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घरबाट गन� पढाईको 
लािग तयारी  

 

घरबाट �ने पढाईकालागी तपाईं िवशेष� वा िश�क भैराख्नु पद�न। 
 

तपाईंको ब�ाको �ूल,पूव� �ूल वा ब�ाह�को के�ले तपाईंको 
ब�ालाई घरमा गन� पढाईका गितिविधह� खो� सघाँउनेछन्। 
तपाईंले आफ्नो ब�ालाई पढ्ने शा� आरामदायक ठाउँ तयार गरेर सहयोग गन� 
स�ु�न्छ। 

 
 
 
 

तपाईंको ब�ाको िश�कबाट 
के अपे�ा गन� 
ब�ाको िप्र��पल,पुव��ूलको िनद�शक वा िश�कसंग तपाईंले सामा� 

संचार मा�म�ारा कुराकानी जारी राख्नुपद�छ। उिनह�ले ब�ालाई 

घरमा पढाउने गितिविधह� खो� म�त गन� स�छन्। 

तपाईंले कसरी आफ्नो ब�ालाई सहयोग 
गन� स�ु�न्छ 
िव�ाथ�लाई िनयिमतता र िनि�तता चािहन्छ। 
तपाईंले आफ्नो ब�ालाई िन� �पमा सहयोग 
गन� स�ु�न्छ: 

• �� काय�तािलका र अपे�ाह� बनाईिदनुहोस् 

• काम गन�का लािग सुरि�त र शा� ठाउँ तयार ग�रिदनुहोस् 

• उनीह�को आफ्नो िवकासको �रका आधारमा 
सुप�रवे�ण गनु�होस् 

• पढाईको र�ार र काम िछटो गराउने �वस्था 
िमलाईिदनुहोस र हेरचाह गरी राख्नुहोस् 

• अनलाइनमा िबताएको समयको िनगरानी राखेर �स 

अनुसार शारी�रक गितिविध स�ुिलत बनाईिदनुहोस् 

• िश�कह�ले अराएका कुरा र पठाएका िनद�शनह� हेरी 
रा�े र उिनह�को �ूल वा प्रार��क िश�ा के�संग 

स�क� मा रिहराख्नुहोस्। 
 

घरमा पढ्ने ठाँउ तयार गन� 
प्र�ेक घर फरक �न्छन्। शा� र आरामदायक पढ्ने ठाउँले 

तपाईंको ब�ालाई पढ्नमा म�त पुग्छ। 

केही िव�ाथ�ह�को सध� उनीह�ले गृहकाय� गन� ठाँउ 

�नसक्छ। यो ठाँउ लामो समय पढ्न वा अ�यन गन�का लागी 
उपयु� न�न सक्छ। 

 
सबै भ�ा राम्रो पढ्ने ठाउँ हो: 

 

• साझा पा�रवा�रक स्थान, ज�ै बैठक कोठा वा भा�ा 
कोठा (उनीह�को सु�े कोठा होइन) 

• जहाँ किहलेकाँही शा� �न्छ 

• जहाँ तगडा इ�न�ट वा वाईफाई तान्छ 

• जहाँ वय�ह� व�रपरी �न्छन र 

• उिनह�को अ�यन अनुगमन गन� सक्छन 

• जहाँ तपाईंको ब�ालाई िश�ाको लािग चािहने चीजह� 

निजक छन ज�ै खातािकताब र िबजुलीको तार जोड्ने 

ठाँउ 

• जहाँ अल्झेर लड्ने जो�खम �ँदैन 

• जहाँ खुला छ, प्राकृितक उ�ालो आँउछ र आँखामा 
टक पद�न र आरामदायक कुस� र मेच वा टेबलह� 

उपल� छन्। 
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काय� तािलका र अपे�ाह� तय गनु�होस्
काय� तािलका र अपे�ाह� तय गना�ले तपाईंको ब�ालाई पढ्न
म�त गद�छ।

यसकालागी तपाईंले िन� कुराह� गन� स�ु�न्छ:

• िबहान र बेलुकाको सामा� काय� तािलका
अनुसार चल्ने

• िनयिमत खाना खाने र सु�े समय िमलाएर िदनभरीको
योजना बनाउने

• पुव�िनधा��रत तािलका वा समय तािलकाको
आधारमा िदनभ�रको योजना बनाउने

• प्र�ेक िदनको अ�मा उनीह�बाट के अपे�ा
ग�रएको छ �ो कुरा उनीह�लाई बुझाउने।

• िदनभर िनयिमत खाना र पेय पदाथ�का लागी िबश्राम िलनका
साथसाथै बेला बेलै यसो तन�क तुनुक, ह�ा व�रपरी िहडी
रा� प्रो�ाहन गनु�होस्

