
विषय क्षेत्र अपेक्षाहरू
न्य ुयोर्क  स्टेट लर्नकङ्ग स््यानडर्डकसले विद्यार्थीलाई आफ्नो गे्रड लेभल िा ब्यान्डर्ो अन््यमा रे् र्थाहा पाउने 
र गनक सक्षम हुने भन्ने उल्लेख गर्कछ। अर्िररक्ि र्ौशलहरु पर्न छन ्जहााँ एर् विद्यार्थी परू्क िररर्ाले 
जजम्मेिार भई सब ैपहलहरुमा विर्ससि हुन्छ। िल सूचीबद्ध बफ्लो पजब्लर् स्रू्ल 'छैटौं र्क्षार्ा 
विद्यार्थीहरूर्ो शैक्षक्षर् अपेक्षाहरूर्ो उर्ाहरर् हुन।् यी स्पष्ट रूपमा हेनक सकर्न्छ र पर्ोन्नर्ि िा प्रर्िधारर् 
र्नधाकरर् गनकर्ो लागग होइन; एर् विद्यार्थीले हरेर् रु्शलिामा र्क्षिा हाससल नगरी प्रिीर्िा प्रर्शकन गनक िा 
हुन सक्छ। सशक्षर्हरूले उपयकु्ि विर्ासर्ा लागग र्ौशल विर्ास गनक मध्यस्ििा गछकन।्

पढ्ने काम
 जिाफहरू समर्थकन गनकर्ा लागग पाठहरूबाट प्रासंगगर् र विसशष्ट वििरर् प्रर्ान गनुकहोस,् सन्र्भकहरू 

 विषयिस्िुर्ो मुख्य विषय िा रे्न्रीय विचार र्नधाकरर् गनुकहोस ्र महत्त्िपरू्क समर्थकन वििरर्हरूद्िारा
र्सरी विर्ास गररएर्ो हो; पाठ सकं्षेप गनुकहोस।्

 मुख्य घटनार्ो िर्कन गनुकहोस र यसले र्सरी पात्रर्ो व्यिहारमा प्रभाि पार्कछ।
 विश्लेषर् गनुकहोस ्र्सरी सेक्शनहरू (उर्ाहरर्: अनचु्छेर्, पर्हरु, दृश्यहरू) समग्र पाठ ढााँचार्ो भाग हो र

विषयिस्िु / रे्न्रीय विचार, सेटटङ, िा मुख्य घटनार्ो विर्ास गनक मद्र्ि गनुकहोस।्
 पटहचान गनुकहोस ्र्सरी दृजष्टर्ोर् विर्ास हुन्छ र अर्थक बझुाउाँछ।
 पाठमा िर्क  र र्ािीहरू मूल्याङ्र्न गनुकहोस;् र्ािीहरूबाट सम्बजन्धि सबिूद्िारा समगर्थकि र्ािीहरू

बीचमा विभाजन गनुकहोस।्
 पाठर्ो विसभन्न ढााँचा िा शैलीहरूमा िुलना / विषमिा गनुकहोस।्
 गे्रड ६ र्ो साटह्य र सूचना्मर् पाठ पढ्नहुोस ्र बझु्नहुोस।्

लेखन र भाषा
 गे्रड उपयकु्ि टहज्जे प्रयोग प्रर्शकन, व्यार्रर्, उपयोग, मेर्ार्नक्स 

 स्पष्ट र्ारर्हरू, सान्र्सभकर् प्रमार्हरू प्रयोग गरेर र्ािी (हरु) र्ो समर्थकन गनक एउटा िर्क  लेख्नहुोस।्
 प्रासंगगर् विचारहरू र जानर्ारी साझेर्ारी गनक सूचना्मर् पाठहरू लेख्नहुोस।्
 प्रभािर्ारी प्रविगध, िर्कना्मर् वििरर्हरू, र स्पष्ट अनकु्रम प्रयोग गरेर िास्िविर् िा र्ल्पना गररएर्ा

अनभुिहरू िा घटनाहरू विर्ास गनक वििरर्हरू लेख्नुहोस।्
 मुख्य विचारहरू विर्ास गनक मद्र्िर्ो लागग संक्रमर् शब्र्हरू प्रयोग गनुकहोस।्
 प्रश्नहरूर्ो उत्तर र ज्ञान र्नमाकर् गनक अनसुन्धान सञ्चालन गनुकहोस।्
 नोटहरू सलनहुोस ्र उपयकु्ि रर्नीर्िहरू प्रयोग गरेर रूपरेखाहरू ससजकना गनुकहोस।्

