
गे्रड स्तर अपेक्षाहरू
न्यु योर्क  स्टेट लर्नकङ्ग स््यानडडकले गे्रड स्तर वा ब्यान्डर्ो अन््यमा ववद्यार्थीले र्थाहा पाउनुपन ेर गनुकपन े
भन्ने रेखाांर्न गनक सक्दछ। राम्रो ववद्यार्थीमा र्थप र्ौशल भएर्ो हुनुपछक। तल सूचीबद्ध बफ्लो पब्ब्लर् 
स्रू्लहरुर्ो सातौँ 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।्                                 

पढाई 
 जवाफहरू, सन्दभकहरू समर्थकन गनकर्ा लागग पाठहरूबाट प्रासांगगर् र ववशशष्ट वववरण प्रदान गनुकहोस|् 

 ववषयवस्तु र मुख्य ववचारहरू पहहचान गनुकहोस,् र र्सरी सांरचना ववर्ास गनक योगदान गदकछ।
 मुख्य ववषयवस्त ुर्ो तत्त्व र व्यब्क्तहरू, घटनाहरू र ववचारहरू र्सरी ववर्शसत हुन्छन ्ववश्लेषण गनुकहोस।्
 पाठमा लेखर्र्ो उद्देश्यर्ो सार्थसार्थ ैपात्रहरुर्ो ववचारहरुर्ो ववश्लेषण गनुकहोस।्

लेखन र भाषा
 सांक्रमणर्ालीन शब्दहरू र वाक्याांशहरू प्रयोग गरेर र्र्था, सूचना, तर्क , र अनसुन्धान प्रकक्रया लेखन र्नमाकण

गनुकहोस।्
 पाठ, हटप्पणीहरू, र रूपरेखा ववश्लेषण गनक उपयकु्त रणनीर्तहरू प्रयोग गनुकहोस।्
 उपयकु्त ववर्ास, सांगठन र शैलीर्ो सार्थ लेखन र्नमाकण गनुकहोस।्

शब्दावली
 साधारण ग्रीर् र ल्याहटन जडहरूर्ो सन्दभक र तथ्याङ्र् प्रयोग गनुकहोस,् उपसगकहरू र शब्द अर्थक र्नधाकरण गनक

प्र्ययहरू
 लािणणर् भाषा, शब्द सम्बन्धहरु र एर् सूक्ष्म अांतरहरूर्ो शब्धार्थक बझु्न प्रदशकन गनुकहोस।्
 गे्रड उपयकु्त सामान्य शैक्षिर् र सामग्री िेत्रमा शब्दहरू प्राप्त गरी प्रयोग गनुकहोस।्

सुन्ने र बोल्ने
 ववशभन्न साझेदारहरूसँग र एर्-एर् र समहू छलफलहरूमा प्रभावर्ारी रूपमा सांलग्न, अरूर्ो ववचारमा

र्नमाकण र उनीहरूर्ो आफ्न ैस्पष्ट रूपमा व्यक्त गने
गणित
गे्रड लेभल फ़्लुएन्न्सस (Ex: Solve px + q = r, p(x + q) = r)

अनुपात र आनुपाततक सम्बन्धहरु
 समस्या समाधान गनक आनपुार्तर् सम्बन्धहरूर्ो ववश्लेषण र प्रयोग गनुकहोस।्

संख्या प्रिाली:
 शभन्नताहरू जोड्न, घटाउन, गुणा, र तर्क सांगत सांख्या ववभाजन गनकर्ा सार्थ र्ायकर्ो अर्घल्लो बझुाइहरू

ववस्तार गनुकहोस।्
 एक्सपे्रशन र इक्वेशनहरु
 बराबर एक्सपे्रशन उ्पन्न गनक अपरेसनहरूर्ो गणुहरू प्रयोग गनुकहोस।्
 सांख्या्मर् र बीजगणना एक्सपे्रशन र इक्वशेन प्रयोग गरी समस्याहरू समाधान गनुकहोस।्

न्ियोमेट्रि
 गचत्र बनाउन,ु र्नमाकण, ज्याशमतीय तथ्याङ्र्हरू र सम्बन्धहरू बीचर्ो वणकन गनुकहोस।्

गे्रड ७

बीपीएसर्ा गे्रड ७ ववद्यार्थीलाई तीन पटर् प्रर्त वषक 
परीिण गररन्छ र उनीहरू लेखन प्रवीणतार्ा लागग 
ट्रयार्मा छन ्भन्ने सुर्नब्श्चत गनुकपछक।

यहद स्क्रीर्न ांग पररणामले सांरे्त गदकछ कर् एर् छात्र 
प्रवीणता प्राप्त गनकर्ो जोणखममा छ, शशिर्हरूले 
सुदृढीर्रणर्ो आवश्यर्तामा र्नहदकष्ट िेत्रहरु र्नधाकरण 
गनक मद्दत गनेछन।्

