
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 पाचौँ 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
 अिर-ध्वर्न समानता, शमल्दो प्रर्ारर्ो सांयुक्त अवधारणा प्रयोग गनुकहोस;् शब्दावली प्रर्ारर्ो अध्ययन
(उदाहरण, जडहरू र परम्पराहरू) अज्ञात बहुसांख्यर् शब्दहरू
 सटीर्ता, उगचत दर, र हाउ भाऊ सहहत गे्रड-स्तरीय पाठ पढ्नुहोस ्
 जवाफ र सन्दभकहरु समर्थकन गनकर्ा लागग पाठहरूबाट प्रासांगगर् र ववशशष्ट वववरण प्रदान गनुकहोस ्
 मुख्य ववचार, एर् ववशेष सेहटङ वा मुख्य ववचार र्नधाकरण गनुकहोस ्र मुख्य वववरणहरू र्सरी

समगर्थकत छ भन्ने व्याख्या गनुकहोस;् पाठ सांिेप गनुकहोस ्
 समग्र ढााँचा सहहत दईु वा बढी पाठहरूर्ो तुलना गनुकहोस ्
 र्र्थार्ो सांरचना बनाउन भागहरु वा दृश्यहरू एर्सार्थ र्सरी उपयुक्त छन ्भनेर व्याख्या गनुकहोस ्

 र्स्तो दृब्ष्टर्ोणले घटनाहरूर्ो वववरणलाई असर गछक भनेर वणकन गनुकहोस ्

 व्याख्या गनुकहोस ्कर् र्सरी पाठमा दावीहरू प्रासांगगर् र्ारणहरू र प्रमाणहरूद्वारा समगर्थकत छन,् रु्न
र्ारणहरू र प्रमाणहरू रु्न दाबी गने भनेर समर्थकन गदकछ

 गे्रड (5) र्ो साहह्य र सुचाना्मर् पाठ पढ्नुहोस ्र बुझ्नुहोस ्
लेखन र भाषा
 गे्रड - उपयुक्त हहज्जे, व्यार्रण, उपयोग, मेर्ार्नक्सर्ो प्रयास गनुकहोस ्
 प्रासांगगर् सबूतसाँग दावीहरू समर्थकन गनकर्ो लागग एर् ववचार / तर्क  लेखु्नहोस ्

 जानर्ारी र प्रासांगगर् जानर्ारी व्यक्त गनक सूचना्मर् / व्याख्या्मर् पाठहरू लेखु्नहोस ्
 प्रभावर्ारी प्रववगध, वणकना्मर् वववरणहरू प्रयोग गरी सूचना्मर् / व्याख्या्मर् पाठहरू लेखु्नहोस ्
 मुख्य ववचारहरू ववर्ास गनक मद्दतर्ो लागग सांक्रमण शब्दहरू प्रयोग गनुकहोस ्
 ववशभन्न स्रोतहरू प्रयोग गरी अनुसन्धान पररयोजनाहरू सञ्चालन गनुकहोस ्
 नोटहरू शलनुहोस ्र उपयुक्त रणनीर्तहरू प्रयोग गरेर रूपरेखा शसजकना गनुकहोस ्

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

शब्द अर्थक र्नधाकरण गनुकहोस ्
 प्रतीर्ा्मर् भाषा सहहत similes (भाषणर्ो एर् आांर्डा) र metaphors (वणकर्हरूर्ो) वणकन गनुकहोस ्
 सामान्य इडडयम्स ्(idioms), भनाई (adages), र उखान (proverbs) र्ो अर्थक व्याख्या गनुकहोस ्

सुन्ने र बोल्न े

 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 ्
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बीपीएसर्ा गे्रड (5 ववद्यार्थी सािरता र गखणतर्ा 
लागग तीन पटर् प्रर्त वषक परीिण गररन्छ र 
उनीहरू प्रवीणतार्ा लागग ट्रयार्मा छन ्भन्न े
सुर्नब्श्चत गनुकपछक । 

गे्रड (5) 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 सुदृढीर्रणर्ो आवश्यर्तामा र्नहदकष्ट 
िेत्रहरु र्नधाकरण गनक मद्दतर्ो लागग एर् र्नदान 
मूल्याांर्न गनेछ। 

यसबाहेर्, गे्रड (5) 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 (5) र्ो शुरुवातसाँगै अांगे्रजी भाषा 
र्ला र गखणतमा राज्य मूल्याङ्र्न परीिा 

हदन्छन।् 
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अभभभावकको लागग सुझावहरू 

प्र्येर् हदन तपाईर्ो बच्चार्ा लागग पढ्ने 
शान्त वातावरण शमलाउनुहोस ्; आफ्नो 
ववद्यार्थीलाई उनले चुनेर्ो पुस्तर्र्ो बारेमा 
प्रश्न सोध्नुहोस।् राम्रो वाताकलाप बढाउन 
आफै पुस्तर् पढ्नुहोस।् 
 
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 
र्तनीहरूर्ो बुझाइमा सुधार आउाँछ। 

 

स्कै्रबल जस्तै शब्द खेल खेल्नुहोस।् 
ववद्यार्थीहरूर्ो नयााँ शब्दहरू खोजर्ो लागग 
"वोडक लग" राखु्नहोस।् 

मानशसर् रुपमा समस्या समाधान गनक 
समस्याहरू उ्पन्न गरेर आधारभूत 
तथ्यहरू अभ्यास गनुकहोस;् एर् द्रतु 
प्रर्तकक्रयार्ो आशा राखु्नहोस।् 
 
