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 गे्रड स्तर अपेक्षाहरू 

नु्य योर्क  से्टट लर्नकङ्ग स्ट्यानडडकले गे्रड स्तर वा ब्यान्डर्ो अन्त्यमा र्वद्यार्थीले र्थाहा पाउनुपने र गनुकपने भने्न रेखाांर्न 

गनक सक्दछ। राम्रो र्वद्यार्थीमा र्थप र्ौशल भएर्ो हुनुपछक । तल सूचीबद्ध बफ्लो पब्लिर् सू्कलहरुर्ो आठौ ौँ गे्रड 

र्वद्यार्थीहरूर्ो लार्ग शैर्िर् अपेिाहरूर्ो उदाहरण हुन्। यी समग्र रूपमा हेनक सर्र्न्छ; एर् र्वद्यार्थीले हरेर् 

रु्शलतामा महसुस नगरी प्रवीणतार्ा लार्ग टर ्यार्मा प्रदशकन वा हुन सक्छ। र्शिर्हरूले उपयुक्त र्वर्ासर्ा लार्ग 

र्ौशल र्वर्ास गनक मध्यस्ट्र्थता गछक न्।

पढाई 
 जवाफहरू, सन्दभकहरू समर्थकन गनकर्ा लार्ग पाठहरूबाट प्रासांर्गर् र र्वर्शष्ट र्ववरण प्रदान गनुकहोस्।

 पाठमा दुई वा बढी मुख्य र्वचारहरू पर्हचान र र्वशे्लषण गनुकहोस्। 

 पाठ सांरचना, र्बन्दुर्ो दृर्ष्टर्ोण, सांवादर्ो प्रयोगर्ो र्वशे्लषण गनुकहोस्।

 मुख्य र्वषयवसु्त र व्यब्लक्तर्वशेष तत्त्वहरु, घटनाहरु, र र्वचारहरू र्सरी र्वर्ास गररएर्ा छन् भने्न र्वशे्लष गनुकहोस्। 

लेखन र भाषा 
 सांक्रमणर्ालीन शब्दहरू र वाक्ाांशहरू प्रयोग गरेर र्र्था, सूचना, तर्क , र अनुसन्धान प्रर्क्रया लेखन र्नमाकण गनुकहोस्।

 पाठ, र्टप्पणीहरू, र रूपरेखा र्वशे्लषण गनक उपयुक्त रणनीर्तहरू प्रयोग गनुकहोस्।

उपयुक्त र्वर्ास, सांगठन र शैलीर्ो सार्थ लेखन र्नमाकण गनुकहोस्। 

शब्दावली 
 साधारण ग्रीर् र ल्यार्टन जडहरूर्ो सन्दभक र तथ्याङ्क प्रयोग गनुकहोस्, उपसगकहरू र शब्द अर्थक र्नधाकरण गनक प्रत्ययहरू 

 लािर्णर् भाषा, शब्द सम्बन्धहरु र एर् सूक्ष्म अांतरहरूर्ो शब्धार्थक बुझ्न प्रदशकन गनुकहोस्।

 गे्रड उपयुक्त सामान्य शैर्िर् र सामग्री िेत्रमा शब्दहरू प्राप्त गरी प्रयोग गनुकहोस्। 

सुने्न र बोल्ने 

 र्वर्भन्न साझेदारहरूसौँग र एर्-एर् र समूह छलफलहरूमा प्रभावर्ारी रूपमा सांलग्न, अरूर्ो र्वचारमा र्नमाकण र

उनीहरूर्ो आफ्नै स्पष्ट रूपमा व्यक्त गने 

गणित 
गे्रड लेभल फ़्लुएन्सिस: (Solve 2x2 systems by inspection) 

संख्या प्रिाली: तर्क सांगत सांख्याहरुद्वारा अनुमार्नत नैर्तर् सांख्याहरु 

एक्सपे्रशन एण्ड इके्वशन 
 रेर्डर्लहरू र इब्लिजसक एक्स्पोनेंट्सर्ो सार्थ र्ायक गनुकहोस्। 

