
गे्रड स्तर अपेक्षाहरू
न्यु योर्क  स्टेट लर्नकङ्ग स््यानडडकले गे्रड स्तर वा ब्यान्डर्ो अन््यमा 
ववद्यार्थीले र्थाहा पाउनुपने र गनुकपने भन्ने रेखाांर्न गनक सक्दछ। राम्रो 
ववद्यार्थीमा र्थप र्ौशल भएर्ो हुनुपछक। तल सूचीबद्ध बफ्लो पब्ब्लर् 
स्रू्लहरुर्ो फस्टक गे्रड ववद्यार्थीहरूर्ो लागग शैक्षिर् अपेिाहरूर्ो उदाहरण 
हुन।् यी समग्र रूपमा हेनक सकर्न्छ; एर् ववद्यार्थीले हरेर् रु्शलतामा 
महसुस नगरी प्रवीणतार्ा लागग ट्र्यार्मा प्रदशकन वा हुन सक्छ। 
शशिर्हरूले उपयुक्त ववर्ासर्ा लागग र्ौशल ववर्ास गनक मध्यस्र्थता 
गछकन।्

पढ्ने 
• बोलचालमा खण्ड-खण्ड आवाज, एर्-शब्दावली शब्दहरू (जस्त,ै cat =/k//a//t/)
• दईुवटा शब्द सांयोजनहरू जान्नहुोस ्जसले नयााँ ध्वर्न बनाउछ (जस्तै, sh, th, ph, ch)
• र्नयशमत रूपमा हहज्ज,े एर्-शब्दावली शब्दहरू पढ्नुहोस ्(उदाहरण, tock, sit, run)
• उच्चारणर्ो एर्ाइ शब्दहरूर्ो स्वर वणकसाँग सां्या र्नधाकरण गनक सम  प्रयोग गनुकहोस ्(जस्त,ै
back/ pack)
• अब्न्तम - इ र्नयम (e rule) र सामान्य स्वर समूहहरू जान्नुहोस ्(जस्त,ै oo, ea)
 अनौपचाररर् अन्तर्ो सार्थ शब्दहरू पढ्नुहोस ्(उदाहरण, -s, -es, -ed, -ing)
• बुझ्नर्ो लागग पयाकप्त सटीर्ता र प्रवाहसाँग पढ्नुहोस ्
• रु्ञ्जी ववचारहरू, र्ारणहरू, समर्थकन वववरणहरू, रे्न्रीय सन्देश पहहचान र पुनःभन्नुहोस ्
• पाठ ववशेषताहरू र र्र्था सांरचना पहहचान गनुकहोस ्
• गे्रड वान (1) साहह्य र सूचना्मर् पाठ पढ्नुहोस ्र बुझ्नुहोस ्
लेखन र भाषा
• अप्पर र लोवर-रे्स अिरहरु स्पष्ट रूपमा बनाउनुहोस ्
• लेखन र बोल्दा उगचत रूपमा स्पीचर्ो अांशहरु प्रयोग गनुकहोस ्
• अन््य ववराम गचह्न प्रयोग गनुकहोस ्(जस्त,ै periods, question marks)
• सामान्य हहज्जे पैटनक (जस्त.ै, top) र अर्नयशमत उच्च किक्वेन्सी शब्दहरूर्ो सार्थ

शब्दहरू हहज्जे गनुकहोस ्(जस्त,ै the) 
 एर् राय टुक्रा लेखु्नहोस ्र रायर्ो लागग एर् र्ारण (हरू) आपूर्तक गनुकहोस ्
• एर् जानर्ारीपूणक टुक्रा लेखु्नहोस ्र ववषय बारे तथ्यहरू प्रदान गनुकहोस ्
• एर् र्र्था र अनुक्रम घटना लेखु्नहोस ्
शब्दावली
• गे्रड वान (Grade 1) पाठमा अज्ञात वा बहु-अर्थक शब्दहरूर्ो अर्थक र्नधाकरण गनुकहोस ्

