
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 चौर्थो 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 
   सबै-श्वासयोग्य शब्द प्रर्ारहरू, शब्द अांशहरू (जस्तै जडहरू, उपसगकहरू, प्र्ययहरू), र अिर-

ध्वर्न अज्ञात बहुसांख्यर् शब्दहरू पढ्नर्ा लागग। 
   सटीर्ता, उगचत दर, र हाउभाउ सहहत गे्रड-स्तरीय पाठ पढ्नुहोस ्

   जवाफहरू, सन्दभकहरू समर्थकन गनकर्ा लागग पाठहरूबाट प्रासांगगर् र ववशशष्ट वववरण प्रदान गनुकहोस ्
   पाठर्ो ववषयवस्तु वा मुख्य ववचार र्नधाकरण गनुकहोस ्र र्सरी रु्ञ्जी वववरणहरूले यी समर्थकन 
गदकछन ्

   र्नहदकष्ट वववरण प्रयोग गरी वणक, सेहटङ, वा घटना वणकन गनुकहोस ्
   पाठ ढााँचा पहहचान गनुकहोस ्(उदाहरण, तुलना / ववपररत, र्ारण / प्रभाव, अनुक्रम) र 

सांरचना्मर् त्वहरू (जस्तै, स््यान्जा, मीटर, सेहटङहरू, डायलग, स्टेज र्नदेशनहरू) 
   एर् र्र्थार्ारर्ो दृब्ष्टर्ोण तुलना गनुकहोस,् पहहलो र तेस्रो पुरुष बीचर्ो शभन्नता 
   व्याख्या गनुकहोस ्कर् र्सरी पाठहरुमा दाबीहरू प्रासांगगर् र्ारणहरू र प्रमाणहरूद्वारा समगर्थकत छन ्

   वणकन गनुकहोस ्कर् र्सरी चाटकहरू, ग्राफहरू, रेखागचत्रहरू, दृष्टान्तहरू, आहद, बुझाइमा मद्दत गदकछ 
   गे्रड फोर (4) साहह्य र सूचना्मर् पाठ पढ्नुहोस ्र बुझ्नुहोस ्

लेखन र भाषा 
   हहज्जे, व्यार्रण, प्रयोग, शैलीर्ो गे्रड-उपयुक्त प्रयोग प्रदशकन गनुकहोस ्
   स्पष्ट र्ारणहरू, सान्दशभकर् सबूतहरू प्रयोग गरेर दावी (हरू) र्ो समर्थकन गनक एउटा तर्क  लेखु्नहोस ्
   प्रासांगगर् ववचारहरू र सूचना साझेदारी गनक सूचना्मर् पाठहरू लेखु्नहोस ्

   प्रभावर्ारी प्रववगध, वणकना्मर् वववरणहरू, र स्पष्ट अनुक्रम प्रयोग गरी वास्तववर् वा 
र्ल्पना गररएर्ा अनुभवहरू वा घटनाहरू ववर्ास गनक अशभव्यब्क्तहरू लेखु्नहोस ्

   मुख्य ववचारहरू ववर्ास गनक मद्दतर्ो लागग सांक्रमण शब्दहरू प्रयोग गनुकहोस ्(जस्तै; यसैले, 
उदाहरणर्ा लागग) 
    प्रश्नहरूर्ो उत्तर र ज्ञान र्नमाकण गनक अनुसन्धान सञ्चालन गनुकहोस ्

   नोटहरू शलनुहोस ्र उपयुक्त रणनीर्तहरू प्रयोग गरेर पररमाजकनहरू शसजकना गनुकहोस ्
 

शब्दावली 
   साधारण ग्रीर् र ल्याहटन जडहरू, उपसगकहरू र प्र्ययहरू सन्दभक र ज्ञानर्ो प्रयोग गरी शब्द 

अर्थक र्नधाकरण गनुकहोस ्
   सन्दभकमा similes (भाषणर्ो एर् आांर्डा) र metaphors (वणकर्हरूर्ो) अर्थक बुझाउनुहोस ्
   सामान्य इडडयम्स ्(idioms), भनाई (adages), र उखान (proverbs) र्ो पहहचान र अर्थक व्याख्या 
गनुकहोस ्
   शब्दहरू (उल्टो अर्थक हदने) र समानार्थीहरूलाई समान बनाउनुहोस ्(समान अर्थक) 

सुन्ने र बोल्ने  
   सहयोगी छलफलमा सांलग्न हुनुहोस,् मौखखर् ररपोटक हदनुहोस,् जानर्ारी साझेदारी गनुकहोस ्र / वा एर् 

पुन: अनुभव प्राप्त गनुकहोस ्
   ववचारहरू स्पष्ट रूपमा व्यक्त गनुकहोस ्र अरूर्ो ववचारहरूमा र्नमाकण गनुकहोस ्

