
 
विषय क्षेत्र अपेक्षाहरू 

हाई स्कूलबाट ग्र्याजुयेट गर्न विद्यार्थीहरूले प्रारम्भमा अंगे्रजी भाषा कला (ELA) मा चार के्रडिट सहहत कुल 
22 के्रडिटहरू हाससल गरु्नपर्न। सामान्य कोर सामग्री अरु्क्रम अंगे्रजी पहहलो, अंगे्रजी द्वितीय, अंगे्रजी ततृीय 
र अंगे्रजी चतुर्थन हो। यद्यवप, विद्यार्थीले कोर पाठ्यक्रम िा िैकल्पपक के्रडिटको लागग बदपर् एिभान्स 
प्लेसमेन्ट (AP) पाठ्यक्रमहरू अंगे्रजी भाषा कलामा सलर् सक्र्र्।्  

 
विद्यार्थीहरूले सफलतापूिनक कोर पाठ्यक्रमहरू पूरा गर्न र्सकेको खण्िमा के्रडिट ररकभरी प्रोग्रामहरूमा 
के्रडिटहरू पूरा गर्न प्रत्सोहर् गररन्र्। कोसन अिश्यकताको आधारमा विद्यार्थीलाई के्रडिट ररकभरी अर्लाइर्, 
समर स्कूल समयमा, िा विद्यालय िषनको समयमा नर्धानररत गररएको र्। 

 
सामान्य हाई स्कूल साक्षरता कौशल र आदतहरु: 

 बुझ्र् र विश्लेषण समर्थनर् गर्न पाठ व्याख्या गरु्नहोस ्
 वििरणहरू र राय समर्थनर् गर्न पाठबाट प्रमाणहरू प्रयोग गरु्नहोस ्
 कुराकार्ी र लेखर्मा उन्र्त शब्दािली प्रयोग गरु्नहोस ् 
 लेखकहरूको र्र्ौटहरू पाठको बुझाईलाई प्रभाि पारे् तररकाको विश्लेषण गरु्नहोस ्
 अन्य गं्रर्थहरू, विचारहरू, र सासं्कृनतक दृल्टटकोणमा जिार्हरू बर्ाउरु्होस ्
 लेखर् प्रक्रक्रया प्रयोग गरु्नहोस ्(पूिन-लेख, मस्यौदा, पररमाजनर्, सम्पादर्) 
 उत्पादर् र सूचर्ा गर्न प्रविगधलाई एकीकृत गरु्नहोस ्
 आत्म-आकलर् र सहकमी समीक्षाको लागग रुबररक् प्रयोग गरु्नहोस ्

 

अंगे्रजी I (1 कोसन के्रडिट) 
BPS अंगे्रजी पाठ्यक्रम I ले क्लाससक कायन सफोल्क्लस, विसलयम शेक्सवपयर, र एसमली डिक्रकन्सर्द्िारा समकालीर् 
लेखक करेर् रसेल र माकन  एरर्को लेखर्सँग संतुसलत हुन्र्। पाठ प्रकारहरू र समडियाको अध्ययर् गरेर 
र्ात्रहरूले पटृठभूसम ज्ञार् नर्मानण गर्नर्,् विचारहरूको विश्लेषण, तकन हरू िणनर्, प्रक्रक्रया लेखर्को लागग विसशटट 
रणर्ीनतहरू प्रयोग गरु्नहोस ्र प्रभािकारी संचारको लागग भाषाको अभ्यासहरू गरु्नहोस।् अरु्सन्धार् कौशलहरू 
नर्मानण गर्न विद्यार्थीहरू रुगचका विषयहरू पत्ता लगाउँर्र्,् विश्िसर्ीयता र प्रासंगगकताका लागग स्रोतहरू 
सङ्कलर् र मूपयाङ्कर् गर्नर्,् र एक अरु्सन्धार् पेपर लेख्नका लागग प्रमाण-आधाररत पररपे्रक्ष्य उत्पन्र् गर्नर् ्
जसले नतर्ीहरूको नर्टकषनहरू व्याख्या गदनर्। 

 

