाट बस सुविधा उपलब्ध हने छ। 

के्रडिट पुनः प्राडि 

यो प्तिङ्गमा STAAR EOC मा अनुत्तीिय भएका र HB4545 अनुसार 30 घण्टाको गवत िृप्ति गररएको वनदेशन हनुपने र सारे्थ कुन  पवन कोसयको 

भागमा अनुत्तीिय भएका ती विद्यार्थीहरूका लावग यी दुईिटा आिश्यकता एक  समयमा सम्बोधन गनय सवकन्छ। विद्यार्थीहरूले के्रविट पुनः 

प्राप्तिका लावग दताय गनुयपछय । दुि  आिश्यकताहरू आिश्यक हने ती विद्यार्थीहरूले अङ््गगे्रजी I, अङ््गगे्रजी II, बीजगवित I, जीिविज्ञान र संयुक्त 

राज्य इवतहासका लावग आफ्नो गृह क्याम्पसमा व्यप्तक्तगत रूपमा भेट्ने छन्। विद्यार्थीहरू गवत िृप्ति गररएको वनदेशनको 30 घण्टा हावसल गरेर 

काम गदै पवन आफ्नो Edgenuity पाठ्यक्रममा काम गनय सिम हने छन्। कृपया र्थप जानकारीका लावग आफ्नो हाइ सू्कल परामशयदातालाई 

सम्पकय  गनुयहोस्।  



 

 

 

िुअल के्रविट अिसरहरूका लावग, कृपया https://www.kellerisd.net/Page/277 मा हाम्रो समवपयत िेबपृष्ठ हेनुयहोस् िा 

kisddualprograms@kellerisd.net मा इमेल गनुयहोस्। विकल्पहरूलाईई कोसयमा वनभयर रहेर Keller ISD िा Tarrant काउण्टी कलेजलाई शुल्क 

भुक्तानी गनय आिश्यक हन्छ।  

 

Keller ISD ले समरको अिवधमा अनलाइन कोसयहरू वलएर आफ्नो कोसयको काययको गवत बढाउन विद्यार्थीहरूका लावग विवभन्न अिसरहरू प्रस्ताि गछय । 

प्रस्ताि गछय । र्थप जानकारीका लावग, ichoose@kellerisd.net मा इमेल गनुयहोस्।  

  

टेक्सस भरु्यअल सू्कल नेटिकय  (TxVSN) बाट कोसयहरूको राज्यव्यापी क्याटलग उपलब्ध छ। यी कोसयहरूका लावग शुल्क विषय र प्रदायककमा वनभयर 

रहेर वभन्न-वभन्न हन्छ। उपलब्ध कोसयहरूको सूर्ी http://www.txvsn.org मा हेनय सवकन्छ। TxVSN कोसयहरू दताय गनय र वतनीहरूका लावग भुक्तानी गनय, 

ichoose@kellerisd.net लाई सम्पकय  गनुयहोस्।  
 

 

 

अनलाइन गडिवडृि 
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