वास्टर पब्लिक स्कूल्स
Drew Weymouth
नवप्रवर्तन पाथवेको ननर्दे शक
weymouthdg@worcesterschools.net
टे लिफोन (508) 799-1985

Worcester Technical High School
1 Skyline Drive
Worcester, Massachusetts 01605
टे लिफोन (508) 799-1940

फ्याक्स (508) 799-1933

आर्दरणीय आमाबुवा र्था अलििावकहरू,

2021

जनवरीिरी, नवौं ग्रेडका ववद्याथीहरूिे वस्टर पब्लिक स्कूिको नवप्रवर्तन पथवेको कायतक्रमको बारे मा ज्ञान प्राप्र् गने अवसर पाउनेछन ्।

कृपया विद्यार्थीहरूलाई कुन काययक्रममा आिेदन ददने भन्ने कुरा ननर्ायरण गनयमा उनीहरूलाई मद्दत गनय निप्रितयन पार्थिेहरूका सार्थै भर्अ
ुय ल
ओपन हाउस फेब्रुअरी 11th को र्थप पररर्य ददनका लागग जानकारी सत्रहरूसम्बन्र्थी इमेल र फोन कलहरूको अपेक्षा गनह
ुय ोस ्। कृपया यहााँ पनन
जानुहोस ्: https://worcesterschools.org/academics/career-pathways/innovation-pathways-program/.

वस्टर पब्लिक स्कूल्स लित्र टे ब्क्नकि लशक्षाबाट कररयर अन्वेषण फैिाउन मद्र्दर् गनतको िागग नवप्रवर्तन पाथवे कायतक्रमको ववकास गररएको गथयो।

का्यक्र
त ममा सहिागी हुने ववद्याथीहरूिे उनीहरूको रूगिको कररयरको क्षेत्रमा गहन खोज अनि
ु व गनेछन ्, त्यो क्षेत्रमा उद्योग पहहिान गररएका
पत्यारपत्रहरूको िाि पाउनेछन ्, किेज र्था कररयरको योजना बनाउने क्रक्रयाकिापहरूमा संिग्न हुनेछन ्, कररयर उन्ननर्को र्यारी गनतको िागग किेजस्र्रका कक्षाहरू लिनेछन ् र इन्टनतलशपहरू वा क्यापस्टोन पररयोजनामाफतर् आफ्नो अनुिव बढाउनेछन ्। वस्टर पब्लिक स्कूल्सिे ववद्याथीको आवश्यकर्ा
र रूगिहरूका साथै िववष्यको श्रम बजारका मागहरू पूरा गने कायतक्रम ववकास गनत थुप्रै स्थानीय व्यवसाय र व्यवसायहरूसाँग काम गरे को छ।

Burncoat, Claremont, Doherty, North, South and University Park मा उपब्स्थर् हुने नवप्रवर्तन पथवे कायतक्रम हािको 9th र 10th ग्रेडको
ववद्याथीको (9th ग्रेडरहरूिाई हर्दइएको प्राथलमकर्ा) लागग खल
ु ा छ। फेब्रुअरी 11thको भर्अ
ुय ल खल
ु ा घरको (साथसाथै योिन्र्दा पहहिा सानो
जानकारी सत्रहरू) ननमन्त्रण ललङ्क फेब्रुअरीको सुरुिातमा ईमेल माफयत सबै विद्यार्थीहरूमा जानेछ।

ननम्नमध्ये एक क्षेत्रको कररयरहरूमा रूगर् राख्नुभएको विद्यार्थीहरूले निप्रितयन पर्थिे काययक्रममा आिेदन गदाय विर्ार गनप
ुय छय :

उन्नत उत्पादन – कम्पप्युटरको मोडेिहरू, उत्पार्दनको ववकास, 3-D वप्रब्न्टङ, मेलशन सञ्िािन
व्यिसाय र बजारीकरण – व्यवसाय र ववत्तको सीपहरू, उद्यमशीिर्ा, िक्षक्षर् र्दशतकहरूमा बजारीकरण
कम््युटर विज्ञान – कम्पप्युटर प्रोग्रालमङ र वेबसाइटको ववकास
ननमाणय तर्था सम्बन्न्र्त इन्न्जननयररङ – ननमातणको कागजार्हरू, व्यावसानयक िवनको डडजाइन र ननमातणमा अध्ययन र्था भ्रमण,
कम्पप्युटरको सहायर्ायुक्र् डडजाइन, काष्ठकिा र अन्य िवनको सीपहरू

