
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 कर्न्डरगाटकन ववद्यार्थीहरूर्ो लागग शैक्षिर् अपेिाहरूर्ो उदाहरण हुन।् यी समग्र रूपमा हेनक 
सकर्न्छ; एर् ववद्यार्थीले हरेर् रु्शलतामा महससु नगरी प्रवीणतार्ा लागग ट्र्यार्मा प्रदशकन वा हुन सक्छ। 
शशिर्हरूले उपयुक्त ववर्ासर्ा लागग र्ौशल ववर्ास गनक मध्यस्र्थता गछकन।् 

पढ्ने
 र्नयशमत रूपमा एर्-श्वासयोग्य शब्दहरू (oo, ee, ea, जस्तै सामान्य स्वर सहहत) लाई

पढ्दा लामो र छोटो स्वरहरू पहहचान गनुकहोस।्
 दईु-श्वासयोग्य शब्दहरूमा छोटो र लामो स्वर आवाजर्ो सरल भाषामा रुपान्तरण गनुकहोस।्
 र्नयशमत रूपमा दईु-शब्दावली शब्दहरू प्रयोग सरल भाषामा रुपान्तरण गनुकहोस।्
 जडहरू र साधारण उपसगकहरू र प्र्ययहरू पहहचान गनुकहोस ्(जस्तै, re-, un, -ed, -ing)

 दृब्टटद्वारा साधारण उच्च आववृि शब्दहरू पढ्नुहोस ्(जस्तै, the, said, does)

 बुझ्नर्ो लागग पयाकप्त सटीर्ता र प्रवाहसँग पढ्नुहोस।्
 मुख्य ववचार / पाठ, मुख्य ववचारहरू, र्ारणहरू, समर्थकन वववरणहरू पहहचान गनुकहोस ्र पुनः प्रयास

गनुकहोस।्
 पाठ ववशषेताहरू र र्र्था सांरचना पहहचान गनुकहोस,् एर् मुहित वा शलखखत पत्र वा प्रतीर्ले

घटनाहरूर्ो प्रर्तकिया र्सरी हदन्छन।्
 गे्रड दईुर्ो साहह्य र सूचना्मर् पाठ पढ्नुहोस ्र बुझ्नुहोस।्

लेखन र भाषा
 लेखन र बोल्दा उगचत रूपमा पा्कस अफ स्पीच प्रयोग गनुकहोस ्
 गे्रड दईुर्ो सामग्रीर्ो आधारमा ववराम गचन्हर्ो प्रयोग गनुकहोस ्

 शसरे्र्ा हहज्जेर्ा ढाँचाहरू प्रयोग गनुकहोस ्(जस्तै शब्दहरू ch-, sh-, th- बाट सुरु हुने)
 एर् छलफल टुिा लेखु्नहोस ्र रायर्ो लागग स्पटट र्ारणहरू प्रदान गनुकहोस ्
 एर् जानर्ारीपूणक टुिा लेखु्नहोस ्र ववषय बारे तथ्यहरू प्रदान गनुकहोस ्
 एर् र्र्था र अनुिम घटना लेखु्नहोस ्
 सांिमण शब्दहरू प्रयोग गनुकहोस ्(जस्तै, first, next, last)

शब्दावली
 नयाँ शब्दहरूर्ो अर्थक र्नधाकरण गनुकहोस ्जब एर् ज्ञात उपसगक एर् ज्ञात शब्दमा र्थवपएर्ो छ

(उदाहरण, happy/unhappy, tell/retell)
 शमगित शब्दहरूर्ो अर्थक र्नधाकरण गनक बेग्ला - बेग्लै शब्दहरूर्ो प्रयोग गनुकहोस ्

(उदाहरण, birdhouse, lighthouse, housefly; bookshelf, notebook, bookmark)

 सम्बब्न्धत ववशेषणर्ो बीच अर्थकर्ो पहहचान (large vs

gigantic) र सम्बब्न्धत किया (sprint vs jog)

सुन्ने र बोल्ने
 सहमर्तमा भएर्ो वाताकलाप र्नयमहरू पालना गनुकहोस ्(उदाहरणर्ा लागग, पालैसँग बोल्ने)
 सार्थीहरु र वयस्र्सँग सहभागी वाताकलापहरुमा सहभागी बन्नुहोस ्

 ठूलो स्वरमा पहढएर्ो पाठहरू बुझेर्ोर्ो प्रदशकन गनकर्ा लागग सोध्नुहोस ्/ प्रश्नहरूर्ो उिर हदनुहोस ्
 उपयुक्त हँुदा पूणक वाक्यमा बोल्नुहोस ्
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बीपीएसका गे्रड टु (2) ववद्यार्थी साक्षरता र 
गणितका लागग तीन पटक प्रतत वषष परीक्षि 
गररन्छ र उनीहरू प्रवीिताका लागग ट्रयाकमा छन ्
भन्ने सुतनश्चित गनुषपछष । 
गे्रड टु साक्षरता स्रीतनिंग उपायहरु 