   छलफलहरूमा तयार, आवश्यर् सामग्री पढेर वा अध्ययन गरी आउनुहोस ्

गे्रड 

4 
बीपीएसर्ा गे्रड (4) ववद्यार्थी सािरता र 
गखणतर्ा लागग तीन पटर् प्रर्त वषक परीिण 
गररन्छ र उनीहरू प्रवीणतार्ा लागग ट्रयार्मा 
छन ्भन्न ेसुर्नब्श्चत गनुकपछक । 
गे्रड 4 साक्षरता स्रीननिंग उपायहरु 

   ओरल ररडड ांग फ्लएुन्सी (ORF) सटीर्ता र 
उगचत गर्तसाँग पाठ पढ्ने िमता मापन गदकछ। 

    DAZE एर् समूह प्रशाशसत पढाइ बुझाइ 
मापन उपाय हो। 

यहद स्क्रीर्नांग पररणामले सांरे्त गदकछ कर् एर् 
छात्र प्रवीणता प्राप्त गनकर्ो जोखखममा छ, 
शशिर्हरूले सदुृढीर्रणर्ो आवश्यर्तामा र्नहदकष्ट 
िेत्रहरु र्नधाकरण गनक मद्दतर्ो लागग एर् र्नदान 
मूल्याांर्न गनेछ। 
गे्रड फोर (4) गणित स्रीननिंग उपायहरु 
छोटो, र्म्प्यूटर अनुरू्ली परीिण प्र्येर् उत्तर 
छात्रद्वारा समायोब्जत गनकर्ो लागग, चार िेत्रहरुमा 
ववर्ासर्ो ट्र्याकर्ङ: 
  o नम्बर र अपरेसनहरू 
  o अलजेब्रा 
  o ज्याशमर्त र मापन 
  o डाटा ववश्लेषण, तथ्याङ्र्, र  सम्भाव्यता 
 

यसबाहेर्, गे्रड फोर (4) ववद्यार्थीहरूलाई प्रर्त वषक 
तीन चोहट लेखन प्रवाहर्ो लागग मलू्याङ्र्न गररन्छ 
र पढाइ र गखणतमा आवगधर् आर्लन शलनर्ा लागग 
मानर् र्तर प्रगर्त मापन गनक मद्दत गदकछ। 

ववद्यार्थीहरूले गे्रड फोर (4) को शुरुवातसँगै 
अिंगे्रजी भाषा कला र गणितमा राज्य 

मूल्याङ्कन परीक्षा ददन्छन।् 
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गे्रड 

4 

 
 

अभभभावकको लागग सुझावहरू 
 

पढ्नर्ो लागग दैर्नर् समय तोक्नुहोस।् 
आफ्नो ववद्यार्थीलाई उनले चुनेर्ो पुस्तर्र्ो 
बारेमा प्रश्न सोध्नुहोस।् 

ववद्यार्थीहरूलाई ववज्ञान, इर्तहास, र्ला, 
सांगीत, र प्रशसद्ध व्यब्क्तहरूर्ो बारे 
जानर्ारीपूणक पुस्तर्हरू चयन गनक प्रो्साहन 
हदनुहोस।् पषृ्ठभूशम ज्ञान र्नमाकणले बुझ्न 
समर्थकन गदकछ। 
तपाईर्ो बच्चालाई ववद्यालयमा शसरे्र्ा 
रणनीर्तहरू प्रयोग गरी दैर्नर् लेख्न अपेिा 
राखु्नहोस।् र्तनीहरूले पढेर्ो बारेमा लेख्दा 
बुझाइमा सुधार हुन्छ। 

दईु चीजहरू बीचर्ो तुलना्मर् अभ्यास  
गनुकहोस ्(कर्सानले जो्छ जहााँ डाक्टरले एर् 
मेडडर्ल साधन प्रयोग गदकछ) 
 

समस्या उ्पन्न गरी मानशसर् रूपमा 
समाधान गनक आधारभूत गखणत तथ्यहरू 
अभ्यास गनुकहोस;् एर् द्रतु प्रर्तकक्रयार्ो 
आशा राखु्नहोस ्

 
तपाईर्ो ववद्यार्थीलाई घरमा र्ाम गनक 
गखणत जस्तै खाना बनाउने, मापन, र्नमाकण, 
आहदर्ो लागग सांलग्न गराउनुहोस।् 

 
जब ववद्यार्थीहरूले गल्ती गछकन,् 
र्तनीहरूलाई समस्यामा मद्दत गनुकहोस ्- 
एर् राम्रो समाधान उपाय बताउनुहोस।् 
 