अंगे्रजी II (1 कोसन के्रडिट) 
विद्यार्थीहरूले साहहल्त्यक र पत्रकाररताको र्र्क्रफक्सर् र सार्थसार्थ ैकविता, र्ाटक र कर्थाको विश्लेषण 
गरे्र्र्।् क्लाससक र समकालीर् लेखकहरूमा नर्कोलो म्यक्यभ्याली, विसलयम शेक्सवपयर, माहटनर् लरू्थर 
क्रकङ्ग, जेआर., एसलस िाकर, एमी ट्यार् र मलाला यूसफुजाइजस्ता सामेल र्र्।् विद्यार्थीहरूले 
पटृठभूसम ज्ञार् नर्मानण गर्न, पाठ व्याख्या िा हटप्पणी, तकन हरू िणनर् र भाषा कौशल अभ्यासलाई जारी 
राख्नका लागग सोके्रहटक प्रोटोकल प्रयोग गर्नर्।् विद्यार्थीहरूले आफ्र् ैस्र्थार् स्र्थावपत गर्नको लागग 
विसभन्र् दृल्टटकोणका सार्थ विषयहरू अन्िेषण गरेर अरु्संधार् कौशल नर्मानण गर्न जारी राख्र्र्।् 
विद्यार्थीहरूले एक प्रमाण आधाररत आधार पररपे्रक्ष्य उत्पन्र् गर्न अरु्सन्धार्-आधाररत तकन  पेपर लेख्न  
र्थुपै्र दािीहरू व्याख्या गदनर्र्।् 

इङ्गललस ल्याङ््िेज   

आर््टस 9-12 
ग्र्याजुयेट गर् ्विद्यार्थीहरूले, सामान्यतया इङ्गललस 
ल्याङ््िेज आर्ट्समा कम्प्रिहेम्प्न्सि ररजेंर्टस परीक्षा 
पास गरु्प्द्छ, सामान्यतया उर्ीहरूको जूनर्यर िष्को 
अन्तमा ललइन्छ। 

 
विद्यार्थीहरूले ररजेंट्स डिप्लोमा विर्थ एिभान्स 
िेल्जक्रे्सर् हाससल गर्न चाहेमा 65 को स्कोर िा 
बढी स्कोर गरी आठ ररजेंट्स परीक्षाहरू पास 
गरु्नपर्न ; जस मध्ये एक इङ्गसलस पयाङ््िेज आट्नस 
पदनर्। यसबाहेक, विद्यार्थीहरूले अंगे्रजी (LOTE) भन्दा 
अन्य भाषाहरूमा दईु अनतररक्त के्रडिटहरू रोज्रु्पर्न 
र स्र्थार्ीय स्तरमा विकास गररएको चेकपोइन्ट B 

LOTE परीक्षा िा आट्नस अर कररअर एण्ि टेल्क्र्कल 
एजुकेशर् (CTE) मा पाँच-इकाई अरु्क्रम रोज्रु्पर्न । 

 
विद्यालय सपलाहकारहरूले स्र्थार्ान्तरण विद्यार्थी, 
िैकल्पपक मागन िा सम्मार् प्रनतटठार्हरूको विकपप 
सहहत अनतररक्त स्पटटीकरण प्रदार् गर्न सक्र्र्।् 

 

सलखखत प्रिीणता सुनर्ल्श्चत गर्नका लागग कक्षा 9 देखख 
11 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई प्रनत िषन तीर् पटक 
परीक्षा सलइन्र्। विद्यार्थीहरूले नतर्ीहरूको प्रिीणता 
प्रगनत मापर्को लागग पनर् नतमाही (क्िाटरली) ELA 

आकलर् सलरु् पदनर्। 
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असभभािकको लागग हटप्स 

क्रकशोरहरूले नर्यसमत नर्द्रा कायनक्रमबाट लाभ 
उठाउँर्र्।् 

 

एक नर्हदनटट होमिकन  स्पेसलाई रु्ट्याउरु्होस।् 
विद्यार्थीहरूले प्रत्येक रात विद्यालयको कायन 
गरु्नपर्न , भलै त्यो कायन तत्काल बुझाउरु् परे् 
होस।् र्ात्रहरूले कक्षाको समयमा सलरे् र्ोटहरू 
समीक्षा गर्न िा एक उपन्यास िा पाठ्यपुस्तक 
पढ्र् सक्र्र्।् 

 

दैनर्क लेख्न विद्यार्थीहरूबाट अपेक्षा गरु्नहोस।् 
उर्ीहरूलाई विद्यालयमा ससकेका रणर्ीनतहरू 
प्रयोग गर्न प्रोत्साहर् हदरु्होस।् नतर्ीहरूले 
पढेको बारेमा लेख्नाले बुझईमा सुधार गर्न। 