 आनुपार्तर् सम्बन्ध, रेखाहरू, र रैब्लखर् समीर्रणहरू बीच सम्बन्धहरू हेनुकहोस्।

 एरै्सार्थ रैब्लखर् समीर्रणर्ो रैब्लखर् समीर्रण र जोडालाई र्वशे्लषण गनुकहोस् र समाधान गनुकहोस्।

णियोमेणरि  
 र्ां गु्रएन्स र समानता बुझ्नुहोस्। 

 पाइर्थागोररयन र्र्थरम बुझ्नुहोस् र लागू गनुकहोस्। 

 र्सर्लन्डरर्ो भयम, शांरु् िेत्रहरू समावेश गने वास्तर्वर् र्वश्व समस्याहरूर्ो समाधान गनुकहोस्।

 पररभार्षत, मूल्याङ्कन गनुकहोस् र र्ायकहरू तुलना गनुकहोस्।

 मात्राहरू बीचर्ो सम्बन्ध मोडेल गनक प्रर्ायकहरू प्रयोग गनुकहोस्।

तथ्याङ्क र सम्भावना 

प्रकाययहरू 

गे्रड ८ 
बीपीएसर्ा गे्रड ८ र्वद्यार्थीलाई तीन पटर् 

प्रर्त वषक परीिण गररन्छ र उनीहरू लेखन 

प्रवीणतार्ा लार्ग टर यार्मा छन् भने्न सुर्नर्ित 

गनुकपछक । 

यर्द स्क्रीर्नांग पररणामले सांरे्त गदकछ र्र् 

एर् छात्र प्रवीणता प्राप्त गनकर्ो जोब्लखममा 

छ, र्शिर्हरूले सुदृढीर्रणर्ो आवश्यर्तामा 

र्नर्दकष्ट िेत्रहरु र्नधाकरण गनक मद्दत गनेछन्। 

त्यसै्त गरी, र्वद्यार्थीहरूले स्तरवृब्लद्ध मापन 

गराउन र्तनीहरूर्ो प्रगर्तर्ो मापदण्डमा 

गर्णत, इङ्गर्लस ल्याङ््गवेज आट्कस, र्वज्ञान र 

सामार्जर् र्शिामा आवर्धर् मूल्याङ्कन 

र्लन्छन्। 

गे्रड ८ णवद्यार्थीहरूले गणित र इङ्गणलस 

ल्याङ््गवेि आर्यसमा राज्य आकलन पणन 

णलन्छन्। 
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गे्रड ८

 
अणभभावकको लाणग सुझावहरू 

 
एर् र्नर्दकष्ट होमवर्क  से्पसलाई छुयाउनुहोस्।  

र्वद्यार्थीहरूले प्रते्यर् रात र्वद्यालयर्ो र्ायक 

गनुकपछक , भलै त्यो र्ायक तत्काल बुझाउनु पने 

होस्। छात्रहरूले र्िार्ो समयमा र्लने 

नोटहरू समीिा गनक वा एर् उपन्यास वा 

पाठ्यपुस्तर् पढ्न सक्छन्।  
तपाईर्ो र्वद्यार्थीसौँग असाइनमेिर्ो डु्य डेटहरू 

रेर्डक गनकर्ा लार्ग प्रणाली सुर्नर्ित गनुकहोस्। 

र्वद्यार्थीहरूलाई प्रते्यर् पररयोजनार्ो प्रते्यर् भागर्ो 

लार्ग म्यादहरू चयन गनक मद्दत गनुकहोस्। 

(उदाहरणर्ा लार्ग, र्बब्लियग्राफी, अनुसन्धान, डर ाफ्ट, 

पररमाजकनहरू) 

मौन पढाइर्ो लार्ग हरेर् र्दन शान्त समय 

छुयाउनुहोस्। पुस्तर् छनौट बारे आफ्नो 

र्वद्यार्थीलाई प्रश्न सोध्नुहोस्। अपेिा गनुकहोस्। यर्द 

उत्तरहरू स्वचार्लत रूपमा आएन भने गुणन 

तार्लर्ाहरू अभ्यास गनुकहोस्। 

 आफ्नो र्वद्यार्थीलाई गर्णत आवश्यर् जसै्त खाना  

बनाउने, मापन गने, र्नमाकण गने,आर्द. र्ायकहरूमा 

सांलग्न गराउनुहोस्। 

 