  ननसेन्स वडक फ्लुएांसी  (NWF) ले बोल्ने
आवाजहरूर्ो ववद्यार्थीलाई वप्रन्टमा ववशेष
अिरहरूद्वारा प्रर्तर्नगध्व गररन्छ (जस्तै, 

ध्वर्न / k सामान्यतया c, वा k र्ो सार्थ हहज्जे
हुन्छ) । NWF ले अिर सांयोजनर्ो प्रयोग
गदकछ जुन ववद्यार्थीहरूले पहहले र्हहल्यै
देखेर्ा छैनन।् (जस्तै, toz) 

  ओरल ररडड ांग फ्लुएन्सी (ORF) ले
ववद्यार्थीर्ो सटीर्ता र उगचत गर्तर्ो सार्थ
पाठ पढ्ने िमता मापन गदकछ।

यहद स्िीर्नांग पररणामले सांरे्त गदकछ कर् एर् छात्र 
प्रवीणता प्राप्त गनकर्ो जोखखममा छ, शशिर्हरूले 
सुदृढीर्रणर्ो आवश्यर्तामा र्नहदकटट िेत्रहरु र्नधाकरण 
गनक मद्दतर्ो लागग एर् र्नदान मलू्याांर्न गनेछ। 

 गे्रड दईु म्यार्थ स्रीतनिंगले छोटो, र्म्प्यूटर 
अनुरू्ली परीिण प्र्येर् उिर छात्रद्वारा 
समायोब्जत गनकर्ो लागग, चार िते्रहरुमा 
ववर्ासर्ो ट्र्याकर्ङ : 
o नम्बर र अपरेसनहरू
o अलजेब्रा 
o ज्याशमर्त र मापन
o डाटा ववश्लेषण, तथ्याङ्र्, र
सम्भाव्यता

यसबाहेर्, गे्रड दईु ववद्यार्थीहरूलाई प्रर्त वषक तीन 
चोहट लेखन प्रवाहर्ो लागग मूल्याङ्र्न गररन्छ र 
पढाइ र गखणतमा आवगधर् आर्लन शलनर्ा लागग 
मानर् र्तर प्रगर्त मापन गनक मद्दत गदकछ। 

तनदेशन कायाषलय 

बफ्लो पश्ब्लक स्कूल्स 
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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।् पाठर्ो बारेमा सोध्नुहोस।् 
 
सरल भाषामा रुपान्तरण गनक सकर्ने, एर्- र 
दईु-शब्दावली शब्दहरू भएर्ो पुस्तर्हरू छनौट 
गनुकहोस।् शसफाररसर्ा लागग तपाईर्ो स्रू्ल 
लाइबे्ररीलाई सोध्नुहोस।् 
 

नयाँ शब्दहरू सँगै शसक्नुहोस;् ववद्यार्थीहरूले 
उनीहरूर्ो आमाबाबुले पर्न शसक्दै गरेर्ो हेनक 
आवश्यर् छ। 
 
तोकर्एर्ा हहज्जे शब्दहरूलाई ढाँचामा राखी 
अभ्यास गनुकहोस ् (जस्तै, ववशभन्न हहज्जेहरू, 
उस्तै आवाज)

 म्यार्थ 

गे्रड स्तर प्रवाह: 
 बीस (20) शभत्रशभत्र जोड्नुहोस ्र घटाउनुहोस;् सय (100) शभत्र जोड्नुहोस ्र घटाउनुहोस ्(पेंशसल र पेपर) 

श्ियोमेट्रट्र:    आर्ारहरू र र्तनीहरूर्ो ववशेषताहरूर्ो र्ारण 
अपरेसन एण्ड अल्िेब्रिक गर्थश्न्किं ग: 

 पुन:प्रस्तुत र जोड-घटाऊ सांलग्न समस्याहरू समाधान गनुकहोस ्

 अपरेसनर्ो गुणहरू बुझ्नुहोस ्र लागू गनुकहोस ्

 बीस (20) शभत्र जोड्नुहोस ्र घटाउनुहोस ्

 गुणनर्ो लागग आधार प्राप्त गनक वस्तुहरूर्ो बराबर समुहसँग र्ायक गनुकहोस ्

नम्बर एण्ड अपरेसन इन बसे टेन: 
 एर् हजार (1000) सांख्या शभत्र गणना गनुकहोस,् लेखु्नहोस ्र तुलना गनुकहोस ्