त्यस्तै गरी, ववद्यार्थीहरूले स्तरवदृ्धध मापन गराउन 
ततनीहरूको प्रगततको मापदण्डमा गणित, इङ्गललस 
ल्याङ््वेि आर््टस, ववज्ञान र सामान्िक लशक्षामा 
आवधधक मूल्याङ्कन ललन्छन।्

गे्रड ७ ववद्यार्थीहरूले गणित र इङ्गललस ल्याङ््वेि 
आर््टसमा राज्य आकलन पतन ललन्छन।्
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 र्ोण मापन, िेत्र, सतह िेत्र, भयमु
सांलग्न समस्याहरू समाधान गनुकहोस।्
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गे्रड ७ 

 
अलभभावकको लाधग सुझावहरू 

एर् र्नहदकष्ट होमवर्क  स्पेसलाई छु्याउनहुोस।्  

ववद्यार्थीहरूले प्र्येर् रात ववद्यालयर्ो र्ायक 
गनुकपछक , भल ै्यो र्ायक त्र्ाल बझुाउन ुपने होस।् 
छात्रहरूले र्िार्ो समयमा शलने नोटहरू समीिा 
गनक वा एर् उपन्यास वा पाठ्यपसु्तर् पढ्न 
सक्छन।् 

तपाईर्ो ववद्यार्थीसँग असाइनमेन्टर्ो ड्य ुडेटहरू 
रेर्डक गनकर्ा लागग प्रणाली सुर्नब्श्चत गनुकहोस।् 
ववद्यार्थीहरूलाई प्र्येर् पररयोजनार्ो प्र्येर् भागर्ो 
लागग म्यादहरू चयन गनक मद्दत गनुकहोस।् 
(उदाहरणर्ा लागग, बबब्ब्लयग्राफी, अनसुन्धान, ड्राफ्ट, 

पररमाजकनहरू) 

मौन पढाइर्ो लागग हरेर् हदन शान्त समय 
छु्याउनहुोस।् पसु्तर् छनौट बारे आफ्नो 
ववद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्नहुोस।् आफ्न ैलागग पसु्तर् 
पढ्नहुोस ्ताकर् तपाईले पर्छ यस बारे सँग ैरु्रा गनक 
सक्नहुुन्छ। 
ववद्यार्थीहरूलाई ववज्ञान, इर्तहास, र्ला, सांगीत, र 
प्रशसद्ध व्यब्क्तहरू बारे सूचना्मर् कर्ताबहरू चयन 
गनक प्रो्साहन गनुकहोस।् बझु्नर्ो लागग  पषृ्ठभशूम 
ज्ञान र्नमाकण महत्त्वपणूक छ। 
ववद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले स्रू्लमा शसक्ने 
रणनीर्तहरू प्रयोग गरेर दैर्नर् लेख्न अपेिा 
गनुकहोस।् उनीहरूले पढेर्ा बारेमा लेख्नाले बझु्नलाई 
सुधार गछक। 

आधारभूत गणणत तथ्यहरूर्ो समस्या समाधान  

गनक हदमागर्ो अभ्यास गनुकहोस;् एर् ्वररत 
मौणखर् प्रर्तकक्रयार्ो अपेिा गनुकहोस।् यहद 
उत्तरहरू स्वचाशलत रूपमा आएन भने गुणन 
ताशलर्ाहरू अभ्यास गनुकहोस।् आफ्नो 
ववद्यार्थीलाई गणणत आवश्यर् जस्त ैखाना 
बनाउने, मापन गने, र्नमाकण गने,आहद. र्ायकहरूमा 
सांलग्न गराउनहुोस।् 

  ववज्ञान 

 रासायर्नर्, भौर्तर् ववज्ञान र पथृ्वी ववज्ञानसँग 
सम्बब्न्धत अवधारणाहरु, शसद्धान्तहरुलाई बझुेर 
लागू गनुकहोस। 

 ववज्ञानमा ववचारहरूर्ो ऐर्तहाशसर् ववर्ासलाई  

 
 

मान्यता हदनहुोस:् वजै्ञार्नर् ववगध; शब्क्त र गर्त; ऊजाक; सरल शमशसनहरू; बबजलुी र चमु्बर््व; लहरहरु --ध्वर्न, 

प्रर्ाश, र ववद्यतु चमु्बर्ीय स्पेक्ट्रम; ऊजाक स्रोत; रसायन ववज्ञान; पथृ्वी र अन्तररि ववज्ञानमा धेरै ववषयहरू 

 

  मानर् मेहट्रर् एर्ाइहरू प्रयोग गरी मापनर्ो लागग वजै्ञार्नर् उपर्रणहरु प्रयोग गनुकहोस।्  

 पहहचान गनुकहोस ्कर् ती वस्तुहरूसँग अवलोर्न, वणकन, र / वा मापन हुन सक्ने गणुहरू छन ्(जस्तै, वस्तबु्स्र्थर्त, 

घन्व, तापमान, भयम, आहद)   

 वजै्ञार्नर् प्रकक्रया प्रयोग गरी अवलोर्न र परीिण वववरणहरू वजै्ञार्नर् प्रकक्रया र अवधारणाहरू बझु्नर्ो लागग; 