णवज्ञान 

 अवधारणाहरू, र्सद्धान्तहरू, जीवन शैलीर्ो 

सम्बन्धसौँग सम्बब्लन्धत र्सद्धान्तहरू बुझ्नुहोस् 

र लागू गनुकहोस्।  

 र्वज्ञानमा र्वचारर्ो ऐर्तहार्सर् र्वर्ासर्ो 

मान्यता: वैज्ञार्नर् र्वर्ध;र्ोशाणु; अनुवांर्शर्ी; 

मानव शरीर; उत्पर्त; पाररब्लस्ट्र्थर्तर्ी; वगीर्रण 

 मानर् मेर्टरर् एर्ाइहरू प्रयोग गरी 

मापनर्ो लार्ग वैज्ञार्नर् उपर्रणहरु प्रयोग 

गनुकहोस्।  
 पर्हचान गनुकहोस् र्र् ती वसु्तहरूसौँग 

अवलोर्न, वणकन, र / वा मापन हुन सके्न 

गुणहरू छन् (जसै्त, वसु्तब्लस्ट्र्थर्त, घनत्व, तापमान, 

भयम, आर्द)   

      वैज्ञार्नर् प्रर्क्रया प्रयोग गरी अवलोर्न र 

परीिण र्ववरणहरू वैज्ञार्नर् प्रर्क्रया र 

अवधारणाहरू बुझ्नर्ो लार्ग; घटनामा 

जानर्ारी प्रदान गनकर्ो लार्ग दुवै पारांपररर् 

र आर्वष्कार र्वर्धहरू प्रयोग गनुकहोस्। अपेिा 

गनुकहोस्। यर्द उत्तरहरू स्वचार्लत रूपमा 

आएन भने गुणन तार्लर्ाहरू अभ्यास 

गनुकहोस्। 

 आफ्नो र्वद्यार्थीलाई गर्णत आवश्यर् जसै्त 

खाना  बनाउने, मापन गने, र्नमाकण गने,आर्द. 

र्ायकहरूमा सांलग्न गराउनुहोस्।  

 

       सामाणिक णशक्षा 

 राष्टर लाई स्वस्ट्र्थ पानक र अर्िर्ी अमेररर्ी नागररर् ब्लस्ट्र्थर्तर्ो पुनर्नकमाकण गनक पोस्ट-र्सर्भल युद्धर्ो प्रयासर्ो र्वशे्लषण  

गनुकहोस्। 

 औद्योर्गर्र्रण र आप्रवासनले शहरीर्रणर्ो लार्ग र्सरी योगदान गयो भने्न रु्रा बुझ्नुहोस्। 

 पर्िमर्तर र्वस्तार र १९ औां शताब्दीमा अमेररर्ार्ो र्वदेशी नीर्तर्ो र्वशे्लषण गनुकहोस्। 

 अमेररर्न समाजमा WWI र गे्रट र्डपे्रशन प्रभाव बारे बुझ्नुहोस्। 

 WWII र यसर्ो प्रभावहरू र्वशे्लषण गनुकहोस्, र र्र्न पोस्ट-WWII र्वदेशी नीर्तले पयाकवरणर्ो र्वषयलाई सम्बोधन गनुकपछक  

र आर्र्थकर् आन्तररर् सम्बन्ध वृब्लद्ध र प्रर्तस्पधाक बढाउनुपछक ।  

 नागररर् सामार्जर् आन्दोलन र गे्रट सोसाइटीर्ो प्रमुख सामार्जर्, र्ानुनी, आर्र्थकर्, र पयाकवरणीय समस्यालाई सम्बोधन  

गने तररर्ार्ो रूपमा र्नरीिण गनुकहोस्। 

       संगीत 
 जर्टल दृश्य गायन लय र ताल प्रसु्तत गनुकहोस्। 

 सङ्गीतत्मर् तत्वहरू पर्हचान गनुकहोस्: टर याडहरू, मेजर र माइनर से्कल्स, र्ी र्सगे्नचसक 