• शब्दहरूलाई क्रमबद्ध गनुकहोस ्(जस्तै, रांग, र्पडा, हहज्जेर्ो ढााँचा) 
• शे्रणी र रु्ञ्जी ववशेषताहरूद्वारा शब्दहरू पररभावषत गनुकहोस ्(जस्तै, a duck is a bird that swims)

• शब्दावलीहरुमा तुलना गनक प्रयोग गररने अर्थकर्ो पहहचान (large vs gigantic)

सुन्ने र बोल्ने
 वाताकलापमा भएर्ा सहमर्तर्ो र्नयमहरु पालना गनुकहोस ्(उदाहरणर्ा लागग, पालैसाँग बोल्ने)
 सुर्नने गरी गररएर्ो पाठ बारेमा प्रश्न सोध्नुहोस ्र जवाफ हदनुहोस ्
 उपयुक्त हुाँदा पूणक वाक्य बोल्नुहोस ्
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बीपीएसमा गे्रड वान (Grade 1) ववद्यार्थीहरूलाई 
उनीहरूको प्रवीणता सुननश्चित गनन साक्षरता र 
गणणतमा प्रनत वषन तीन पटक जााँि गररन्छ। 
गे्रड वान (1) साक्षरता स्रीननिंग उपायहरु: 
 अिर नामर्रण फ्लुएनसी (एलएनएफ)
अिरहरु नामर्रण गने िमता मापन गछक

  फोनेम सेग्मेंटेसन फ्लएुनसी (पीएसएफ)
बोशलने शब्दहरुलाई अलग आवाजहरुमा
छु्याउन ेिमता (उदाहारण, cat has 3

sounds - / k / /a / / t /)

  ननसेन्स वोडक फ्लुएन्सी (NWF) ले बोशलएर्ो
आवाजहरू बुझ्ने उपायलाई वप्रन्टमा र्नहदकष्ट
अिरहरूद्वारा प्रर्तर्नगध्व गदकछ (जस्त,ै
ध्वर्न / k/ सामान्यतया c वा k र्ा सार्थ
उचारण हुन्छ) । NWF ले एब्प्लरे्सन परीिण
गनक अद्ववतीय सांयोजन प्रयोग गदकछ (जस्तै,
toz)

  मौखखर् पढ्न ेफ्लुएनसी (ORF) सटीर्ता र उगचत गर्तसाँग
पाठ पढ्नर्ो लागग िमता मापन गदकछ

यहद स्क्रीर्नांग पररणामले एर् छात्र प्रवीणता
प्राप्त गनकर्ो जोखखममा छ भन्न ेसांरे्त गदकछ
भने, शशिर्हरूले र्नदानर्ो आवश्यर्तार्ो
लागग ववशशष्ट िेत्रहरुर्ो र्नधाकरणर्ो लागग
नैदार्नर् मूल्याांर्नर्ो प्रबांधन गदकछ।

गे्रड वान (1) गणणत स्रीननिंगले छोटो, कम्प्यूटर 
अनुकूली परीक्षण ववद्यार्थीहरुको प्रत्येक जवाफ 
समायोजन मापन गनन, िार के्षत्रहरुमा ववकासको 
ट्र्याककिं ग: 

o नम्बर र अपरेसनहरू
o अलजेब्रा 
o ब्जयोमेहि र मापन 

o डेटा ववश्लेषण,तथ्याङ्र्,र सम्भाव्यता
गे्रड वान (1) ववद्यार्थीहरू प्रर्त वषक तीन गुणा लेखन 
प्रवाहर्ो लागग मूल्याङ्र्न गररन्छ र पढाइ र 
गखणतमा आवगधर् आर्लन शलनर्ा लागग 
मापदण्डर्ो प्रगर्त मापन गनक मद्दत गदकछ।
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अभभभावकको लागग सुझावहरू
हरेर् हदन तपाईर्ो बच्चार्ा लागग पढ्नुहोस;् 
पयाकप्त शब्दावली भएर्ो पुस्तर्हरू छनौट 
गनुकहोस ्जुन पढ्नर्ो लागग दईु तह भन्दा 
बढी अगधर् र्हठन छ र ववद्यार्थीले अरुर्ो 
सहयोग बबना पढ्न सर्ोस।् प्र्येर् रे्हह 
पषृ्ठहरू पर्छ रोक्नुहोस ्र आफ्नो 
ववद्यार्थीलाई र्र्थार्ो अांशहरू पुनः भन्न 
लगाउनुहोस।्