ववद्यार्थीहरूलाई सांवाद गनक र ववशभन्न 
ववषयहरूमा उनीहरूर्ो सोचाइर्ो रिा गनक 
सोध्नुहोस।् 

 म्यार्थ 

गे्रड स्तर प्रवाह : 1,000,000 भभत्र जोड घटाऊ गनुाहोस ्
ज्याभमनत: रेखागचत्र, रेखा र र्ोण पहहचान गनुकहोस;् रेखा र र्ोणर्ो गुणहरुद्वारा आर्ारर्ो वगीर्रण गनुकहोस 
अपरेसन एण्ड अल्जेब्रिक गर्थब्न्किं ग 

   समस्याहरू समाधान गनक एर् पूणाांर्साँग चार अपरेशन प्रयोग गनुकहोस ्

   र्ारर्हरू र गुणर्हरूसाँग अभ्यस्त हुनुहोस ्

   ढााँचा उ्पन्न र ववश्लेषण गनुकहोस ्

नम्बर एण्ड अपरेसन इन बेस टेन 

   बहु-अांर्र्ो एर् पूणाांर्हरूर्ो लागग स्र्थान मान बुझलाई सामान्य बनाउनुहोस ्

   स्र्थान मान र अपरेसन गुणहरूर्ो ज्ञानर्ो प्रयोग गरेर बहु-अांर् गखणत गनुकहोस ्

नम्बर एण्ड अपरेसन (फ्र्याक्सन) 
   अांशर्ो (फ्र्याक्सन) समानता र व्यवब्स्र्थत वा उपयुक्त तररर्ा बुझाई ववस्तार गनुकहोस।् 

   एर्ाइ भागबाट अांश (फ्र्याक्सन) र्नमाकण गनुकहोस ्

   शभन्नतार्ा लागग दशमलव प्रणाली सांख्या बुझ्नुहोस ्र दशमलव अांश (फ्र्याक्सन) तुलना गनुकहोस ्

मापन र डाटा: 
   मापन र मापनर्ो रूपान्तरण सांलग्न समस्या समाधान गनुकहोस ्

   डाटा व्याख्या र पुन: प्रयास गनुकहोस ्

   ज्याशमतीय मापन: र्ोणर्ो अवधारणाहरु बुझ्नुहोस ्र मापन गनुकहोस ् 

ववज्ञान 

   जीववत वातावरण र / वा भौर्तर् सेहटङ अवधारणाहरू बुझ्नुहोस:् पथृ्वी र अन्तररि ववज्ञान, र जीववत 
वातावरण।         

   ववचारहरूर्ो ऐर्तहाशसर् ववर्ास पहहचान गनुकहोस:् ऊजाक, तरांगहरू; सांरचना, प्रर्ायक, 
सूचना प्रसोधन; पथृ्वीर्ो पानी र प्रणाली; पथृ्वीर्ो आर्ारर्ो प्रकक्रयाहरु 
   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 मेहट्रर् एर्ाइहरू प्रयोग गरेर मापन बनाउनुहोस ्

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

सामाब्जक भशक्षा 
   NYS इर्तहास, भगूोल, अर्थकशास्त्र र सरर्ारर्ो बारेमा प्रश्नहरू ववर्ास गनुकहोस ् 
   यस िेत्रमा रहेर्ा नेहटभ अमेररर्ी समूहहरूर्ो वणकन गनुकहोस ्जुन NYS भयो 
   मानव गर्तववगधहरूले स्र्थान र िेत्रहरू र्सरी पररवतकन गछक भन्ने वणकन गनुकहोस ्

   पब्श्चममा ववस्तार, व्यापार, प्रववगध र आप्रवासनमा NYS र्ो भूशमर्ा अन्वेषण गनुकहोस ्

   NYS र यूएस ईर्तहासमा ववशभन्न समयमा प्रयोग गररएर्ा राजनीर्तर् प्रणालीहरूर्ो प्रर्ारहरू पहहचान 
गनुकहोस ्

कला 
   र्लार्ो त्वहरू / शसद्धान्तद्वारा र्नदेशशत स्वतन्त्र र्नणकयहरू बनाउनुहोस ्

   प्राववगधर् र्ौशलहरु ववर्ास गनुकहोस,् शसजकना्मर् उद्देश्यर्ो सेवा गनक सामग्री / उपर्रणहरू / शमडडया चयन 
गनुकहोस ्

   जााँच 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 गर्तशीलता र्ायम राखु्नहोस ्
   सङ्गीतलाई आधारभतू त्वहरू जस्तै मेलोडी, लय, हामोनी, फोमक र स्टाइलमा वणकन गनुकहोस ्
   सांगीत बनाउन र प्रदशकन गने उपर्रणहरू 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 ्