 स्र्थान मान र अपरेशनर्ो गुणहरू बारे जोड-घटाऊ गनक समझ प्रयोग गनुकहोस ्

मापन र डाटा : 
 मानर् एर्ाइहरूमा लम्बाइहरूर्ो मापन र अनुमान गनुकहोस ्

 लम्बाइर्ो लागग जोड र घटाउलाई सम्बोधन गनुकहोस ्

 डडब्जटल र एनालग घडीमा समय बताउनुहोस ्

 डाटा पुन:प्रस्तुत र वणकन गनुकहोस ्

ववज्ञान 

   जीववत वातावरण र / वा भौर्तर् सेहटङ अवधारणाहरू बुझ्नुहोस:्हावा र मौसम; जीवहरुर्ो ववर्ास; 

सन्तुलन र वजन; पशबुारे अध्ययन 

   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 प्रकिया र ववज्ञान अवधारणाहरु समझ प्रदशकनर्ो लागग वैज्ञार्नर् सोधपुछर्ो प्रयोग गनुकहोस 

सामाश्िक भशक्षा 
   शहरी, उपनगरीय र ग्रामीण समदुायहरूर्ो ववशषेताहरू वणकन गनुकहोस ्

   लोर्ताब्न्त्रर् शसद्धान्तहरू र सरर्ारमा सहभागगता बुझ्न सुरु गनुकहोस ्

   स्रोतहरूर्ो उपलब्धता र समुदायहरूर्ो आन्तररर् जाँच गनुकहोस ्

   ववगतलाई राम्रोसँग बुझ्न प्रार्थशमर् र माध्यशमर् स्रोतहरू प्रयोग गनुकहोस ्

   समुदायमा र्नरांतर पररवतकन ढाचँा पहहचान गनुकहोस ्

   स्र्थान पहहचानर्ा लागग ग्लोब, म्यापहरु प्रयोग गनुकहोस ्

   स्र्थानीय समुदाय र अन्य समुदायहरूमा उ्पादन गररएर्ा 
 वस्तुहरू र सेवाहरू वणकन गनुकहोस ्

तपाईर्ो बच्चालाई ववद्यालयमा शसरे्र्ा     

रणनीर्तहरू प्रयोग गरी दैर्नर् लेख्न अपेिा 
राखु्नहोस।् 

 
बीस (20) शभत्र जोड्न र घटाउन अभ्यास गनक 
फ्ल्यास र्ाडकहरू प्रयोग गनुकहोस।् 
ववशभन्न सांख्यामा सुरू गरी एर् हजारमा 
(1000) मा गणना गने अभ्यास गनुकहोस ्
(जस्तै, 34, 35, 
36, 37 ...) 

आफ्नो बालबाशलर्ालाई मौखखर् रूपमा जोड्ने 
र घटाउने समस्याहरू, एर् ितु प्रर्तकियार्ो 
अपेिा राखी हदनुहोस।् 
 

बोल्ने समय अभ्यास गनुकहोस।् 

यात्रार्ो योजना बनाउन म्याप प्रयोग 
गनुकहोस।् तपाईर्ो इलार्ार्ो म्याप 
बनाउनुहोस।् 

कला 
  र्लार्ो त्वहरू / शसद्धान्तद्वारा र्नदेशशत स्वतन्त्र र्नणकयहरू बनाउनुहोस ्
  प्राववगधर् र्ौशलहरु ववर्ास गनुकहोस,् शसजकना्मर् उद्देश्यर्ो सेवा गनक सामग्री / उपर्रणहरू / शमडडया 
चयन गनुकहोस ्
   जाँच गनुकहोस,् गहहरो सोच्नुहोस,् र्लारृ्र्त वणकन, र्नमाकण र सन्दभकहरू व्याख्या गनुकहोस ्

   अन्वेषण गनुकहोस,् ववशभन्न सांस्रृ्र्त र इर्तहास बीच सम्बन्धर्ो वणकन गनुकहोस ्

सिंगीत 

   गायन गदाक टोन, वपच, लय, टेम्पो, र गर्तशीलताहरू राखु्नहोस ्

   सङ्गीतलाई आधारभूत त्वहरू जस्तै मेलोडी, लय, हामोनी, फोमक र स्टाइलमा वणकन गनुकहोस ्
   सांगीत शसजकना र प्रदशकन गनक बाजाहरु प्रयोग गनुकहोस ्

  ववशभन्न ववश्व सांस्रृ्र्तहरूर्ो गीतहरूर्ो आधारभूत शैली पहहचान गनुकहोस ्

शारीररक भशक्षा 
   आधारभूत मोटर र हेरफेर र्ौशलहरू प्रदशकन गनुकहोस ्

   ववशभन्न भौर्तर् गर्तववगधहरूमा िमता देखाउनुहोस ्

   सुरक्षित, ब्जम्मेवार, व्यब्क्तगत र सामाब्जर् व्यवहार प्रदशकन गनुकहोस ्