 सांगीत र्पयकड्ससम्बन्धी जानर्ारी प्रदशकन: शास्त्रीय, रोमाब्लिर्, २० औां शताब्दी 

 सार्हब्लत्यर् अांश (र्र्वता, छोटो र्र्था, आर्द) छानु्नहोस् र यसलाई सांगीतमा ढाल्नुहोस्। 

 गे्रट र्डपे्रशनमा गीतहरूर्ो सम्बन्धहरु जानर्ारी र्वशे्लषण गनुकहोस्। 

      कला 

 र्लार्ारहरूर्ो सन्दभक पर्हचान गनक, र्लारृ्र्तलाई छलफल गनुकहोस्, प्रर्तर्बब्लम्बत गनुकहोस्, व्याख्या गनुकहोस् र व्याख्या  
गनुकहोस्। 

 र्वर्भन्न समयर्ा र्वर्भन्न सांसृ्कर्तहरूबाट र्वर्भन्न र्लारृ्र्तहरूर्ो अनुसन्धान र छलफल गनुकहोस्। 

 र्लार्ा तत्वहरू / र्डजाइनर्ा र्सद्धान्तहरू प्रयोग गरी अरूसौँग अर्थकहरू र र्वचारहरू साझेदारी गनुकहोस्। 

 र्डर्जटल प्रर्वर्ध र्मर्डया सर्हत र्वर्वध सामग्री र उपर्रणहरू प्रयोग गनुकहोस्। 

      शारीररक णशक्षा 
 र्वर्भन्न मोटर र चलाउने र्ौशल प्रदशकन गनुकहोस्। 

 सामररर् अवधारणाहरूलाई शारीररर् गर्तर्वर्धमा लागू गनुकहोस्। 

 सुरर्ित, र्जमे्मवार, व्यब्लक्तगत र सामार्जर् व्यवहार प्रदशकन गनुकहोस्। 
 

       घर र कररअर कौशलहरु 
 उपभोक्ता स्रोतहरू, र्पडाहरू, उमेर-उपयुक्त र्वत्तहरू, मानव र्वर्ास, पारस्पररर् सम्बन्धहरू, व्यब्लक्तगत वातावरण र पोषण  

/र्ल्याणर्ा प्रबन्धहरू व्यावहाररर् रुपमा प्रदशकन गनुकहोस्। 

 उनीहरुर्ो र्ररअर र्वर्ल्पहरु पत्ता लगाएर सामुदार्यर् सम्पर्क हरु पर्हचान गनुकहोस्। 

       प्रणवणिको पररचय 
 प्रर्वर्ध प्रयोग गरेर समस्या समाधान गनक, प्रार्वर्धर् स्रोतहरुर्ो व्यवस्ट्र्थापन, र व्यावहाररर् जीवनमा प्रर्वर्धर्ो प्रभावहरु  

प्रदशकन गनुकहोस्। 

 अनुसन्धानर्ो माध्यमबाट उमेर-उपयुक्त र्ायकस्ट्र्थल सम्पर्क हरु पर्हचान गनुकहोस् र वररपरर प्रार्वर्धर् सांसारसौँग सम्बब्लन्धत 

र्ररअर र्वर्ल्पहरूर्ो अने्वषण गनुकहोस्। 

       णवश्व भाषाहरु 
 साधारण शब्द सांग्रह र भाषा सांरचनाहरूलाई प्रति रु्रार्ानीर्ो लामो मुख्य र्वचारहरू अपररर्चत शब्द सांग्रह र 

सांरचनासौँग बुझ्नुहोस्।  

 मूल भाषीहरुर्ा लार्ग मुख्य धारणा र रे्र्ह सरल सूचना सामग्री लेब्लखएर्ो र्ववरण बुझ्नुहोस्। 

 छोटो, अनौपचाररर् नोटहरू र सने्दशहरू रचु्नहोस्। 

 लर्ित भाषा बोल्ने समाजर्ा रे्ही मुख्य साांसृ्कर्तर् र्वशेषताहरू बुझ्नुहोस्। 

 

 

 