तपाईर्ो ववद्यार्थीलाई घरमा र्ाम गनक 
गखणत जस्तै खाना बनाउने, मापन, र्नमाकण, 
आहदर्ो लागग सांलग्न गराउनुहोस।् 
 

ववद्यार्थीहरुलाई गल्ती र समस्या 
बनाउने अनुमर्त हदनुहोस-्समस्याहरु 
समाधान गनुकहोस।् 

 

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

 म्याथ  

गे्रड स्तर प्रवाह :  बहु-अांर्र्ो गुणन 

ज्याभिनत: 
   समस्याहरू समाधान गनक र्ोडड कनेट प्लेनमा बबन्दहुरू ग्राफ गनुकहोस ्

   गुणहरूर्ो आधारमा दईु-आयामी तथ्याङ्र्हरू वगीर्रण गनुकहोस ्

अपरेसन एण्ड अल्जेब्रिक गथब्न्किं ग 

   सांख्या्मर् सांरचना लेखु्नहोस ्र व्याख्या गनुकहोस ्

   ढााँचा र सम्बन्धहरू ववश्लेषण गनुकहोस ्  

नम्बर एण्ड अपरेसन इन बेस टेन 

   स्र्थान मान प्रणाली बुझ्नुहोस ्

   अपरेसन एर् बहु-अांर् पूणाांर्हरूसाँग दशमलवहरूसाँग सयौंसम्मर्ो र्ायक गनुकहोस ्

नम्बर एण्ड अपरेसन - फ्र्याक्सन 

   अांश (फ्र्याक्सन) जोड र घटाउन रणनीर्तर्ो रूपमा समर्ि अांशहरू (फ्र्याक्सन) प्रयोग गनुकहोस ्

   गुणन र ववभाजन बुझाइ ववस्तार गनक अर्न अांशलाई (फ्र्याक्सन) गुणन र ववभाजन गनक 
िापन र डाटा 

   हदइएर्ो माप प्रणाली शभत्र मापन एर्ाइहरू जस्तै रूपान्तरण गनुकहोस ्

   डाटा पुन: प्रयास र व्याख्या गनुकहोस ्

   ज्याशमतीय माप: भयमर्ो अवधारणा बुझ्नुहोस;् भयमलाई गुणन र जोडसाँग बुझाउनुहोस ्

ववज्ञान 

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

 ववज्ञानमा ऐर्तहाशसर् ववर्ास अवधारणा पहहचान गनुकहोस:् वस्तुर्ो सांरचना गुणहरू; वस्तु र ऊजाक जीव 
ववज्ञान र पाररब्स्र्थर्तर्ी प्रणाशलहरुमा; प्रणाली र अन्तररि प्रणाली: तारा र सौर प्रणाली 

 मानर् मेहट्रर् एर्ाइहरू प्रयोग गरेर माप शलन वैज्ञार्नर् उपर्रण प्रयोग गनुकहोस ्

 पहहचान गनुकहोस ्वस्तुहरूमा ववशेषताहरू जुन अवलोर्न, वणकन, र / वा मापन गनक सकर्न्छ (जस्तै, 
वस्तुहरुर्ो ब्स्र्थर्त, घन्व, तापमान, र्ां डक्टर, भयम, आहद) 

 वैज्ञार्नर् अनुसन्धानर्ो प्रयोग गनुकहोस ्अवलोर्न र परीिण प्रस्ताववत व्याख्याहरू गरेर वैज्ञार्नर् 
प्रकक्रया र अवधारणाहरू बुझ्न 

सािाब्जक भशक्षा 
 पब्श्चमी गोलाधकर्ो इर्तहास र भूगोल बुझ्नुहोस ्(WH): 

सांस्रृ्र्त, सभ्यता, र साम्राज्यहरूर्ो ववर्ास; समाजर्ो बीचमा अन्तरकक्रया; 
तुलना्मर् रूपमा सरर्ार र आधुर्नर् राष्ट्रहरूर्ो आगर्थकर् प्रणाली 

 WH मा भौगोशलर्, अर्थकशास्त्र, र इर्तहास बीच सम्बन्ध पहहचान गनुकहोस ्
  देशी जनसांख्यामा युरोपेली उपर्नवेशर्ो प्रभावहरू हेनुकहोस ्र यसले र्सरी ट्रान्सएटलाब्न्टर् दास 

व्यापारमा प्रभाव पायो  

कला 
 र्लार्ो त्वहरू / शसद्धान्त र डडजाइन प्रयोगद्वारा अर्थक र ववचारहरू सांवाद गनुकहोस ्

 रचना्मर्तार्ो बढावा हदनर्ो लागग डडब्जटल प्रौद्योगगर्ी सहहत ववशभन्न सामग्री / उपर्रणहरू प्रयोग 
गनुकहोस 

 जााँच गनुकहोस,् गहहरो सोच्नुहोस,् र्लारृ्र्त वणकन, र्नमाकण र सन्दभकहरू व्याख्या गनुकहोस ्
 ववशभन्न समयर्ा ववशभन्न सांस्रृ्र्तर्ाहरूबाट ववशभन्न र्लारृ्र्तहरूर्ो अनुसन्धान र छलफल गनुकहोस ्

सिंगीत 

 गायन गदाक टोन, वपच, लय, टेम्पो र गर्तशीलता र्ायम राखु्नहोस ्
 सङ्गीतलाई आधारभूत 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; भौर्तर् गर्तववगधमा िमता प्रदशकन गनुकहोस ्

     सुरक्षित, ब्जम्मेवार, व्यब्क्तगत र सामाब्जर् व्यवहार प्रदशकन गनुकहोस ्