शब्दािली 
 साधारर् ग्रीर् र ल्याटटन जडहरूर्ो सन्र्भक र िथ्याङ्र् प्रयोग गनुकहोस,् उपसगक र प्र्यय शब्र्र्ो अर्थक

र्नधाकरर् गनुकहोस।्
 लाक्षणर्र् भाषा, शब्र् सम्बन्धहरू (जस्िै, भाग / पुरा, िस्ि ु/ िगक) र अर्थकमा एर् सूक्ष्म

अंिर बारे बुझ्न प्रर्शकन गनुकहोस।्
 प्राप्ि गनुकहोस ्र गे्रड-उपयकु्ि सामान्य शैक्षक्षर् सामग्री क्षेत्रर्ा शब्र्हरू प्रयोग गनुकहोस।्

सुन्ने र बोल्ने
 साझेर्ारी छलफलहरुमा संलग्न हुनहुोस।्
 आिश्यर् सामग्री पढेर िा अध्ययन गरेर ियार भई छलफलहरूमा आउनहुोस।्
 र्ािीहरू र र्नष्र्षकहरू प्रस्ििु गनुकहोस,् विचारहरू क्रमशः िाकर्क र् र प्रासंगगर् िर्कनहरू, िथ्यहरू, र

वििरर्हरू प्रयोग गरै्; उपयकु्ि आइ र्न््याक्ट, पयाकप्ि मात्रामा लिज प्रयोग गनुकहोस,् र स्पष्ट
िाक्यांशहरूर्ो प्रयोग गनुकहोस।्

गे्रड ६
उनीहरू पढाई प्रिीणताको सहह मार्गमा छन ्
भनेर सुननश्चित र्नगका लागर् बीपीएसमा 
गे्रड छ का विद्यार्थीहरूलाई साक्षरताको 
लागर् तीन पटक प्रनत िषग परीक्षण 
र्ररन्छ।

गे्रड ६ ललटरेसी श्रिननिंर् मेजसग
 ओरल ररडड िंर् फ़्लुएश्न्स (ORF) सटीर्िा

र उपयुक्ि गर्िर्ा सार्थ पाठ पढ्ने
विद्यार्थीर्ो क्षमिार्ो मापन गर्कछ।

 DAZE एर् बुझ्नर्ो लागग एर् समहू
प्रशाससि मापर्ण्ड हो। 

यटर् परीक्षर् पररर्ामले संरे्ि गर्कछ कर् एर् छात्र 
प्रिीर्िा प्राप्ि गनकर्ो जोणखममा छ, सशक्षर्हरूले 
सुदृढीर्रर्र्ो आिश्यर्िामा र्नटर्कष्ट के्षत्रहरु 
र्नधाकरर् गनक मद्र्िर्ो लागग एर् र्नर्ान 
मूल्यांर्न गनेछ। 

यसबाहेर्, गे्रड ६ विद्यार्थीहरूर्ो प्रर्ि िषक िीन 
पटर् लेखन प्रिीर्िा मूल्यारं्न गररन्छ र गणर्ि,

पढाई र विज्ञानमा मानर्हरूर्ो लागग प्रगर्ि 
मापन गनक आिगधर् मूल्यारं्नहरू सलइन्छ।

कक्षा छ को विद्यार्थीहरूले इङ्र्ललस ल्याङ््िजे 
आर्टगस र र्णणतमा राज्य आकलनहरू ललन्छन।्
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     गे्रड ६ 

 
 

अलभभािकको लागर् हटप्स 
 

पढ्नर्ो लागग रै्र्नर् समय िोक्नहुोस।् 
विद्यार्थीहरूले छनौट गरेर्ा पसु्िर् बारे प्रश्न 
सोध्नहुोस।् राम्रो िािाकलाप बढाउन आफैले पसु्िर् 
पढ्नहुोस।् 

 
विद्यार्थीहरूलाई विज्ञान, इर्िहास, र्ला, संगीि, र 
प्रससद्ध व्यजक्िहरूर्ो बारे जानर्ारीपरू्क 
पसु्िर्हरू चयन गनक प्रो्साहन टर्नहुोस।् 
बझु्नर्ो लागग पषृ्ठभूसम र्नमाकर् महत्त्िपरू्क छ। 
 
विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले स्रू्लमा ससक्ने 
रर्नीर्िहरू प्रयोग गरेर रै्र्नर् लेख्न अपेक्षा 
गनुकहोस।् उनीहरूले पढेर्ा बारेमा लेख्नाले 
बझु्नलाई सुधार गछक। 
  
अिलोर्न एर् मह्िपरू्क िजै्ञार्नर् र्ौशल हो; 
लेखन, रेखागचत्र, र फोटो णखच्ने सब ैअिलोर्न 
रेर्डकहरू गने माध्यमहरु हुन।् 

  
पिुलीहरुर्ो गचत्रहरु सलनहुोस ्, झ्याउङ्कर्रीर्ो 
आिाज रेर्डक गनुकहोस ्, एर् विसशष्ट घटना या 
प्रार्ीर्ो बारेमा अगधर् जान्न एर् िेबसाइटर्ो 
उपयोग गनुकहोस।् 

 

आधारभूि गणर्ि िथ्यहरूर्ो समस्या समाधान 
गनक टर्मागर्ो अभ्यास गनुकहोस;् एर् ्िररि 
मौणखर् प्रर्िकक्रयार्ो अपेक्षा गनुकहोस।् 
 
आफ्नो विद्यार्थीलाई गणर्ि आिश्यर् जस्ि ै
खाना बनाउने, मापन गने, र्नमाकर् गने,आटर्. 
र्ायकहरूमा संलग्न गराउनहुोस।् 
 
जब विद्यार्थीहरूले गल्िी गछकन,् उनीहरूलाई 
समस्यामा मद्र्ि गनुकहोस ्- एर् उगचि 
समाधान गनक। 

 

 
 
 
 
 

र्णणत 

गे्रड लेभल फ़्लुएश्न्सस: बहु-अरं् विभाजन; बहु-अरं्र्ो र्शमलि अपरेसन 

श्जयोमेहि: ररयल िोल्डक र गणर्ि समस्याहरु जसमा क्षेत्र, सिह क्षेत्र, र भयमु सलंग्न छन।् 
अनुपात र आनुपानतक सम्बन्धहरु   

 अनपुाि अिधारर्ाहरू बझु्न र समस्या समाधान गनक अनपुाि िर्क  प्रयोग गनुकहोस।् 

सिंख्या प्रणाली 
 अशंहरू विभाजन गनक विभाजन र विभाजनर्ो अर्घल्लो बझुाइहरू लाग ूगनुकहोस ्र विस्िार गनुकहोस।् 
 बहु-अरं्र्ो संख्याहरूसाँग रिु रूपमा र्म्प्यटू गनुकहोस ्र साधारर् र्ारर्हरू, गुर्हरू पत्ता लगाउनहुोस।् 
 िर्क संगि संख्यार्ो प्रर्ालीमा संख्याहरू बझु्न विस्िार गनुकहोस।्  

एक्सपे्रशन एण्ड इक्िेशन 

 बीजगर्ना्मर् एक्सपे्रशनमा अरं्गणर्िर्ो अर्घल्लो बझुाइहरू विस्िार गनुकहोस।् 

 यसर्ो र्ारर् र एर्-र्ारर् इक्िेशन र इनइक्िासलटीज समाधान गनुकहोस।् 
 मात्रा्मर् सम्बन्धहरूर्ो प्रर्िर्नगध्ि र विश्लेषर् गनक र्ारर् प्रयोग गनुकहोस।् 

तथ्याङ्क र सम्भािना 
 डाटा सेट अप र संर्सलि र्सरी फरर् हुन्छ भन्ने बझुाईर्ो विर्ास गनुकहोस।् 

 संख्या रेखार्ो भू-भागमा संख्या्मर् डाटा प्रर्शकन र सकं्षेप गनुकहोस।्       

विज्ञान 

 बझु्नहुोस ्र िजै्ञार्नर् अिधारर्ाहरू, ससद्धान्िहरू, कफजजर्ल सेटटङ, पथृ्िी र अन्िररक्ष विज्ञान, र जीि 
िािािरर्साँग सम्बजन्धि ससद्धान्िहरू लाग ूगनुकहोस।् 