• िदनभर उनीह�लाई आफ्नु काममा �ान के��त
गराई रा� जाँच गरी रा�े।

तपाईंको ब�ासँग कुराकानी गनु�होस्
र स�क� मा रहनुहोस्
तपाईंले प्र� सोधेर आफ्नो ब�ाको पढाईमा संल� �न स�ु�न्छ।
यसले उनीह�लाई �ूलबाट प्रा� िनद�शनह� प्रब� गन� र
उनीह�को िश�ाको लािग प्राथिमकताह� तय गन� म�त गन�छ।

िदनको सु�मा, सोध्नुहोस्:

• तपाईंको आज के पढाई �न्छ?

• तपाईंको कती पढ्नु पन� छ वा ल� के छ?

• तपाईं कसरी आफ्नो समय िबताउनु �न्छ?

• तपाईंलाई कुन स्रोतह� चािहन्छ?

• तपाईंलाई क�ो सहयोग चािहन्छ?

िदनको अ�मा, सोध्नुहोस्:

• तपाईंले आजको पढाईबाट के िस�ुभयो?

• तपाईंलाई आजका गितिविधह� बारे के मनपऱ् यो?

• के चुनौतीपूण� िथयो? हामीले कसरी चुनौती पार गन�
संगै काम गन� सक्छौ?ं

• आज के राम्रो भयो? िकन �ो राम्रो िथयो?

• तपाईं ठीक �नु�न्छ? के तपाईंले आफ्नो िश�कलाई केिह
सोध्नु परेको िथयो?

• भोली अझै सफल �नका लािग तपाईंलाई केिह
सहयोग चािहन्छ?

तपाईंको घरका दैिनक
गितिविधह�बाट भरपुर फाईदा
िलनुहोस्
घरमा िस�े धेरै चीजह� �न्छन्। एउटा उदाहरण खाना पकाउने
हो। तपाईंको ब�ालाई �स प्रिक्रयामा समावेश गनु�होस्। ज�ै
प�रकारको िववरण पढ्न लगाउनुहोस्, सामग्रीह� नापजोख गन�,
�ाद चा�, वा समी�ा गन� लगाउने ज�ा �न सक्छन्। गितिविध गनु�
अगाडी, गितिबधी गदा� गद� र सके पछी प्र� सोधेर तपाईंको
ब�ासँगको कुराकानीलाई जारी राख्नुहोस्। उनीह�लाई �ान
के��त गराउनुहोस र गरीरहेको काममा मन केन्�त राख्नुहोस्।

तपाईंको ब�ाको िश�क, साथीह� र
�ूलसंग स�ग�मा रहनुहोस्
तपाईंको ब�ाको िश�क, साथीह� र �ूलसंग स�ग� रा�लाई, हालका 
तरीकाह� कायम राख्दै, नयाँ त�रकाह� तय गनु�होस्। यो फोन, िभिडयो
कल, ईमेल गरेर वा पुरानो शैलीको पो� काड� वा िच�ी�ारा िचनजान (pen-
pal) माफ� त �नसक्छ।

यो गना�ले िव�ाथ�ह�लाई आफु ए�ै नभएको र अ�सँगै रहेको महसुस
�नस�छ।

िव�ा�रत प�रवारसंग स�ग�मा रहनुहोस्
िव�ा�रत प�रवार र िप्रयजनह�सँग स�क�  जारी रा�
निबस�नुहोस्। तपाईं र तपाईंको ब�ाले घरमा गरेको पढाई
उिनह�संग साटासाट गन� स�ु�न्छ।

तपाईंको ब�ाको कुस�ाबारे �ाल राख्नुहोस्

लामो समय घरबाट पढ्नु भनेको तनाव र िच�ाको िवषय �न
सक्छ।

आफ्नो ब�ालाई घरबाट पढ्दा कसरी सहयोग पुऱ् याउन
सिकन्छ भ�े बारे जानकारी ourlearning.sa.edu.au को
प�रवारकालागी जानाकारी शाखाबाट खो��होस।
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