विद्यार्थीहरूले उर्ीहरूको मोबाइल फोर् / 
उपकरणमा क्रकताबहरू पढ्र् सक्र्र्।् 
सािनजनर्क पुस्तकालयबाट ebooks चेक 
गर्नको लागग Libby by Overdrive, एक फ्री एप 
प्रयोग गरु्नहोस।् पुस्तकहरू स्िचासलत रूपमा 
7 हदर्मा फकानइरे्र्। िा, MyON मा नर्: शुपक 
ebooks पहँुच गरु्नहोस।् सबै बीपीएस 
विद्यार्थीहरूको एकाउन्ट र्र्।् 

 

नतर्ीहरूले ससक्दै गरेका कुराहरू बारे 
विद्यार्थीहरूसँग कुरा गरु्नहोस।् तपाईलाई 
गे्रिहरु सोध्रु् पदैर्, केिल िास्तविक 
सामग्रीको बारेमा सोध्र् आिश्यक र्। 

विद्यार्थीहरूसँग असाइर्मेन्ट समनतहरू 
रेकडि नङको लागग प्रणाली सुनर्ल्श्चत गरु्नहोस।् 
विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक पररयोजर्ाको प्रत्येक 
भागको लागग म्यादहरू र्थाहा पाउर् सहयोग 
गरु्नहोस।् उदाहरणका लागग, बबल्ब्लयाग्राफी, 
खोज, ड्राफ्ट, पररमाजनर्हरू)  

 

अंगे्रजी III (1 कोसन के्रडिट) 
 

अंगे्रजी ततृीयमा, विद्यार्थीहरूले जहटल साहहल्त्यक र सूचर्ात्मक पाठहरू विश्लेषण गर्न जारी राख्र्र् ्जस्तै 
William Shakespeare, Virginia Woolf, Kate Chopin, W.E.B. Du Bois, Booker T. Washington, Elie Wiesel, Tim 

O’Brien and Louise Erdrich हरुको लेखहरू। पाठ प्रकार र समडियाको अध्ययर् गरेर र्ात्रहरूले ज्ञार्को नर्मानण, 

विचारहरू विश्लेषण, तकन हरू िणनर्, र लेखर्, सहयोग, र सचंार कौशल विकास गर्नर्।् विद्यार्थीहरूले बुझाइलाई 
गहहरो बर्ाउर् र पाठ्यपुस्तकहरू संक्षेप गर्न पाठ प्रश्र् अभ्यास गदनर्र्।् विद्यार्थीहरूले विविध दृल्टटकोण 
विषयहरूको अन्िेषण गरेर एक अरु्सन्धार् पेपरको विकास गर्नर् ्जसमा स्रोतहरूको विश्लेषण गरी नतर्ीहरूको 
आफ्र् ैस्र्थार् स्तावपत गर्नर्।् विद्यार्थीहरूले पहहला एक सबूत आधाररत दृल्टटकोण पररपे्रक्ष्य उत्पन्र् गर्न , 
जसले अंततः एक सलखखत अरु्सन्धार् आधाररत तकन  पेपर बर्ाउरे्र् जुर् िैध तकन  र प्रासंगगक र पयानप्त 
प्रमाण सहहत र्थपैु्र दािीहरू समगर्थत गदनर् र व्याख्या गदनर्। विद्यार्थीहरूले लेखर् प्रक्रक्रयामा संल्र् गरेर आफ्र्ो 
लेखर् बसलयो बर्ाउँर्र् ्जसमा सम्पादर्, संशोधर्, र सार्थीहरूको समीक्षा सामेल र्। यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा 
एक ररजेंट्स परीक्षा प्रस्ताि गररएको र्। 

 

अंगे्रजी IV (1 कोसन के्रडिट) 
 

अंगे्रजी IV ले भाषण, कविता, र्ाटक र कर्था, गैरकगर्थत आत्मकर्था विश्लेषणमा विद्यार्थीहरू संल्र् गदनर्। पाठ्यक्रममा 
क्लाससक र समकालीर् लेखकहरु William Shakespeare, Henry David Thoreau, Tennessee Williams, Nikolai 

Gogol, Malcolm X, Alex Haley, Leslie Marmon Silko, Benazir Bhutto, Jared Diamond, and Jhumpa Lahiri समािेश 
र्र्।् कलेजका लागग साधारण अरु्प्रयोगबाट प्रलोभर्को जिाफमा उर्ीहरूको आफ्र् ैव्यल्क्तगत कर्थामा काम सरुु 
गरु्न अनि व्यल्क्तगत कर्था लेखर्को सशपप पत्ता लगाउर् विद्यार्थीहरूले आत्मकर्थात्मक गैरक्रफक्सर् पढ्र्र्।् 
लेखकहरूले सरकारी र शल्क्तको अिधारणाहरूसँग कसरी व्यिहार र प्रयोग गर्नर् ्भन्रे् विद्यार्थीहरुले   विश्लेषण 
गर्नर्।् विद्यार्थीहरू उद्देश्यसँग सम्बल्न्धत लेखर् प्रक्रक्रयामा व्यस्त हुर् नतर्ीहरूको प्रमाण आधाररत अरु्सन्धार् 
दृल्टटकोणको समर्थनर्मा संल्र् हुन्र्र्।् अन्त उत्पादर् एक शोध-आधाररत तकन  पेपर हो जसले प्रासंगगक र 
पयानप्त प्रमाण र िैध तकन को प्रयोग गरेर धेरै दाबीहरू संश्लेषण  