तपाईर्ो ववद्यार्थीलाई उसले ठूलो स्वरमा 
पढेर्ो सुन्नुहोस;् सुरुमा शसक्न सब्जलो सुर्नने 
र / वा उच्च किक्वेन्सी शब्दहरू भएर्ो 
पुस्तर् छान्नुहोस।् 

तपाईर्ो ववद्यार्थीलाई उच्च आववृि 
(किक्वाइन्सी) शब्दहरूलाई स्रू्लबाट शब्द 
सूची प्रयोग गरी अभ्यास गनक मदत 
गनुकहोस।्   

क्रमबद्ध शब्दहरु शे्रणीमा (जस्तै आर्ार, 
रङ, साइज, प्रर्ार) ढााँचार्ो अभ्यास 
गनुकहोस।्

म्पयार्थ 
गे्रड स्तर प्रवाह: दश (10) शभत्र जोड र घटाउ गनुकहोस ्
श्जयोमेट्रि: आर्ारहरू र र्तनीहरूर्ो ववशेषताहरूर्ो र्ारण
अपरेसन र अल्जेब्रिक सोि

 पुन: जोड्ने र घटाउने समस्याहरू समाधान गनुकहोस ्

 बुझ्नुहोस ्र अपरेसनर्ो गुणहरू लागू गनुकहोस ्

• बीस शभत्र जोड घटाऊ गनुकहोस ्

 बीस शभत्र जोड घटाऊ गनुकहोस ्

 जोड्ने र घटाउने समीर्रणर्ो सम  प्रदशकन गनुकहोस ्

नम्पबर एण्ड अपरेसन इन बेस टेन
 120 सम्म गणना गनुकहोस ्

  स्र्थान मान र अपरेसनर्ो गुणहरूर्ो सम  प्रयोग गरी जोड वा घटाऊ गनुकहोस ्
मापन र डटेा

 एर्ाईहरूर्ो रूपमा दोहोयाकइएर्ो वस्तुहरू प्रयोग गरेर लम्बाइ मापन गनुकहोस ्

 आधा घण्टा नजीर्र्ो समय बारेमा बताउनुहोस ्र लेखु्नहोस ्

 शसक्र्ा, र्तनीहरूर्ो नामहरू, र मानहरू पहहचान गनुकहोस ्
 डेटा पुन:प्रस्तुत र व्या्या गनुकहोस ्

ववज्ञान
 जीववत वातावरण र / वा भौर्तर् सेहटङ अवधारणाहरू बुझ्नुहोस:् घाम र छाया; जीवहरू; ठोस र तरल

पदार्थक; मानव शरीर
 एर्ाइहरू सहहत वैज्ञार्नर् मापन शलन वैज्ञार्नर् उपर्रणहरू प्रयोग गनुकहोस ्

 पहहचान गनुकहोस ्वस्तुहरूमा ववशेषताहरू जुन अवलोर्न, वणकन, र / वा मापन गनक सकर्न्छ
(जस्तै, लम्बाइ, चौडाइ, भयम, साइज, आहद)।

 असामान्य एर्ाइहरू र मानर् मेहिर् एर्ाइहरू प्रयोग गरेर मापन बनाउनुहोस ्

 वैज्ञार्नर् प्रकक्रया र ववज्ञान अवधारणाहरु सम  प्रदशकनर्ो लागग वैज्ञार्नर् सोधपुछर्ो प्रयोग गनुकहोस 

सामाश्जक भशक्षा
 अमेररर्ार्ो समदृ्ध साांस्रृ्र्तर् ववववधतार्ो जागरूर्ता बारे बुझ्न सजर्ता ववर्ास 