 विज्ञानमा विचारहरूर्ो ऐर्िहाससर् विर्ासलाई मान्यिा टर्नहुोस:् पाररजस्र्थर्िर्ी प्रर्ाली र िनस्पर्ि; िकृ्ष र 
जनािरर्ो विशेषिाहरू; शजक्ि र गर्ि; बबजलुी; चमु्बर््ि र विद्यिु चमु्बर्ीय्ि; मौसम; िािािरर्; पथृ्िी, चन्र 
र सूयक 

 पटहचान गनुकहोस ्कर् िी िस्िहुरूसाँग अिलोर्न, िर्कन, र / िा मापन हुन सक्ने गरु्हरू छन ्(जस्िै, िस्िुहरुर्ो 
जस्र्थर्ि, घन्ि, िापमान, रं्डक्टर, आटर्)  

 िजै्ञार्नर् प्रकक्रया प्रयोग गरी अिलोर्न र परीक्षर् वििरर्हरू िजै्ञार्नर् प्रकक्रया र अिधारर्ाहरू बझु्नर्ो लागग; 

घटनामा जानर्ारी प्रर्ान गनकर्ो लागग र्िु ैपारंपररर् र आविष्र्ार विगधहरू प्रयोग गनुकहोस।् 
  

सामाश्जक लशक्षा 
 संस्रृ्र्ि, सभ्यिा, साम्राज्यहरू बीच विर्ास र अन्िरकक्रयार्ो विश्लेषर् गनुकहोस;् पिूी गोलाधकमा सरर्ार र 

अर्थकिन्त्रहरूमा प्रितृ्तहरूर्ो िुलना गनुकहोस ्(ईएच) 
 िुलना / विषमिा विश्िास प्रर्ाली र धमकहरू जनु ईएचमा विर्ससि छ। 
 विश्लेषर् गनुकहोस ्कर् र्सरी जटटल समाज र सभ्यिार्ो पररििकन भयो र र्िनीहरूर्ो राजनीर्िर् र 

आगर्थकर् संरचना र्सरी विर्ससि भयो।  

 र्थाहा पाउनहुोस ्र्सरी व्यापार सञ्जालहरूले भाषार्ो आर्ानप्रर्ान र विलम्ब बढाए, विश्िास प्रर्ालीहरू, 

उपर्रर्हरू, बौद्गधर् विचारहरू, आविष्र्ारहरू र रोगहरू  

कला 
 ि्िहरू र र्ला र डडजाइनर्ा ससद्धान्िहरू अर्थक र विचारहरू संिार् गनक प्रयोग गनुकहोस।् 
 रचना्मर्िा बढाउनर्ो लागग डडजजटल प्रविगध सटहि विसभन्न सामग्री / उपर्रर्हरू प्रयोग गनुकहोस।् 
 र्लारृ्र्िर्ो विश्लेषर्, प्रर्िबबबंबि, छलफल र व्याख्या गनुकहोस,् र र्लार्ार सन्र्भकहरू पटहचान गनुकहोस।् 
 विसभन्न समयर्ा विसभन्न संस्रृ्र्िहरूबाट विसभन्न र्लारृ्र्िहरूर्ो अनसुन्धान र छलफल गनुकहोस।् 

 

सिंर्ीत 

 जस्र्प्स, ररवपटेड नो्स प्रयोग गरेर एक्लै र  र अन्यसाँग गाउने। 

 संगीि सुन्नहुोस ्र सङ्गीि्मर् ि्िहरूर्ो िर्कन लेख्नुहोस।् 
 साधारर् लय, िाल र बहु संरचना गीिहरू रच्नहुोस।् 
 संगीि शैलीहरू पटहचान गनुकहोस:् अमेररर्ी लोर्, ब्लुज / ज्याज, रर् 'एन' रोल 

 संगीिर्ो मुख्य ित्त्िहरु समािेश गनुकहोस:् संगीिर्ार, गीिर्ार, दृश्यहरू, नृ् य र्नरे्शर्, पात्रहरु, िेशभूषाहरू 

 

शारीररक लशक्षा 
 आधारभूि मोटर र चलाउने र्ौशल प्रर्शकन गनुकहोस।् 
 विसभन्न शारीररर् गर्िविगधहरुमा र्क्षिा प्राप्ि गनुकहोस।् 
 सुरक्षक्षि, जजम्मेिार, व्यजक्िगि र सामाजजर् व्यिहार प्रर्शकन गनुकहोस।्  

Nepali 