स्िास्र्थय स्याहार – आधारिर्
ू बबरामी स्याहार, मेडडकि शलर्दाविी, एनाटोमी र शरीरववज्ञान, स्वास्थ स्याहार कररयरहरूको ववववधर्ाको
अनुसन्धान, प्रमाणणर् नलसतङ सहायक बन्नको िागग प्रलशक्षण

सूर्ना प्रविगर् – अपरे हटङ लसस्टम, कम्पप्युटर हाडतवेयरहरू, नेटवक्रकतङ्, साइबर सुरक्षा
जीिन विज्ञान – जैववक अनुसन्धान, प्रयोगशािाको सीपहरू, िागूपर्दाथत/औषगधको ववकास र उत्पार्दन
निप्रितयन पर्थिे काययक्रमको वििरणहरू:

•

यस कायतक्रमका सबै र्त्त्वहरू उनीहरूिे ग्रेजुएशन र्फत गने कायत अनुसारको ननयलमर् क्रेडडटहरूको िाग हुन ् र उनीहरूको
ट्रान्सक्रक्रप्टहरू र्दे खा पनेछन ्

o वस्टर टे ब्क्नकि हाइ स्कूिमा छनोट गररएको कररयर क्षेत्रमा र्दईु वषतको कक्षाहरू

▪ हर्दउाँ सोको 1:30 बजेर्देणख सााँझको 5:15 बजेसम्पम हप्र्ाको र्दईु हर्दन (ववशेषगरी नोिेम्पबर र्दे णख माित सम्पम)
▪ कक्षाका हर्दनहरूमा सहिागी हुनका िागग ववद्याथीहरूिाई 1:00 बजे खारे ज गररन्छ र स्कूिबाट वस्टर
टे क सम्पम बसद्वारा ओसार-पोसार गररन्छ।
▪ मङ्गिबार, बध
ु बार र बबहीबार कक्षाहरू सञ्िािन हुन्छ र्र ववशेषगरी र्ी हर्दनहरूमध्य र्दई
ु हर्दनमा मात्र
िेट्न लमल्छ।

• उनीहरूको गह
ृ हाइ स्कूिमा कररयर र शैक्षक्षक योजना कक्षहरूमा नामांकन

o िावी किेज र्था कररयरको अध्ययन गनु,त रोजगारयोग्यर्ा सीपहरू लसक्ने र अभ्यास गनु,त प्राववगधक र
सञ्िार सीपहरूमा सध
ु ार गने र नर्नीहरूको सफिर्ा स्कूि र नवप्रवर्तन पाथवे कायतक्रममा सनु नब्श्िर्
गनुह
त ोस ्।

• 100-घण्टाको इन्टनतलशप (ववशेषगरी गमीको मौसममा) वा लसननयर-वषतको क्यापस्टोन पररयोजना
• हाइ स्कूिको अवगधमा र्दई
त ा
ू र्
ु किेज-स्र्रको कक्षाहरूको पण

र्दव
ु ै अनिाइन र ननर्दे शनद्वारा फेब्रुअरी 22, 2021 (फेब्रुअरीको ब्रेक पनछ)को सुरुवार्मा आवेर्दनहरू उपिलध हुनेछ।

राम्रा

उम्पमेर्दवारहरूिे वषतको यो ववन्र्दम
ु ा आफ्ना कक्षाहरू उत्तीणत गरररहे का छन,् स्कूि राम्रो उपब्स्थनर् र प्रनर्बद्धर्ा छ (ररमोट ननर्दे शनको
अवगधमा पनन), समयमा असाइनमेन्टहरू पूरा गरे का छन ् र हाइ स्कूिको अवगधमा सुरक्षासाँग सम्पबब्न्धर् कुनै गिन्र्ाहरू छे न।
र्पाईंको ववद्याथीसाँग यो कायतक्रम पूरा गने समय र रुगि छ िने, कृपया

वविार-ववमशत गनह
ुत ोस ्। ववद्याथीहरूिे िागू गरे र स्वीकृर्

िएमा, ननधातररर् समयको अवगधमा सबै अन्य प्रनर्बद्धर्ाहरू यस कायतक्रमको प्रनर्बद्धर्ािे हटाउाँ छ। र्पाईंको ववद्याथीको िागग
शैक्षक्षक र कररयर योजना मजत गने यो उत्साहपूणत मौका हो। र्पाईंको वविारको िागग धन्यवार्द।
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