 सामाब्जर् शशिाहरूमा प्रमाणहरूर्ो रूपहरू पहहचान गनुकहोस ्(उदाहरणर्ा लागग तब्स्बरहरू,
र्लारृ्र्तहरू, म्यापहरु)

 जानर्ारीर्ो स्रोतहरू र्थाहा पाउन र व्यवब्स्र्थत गनकर्ो लागग पररवार इर्तहास प्रयोग गनुकहोस ्

 स्र्थान र्थाहा पाउन ग्लोब, म्यापहरु प्रयोग गनुकहोस ्
 पररवारमा लागू हुने भगूोल, अर्थकशास्त्र, इर्तहासर्ो अवधारणाहरुलाई बुझ्नुहोस ्
 बुझ्नुहोस ्ववद्यार्थीहरू उनीहरूर्ो स्र्थानीय र वैब्श्वर् समुदायर्ा नागररर् हुन ्

 बुझ्नुहोस ््यहााँ स्र्थानीय, राज्य र सरर्ारर्ो राब्ष्िय स्तरहरू छन ्र सरर्ारहरूले गने रे्ही र्ायकहरू
पहहचान गनुकहोस ्

 कला

तोकर्एर्ो हहज्जे शब्दहरू अभ्यास शमलाउनुहोस ्
(जस्तै, शब्दहरू जुन अन््यमा, शब्दहरू जुन 
sh- साँग सरुु हुन्छ)। 

तपाईर्ो बच्चाले प्र्येर् हदन लेखे्न अपेिा 
राखु्नहोस;् उसलाई स्रू्लमा शसरे्र्ा रणनीर्तहरू 
प्रयोग गनक लगाउनुहोस।् 

फ्ल्यास र्ाडकहरू प्रयोग गरी दश सम्म 
जोड-घटाऊ अभ्यास गनुकहोस।्
एर् रतु प्रर्तकक्रयार्ो अपेिा राखी आफ्नो 

बालबाशलर्ालाई मौखखर् रूपमा जोड्ने र 
घटाउने समस्याहरू हदनुहोस।् आफ्नो 
ववद्यार्थीलाई शसक्र्ार्ो नाम र महत्त्व बारे 
सोध्नुहोस।्

 स्वतन्त्र र्नणकयहरू त्वहरूर्ो र्ला / शसद्धान्तद्वारा र्नदेशशत बनाउनुहोस ्

 प्राववगधर् रु्ञ्जीहरू ववर्ास गनुकहोस,् शसजकना्मर् उद्देश्यर्ो सेवा गनक सामग्री / उपर्रणहरू / शमडडया
चयन गनुकहोस ्
 जााँच्नुहोस,् प्रर्तबबांबबत गनुकहोस,् र्लारृ्र्त व्या्या, र्नमाकण र सन्दभकहरू व्या्या गनुकहोस ्
 अन्वेषण गनुकहोस,् ववशभन्न सांस्रृ्र्त बीच र्ला / इर्तहास सम्बन्धर्ो वणकन गनुकहोस ्

सिंगीत
 गायन गदाक टोन, वपच, लय, टेम्पो र गर्तशीलताहरू र्ायम राखु्नहोस ्
 आधारभूत त्वहरू जस्तै मेलोडी, लय, सद्भाव, फारम र शैली जस्ता सङ्गीतर्ो वणकन

गनुकहोस ्
 सांगीत बनाउन र प्रदशकन गने उपर्रणहरू प्रयोग गनुकहोस ्

 ववशभन्न ववश्व सांस्रृ्र्तहरूर्ो गीतहरूर्ो आधारभतू तत्त्वहरु पहहचान गनुकहोस ्

शारीररक भशक्षा
 आधारभूत मोटर र हेरफेर र्ौशलहरू सम्बब्न्धत प्रदशकन गनुकहोस ्

 ववशभन्न भौर्तर् गर्तववगधहरूमा िमता देखाउनुहोस ्

 सुरक्षित, ब्जम्मेवार, व्यब्क्तगत र सामाब्जर् व्यवहार प्रदशकन गनुकहोस ्