र समर्थनर् गदनर्। लेखर् प्रक्रक्रयाले विद्यार्थीहरूलाई पूणन रूपमा आफ्र्ो लेखर्को विकास अिसर हदन्र्। यसबाहेक, 

विद्यार्थीहरूले प्याराफे्रल्जंग र पाठबाट प्रासंगगक सबूत उद्धरण गरे्र्र्।्   

 

एपी अंगे्रजी भाषा र रचर्ा (1 कोसन के्रडिट) 
 

एिभान्स प्लेसमेन्ट पयाङ््िेज एण्ि कम्पोल्जसर्ले कलेज-स्तरको लेखर् िगनको कठोर आिश्यकताहरू पूरा 
गदनर् र विसभन्र् लेखहरू र ऐनतहाससक सन्दभनहरूबाट स्पटट भण्िारण, विश्लेषणात्मक, व्यल्क्तगत र तकन कारी 
पाठ समािेश गदनर्। कर्था लेखर्को परीक्षा गरेर, विद्यार्थीले कसरी आफ्र्ो शैली र भ्िाईस पत्ता लगाउर् र 
विकास गदान नतर्ीहरूको इरादालाई कुराकार्ी गदनर् भरे्र जान्दर्र्।् पढाई र लेखर् गनतविगधले पनर् सलखखत 
अंगे्रजीको औपचाररक परम्परामा विद्यार्थीलाई नर्यन्त्रण गदनर् (जस्तै, शब्दािली, िाक्य रचर्ा, हहज्जे, विराम, 

अरु्च्रे्द, र श्रुनत) यो िगनले कोर ELA कोसनलाई प्रनतस्र्थावपत गर्न िा िैकल्पपक रूपमा प्रयोग गर्न सक्दर्। उच्च 
सशक्षा ससं्र्थाहरूले यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा प्रस्ताि गररएको एपी परीक्षामा पाससङ्ग स्कोर हाससल गरेका 
कलेज के्रडिट विद्यार्थीहरूलाई र्ात्रिवृत्त प्रदार् गर्न सक्र्। 

 
एपी इङ्गललस ललटरेचर एण्ड करपोम्प्जसर् (1 कोसन के्रडिट) 
 

एिभान्स प्लेसमेन्ट सलटरेचर एण्ि कम्पोल्जसर् एक कलेज स्तरको पाठ्यक्रम हो जसले विद्यार्थीहरुको उपन्यास, 

लिु कर्थाहरु, कविता र र्ाटक सहहत रचर्ात्मक कायनको गहहरो विश्लेषणमा संल्र् गदनर्। दिैु वििरण र 
ऐनतहाससक सन्दभनमा ध्यार् केल्न्द्रत व्यल्क्तहरूले अर्थन र आर्न्द दिैु प्रदार् गर्न लेखकहरूले प्रयोग गरे् तररकाको 
पाठ र बुझाइको व्याख्याको लागग आधार प्रदार् गदनर्। विद्यार्थीहरूले कामको ढाँचा, शैली र विषयिस्तुहरूको 
सार्थसार्थ ैलाक्षखणक भाषा, इमेजरी, प्रतीकत्ि, र टोर्को प्रयोग गरी साहहत्य, पढ्रे् र चचान गर्नर्।् विद्यार्थीहरूले 
महत्त्िपूणन नर्बन्धहरू पढ्रे् र मूपयांकर् गर्नर्।् यो िगनले कोर ELA कोसनलाई प्रनतस्र्थावपत गर्न िा िैकल्पपक 
रूपमा प्रयोग गर्न सक्दर्। उच्च सशक्षा संस्र्थाहरूले यस पाठ्यक्रमको अन्त्यमा प्रस्ताि गररएको एपी परीक्षामा 
पाससङ्ग स्कोर हाससल गरेका कलेज के्रडिट विद्यार्थीहरूलाई र्ात्रिवृत्त प्रदार् गर्न सक्र्। 

  Nepali 