घटनामा जानर्ारी प्रदान गनकर्ो लागग दवु ैपारांपररर् र आववष्र्ार ववगधहरू प्रयोग गनुकहोस।् 

सामान्िक लशक्षा   

 उत्तरी अमेररर्ामा पहहलो मानव वस्तीर्ो ववर्ास र मलू र्नवासी अमेररर्ी समाजहरुर्ो ववर्ास बारे जान्नहुोस।् 
 र्ोलोर्नअल अमेररर्ामा जीवनलाई असर गने आगर्थकर्, सामाब्जर् र भौगोशलर् र्ारर्हरू ववश्लेषण गनुकहोस।् 
 क्राांर्तर्ारी यदु्धर्ो र्ारणहरुर्ो ववश्लेषण, आफैमा यदु्ध, र यदु्धमा NYS भूशमर्ार्ो ववश्लेषण। 

 सांववधान सरर्ार र नागररर्हरूर्ो अगधर्ार हो र एर् महत्त्वपणूक र्ागजात हो जसले राजनीर्तर् र सामाब्जर् 
पररवतकनर्ो एउटा सांभाहर्र्ो भूशमर्ा र्नभाकह गदकछ। 

 पब्श्चमर्ो ववस्तारले र्सरी रे्हहलाई अवसर हदलायो तर अरूलाई हार्न गयो भन्ने ववश्लेषण गनुकहोस।् 
 उनाइसौं सताब्दी सुधार आन्दोलनहरू र NYS र्ो सुधार भूशमर्ा बझु्नहुोस।् 
 नागररर् यदु्धर्ो र्ारणहरू र पररणामहरू मूल्याङ्र्न गनुकहोस।् 

 

कला 
 त्वहरू र र्ला र डडजाइनर्ा शसद्धान्तहरू अर्थक र ववचारहरू सांवाद गनक प्रयोग गनुकहोस।् 
 रचना्मर्ता बढाउनर्ो लागग डडब्जटल प्रववगध सहहत ववशभन्न सामग्री / उपर्रणहरू प्रयोग गनुकहोस।् 
 र्लारृ्र्तर्ो ववश्लेषण, प्रर्तबब ांबबत, छलफल र व्याख्या गनुकहोस,् र र्लार्ार सन्दभकहरू पहहचान गनुकहोस।् 
 ववशभन्न समयर्ा ववशभन्न सांस्रृ्र्तहरूबाट ववशभन्न र्लारृ्र्तहरूर्ो अनसुन्धान र छलफल गनुकहोस।् 

संगीत 

 I-IV-vi-V-I र्डक सहहत ववशभन्न सांगीत त्वहरू पहहचान गनुकहोस।् 
 उन्नत भोर्ल / वाद्यवादनहरुर्ो प्रदशकन प्रववगध प्रगर्त, टे्रबल एण्ड बास नोटेशन, मेजर स्रे्ल्स एण्ड कर् शसग्नल्स   

 सांगीत अवगध ज्ञानर्ो प्रदशकन: मध्यर्ालीन, रेनासेन्स, बारोर् 

 ओपरार्ो मुख्य तत्त्वहरु पहहचान गनुकहोस ्(जस्त,ै सांगीतर्ार, शलब्रहटस्ट, वेशभूषा, आहद) 

शारीररक लशक्षा 
 skills आधारभूत मोटर र चलाउने र्ौशल प्रदशकन गनुकहोस।् 
 सामररर् अवधारणाहरूलाई शारीररर् गर्तववगधमा लाग ूगनुकहोस।् 
 सुरक्षित, ब्जम्मेवार, व्यब्क्तगत र सामाब्जर् व्यवहार प्रदशकन गनुकहोस।् 

घर र कररअर कौशलहरु 

 उपभोक्ता स्रोतहरू, र्पडाहरू, उमेर-उपयकु्त ववत्तहरू, मानव ववर्ास, पारस्पररर् सम्बन्धहरू, व्यब्क्तगत वातावरण र 
पोषण / र्ल्याणर्ा प्रबन्धहरू व्यावहाररर् रुपमा प्रदशकन गनुकहोस।् 

 उनीहरुर्ो र्ररअर र समुदायमा सम्पर्क  पत्ता लगाएर र्ायकस्र्थलमा उमेर-उपयकु्त सम्पर्क हरु पहहचान गनुकहोस।् 

प्रववधधको पररचय 

 प्रववगध प्रयोग गरेर समस्या समाधान गनक, प्राववगधर् स्रोतहरुर्ो व्यवस्र्थापन, र व्यावहाररर् जीवनमा प्रववगधर्ो 
प्रभावहरु प्रदशकन गनुकहोस।् 

 प्राववगधर् ववश्वसँग सम्बब्न्धत र्ररअरहरुर्ो खोज र अनसुन्धान गनुकहोस।् 
 प्रभावर्ारी तररर्ाले प्राववगधर् र्ायकहरू परूा गनक मूल रु्शलता र अवधारणाहरू लाग ूगनुकहोस।् 

  Nepali 




