
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 कर्न्डरगाटकन ववद्यार्थीहरूर्ो लागग शैक्षिर् अपेिाहरूर्ो उदाहरण हुन।् यी समग्र रूपमा हेनक 
सकर्न्छ; एर् ववद्यार्थीले हरेर् रु्शलतामा महससु नगरी प्रवीणतार्ा लागग ट्र्यार्मा प्रदशकन वा हुन सक्छ। 
शशिर्हरूले उपयुक्त ववर्ासर्ा लागग र्ौशल ववर्ास गनक मध्यस्र्थता गछकन।् 

पढाई 
 राइशमङ्ग शब्दहरू पहहचान गरी गाउनुहोस ्(जस्तै, hat र pat उस्तै सरु्नन्छ)
 बोल्ने शब्दहरूमा गुब्ततर्रण र खण्डहरू ववभाजन गनुकहोस ्(उदाहरण, tomorrow मा तीनवटा छ)
 बोलीमा अलग-अलग आवाजहरू (फोनेम्स) खण्ड - खण्ड गनुकहोस,् एर्-शब्दावली शब्दहरू

(उदाहरण tap = /t/ a/ p/)
 बुझ्नुहोस ्कर् भाषण ध्वनी वप्रन्टमा ववशषे अिरहरूद्वारा प्रर्तर्नगध्व गररएर्ो छ
 पहहचान गरी सबै अतपर र लोवररे्स अिरहरूर्ो नाम हदनुहोस ्

 प्र्येर् व्यन्जन वणकर्ा लागग सबै भन्दा साधारण ध्वर्नहरू शसजकना गनुकहोस ्(जस्तै, / k / र्ो
लागग c)
 अिर ध्वर्न र अिर नामहरू बीचर्ो शभन्नता पहहचान गनुकहोस ्

 दृब्टटद्वारा उच्च-किक्वेन्सी शब्दहरू पढ्नुहोस ्(उदाहरण, the, you, does)

 पढ्ने र वप्रन्टर्ो ववशेषताहरू पहहचान गनुकहोस ्(उदाहरण, बायााँ देखख दायााँप्हट पढ्नुहोस)्
 लेखर् र गचत्रर्ारर्ो नाम हदनुहोस ्र र्तनीहरूले रे् गछकन ्भन्ने व्याख्या गनुकहोस ्

 समर्थकनर्ो सार्थ, K पाठहरूमा मुख्य ववचार पहहचान गनुकहोस ्र वववरणहरू समर्थकन गनुकहोस ्
 समर्थकनर्ो सार्थ, र्र्थाहरू पुनः भन्नुहोस ्र वणकहरू, सेहटङहरू, घटनाहरू पहहचान गनुकहोस ्

लेखन र भाषा
 प्राय अतपर र लोवर रे्स अिरहरू लेखु्नहोस ्

 एउटा अिर (हरू) लेखु्नहोस ्जुन धेरै व्यन्जन (र्न्सोनेन्ट) र छोटो स्वर वणकर्ो प्रर्तर्नगध्व गछक
 सरल शब्दहरूर्ो लागग हहज्जेर्ो आवाज र्नर्ाल्नुहोस ्

 सवकनाम म र पहहलो शब्दलाई वाक्यमा ठूलो वणकमा लेखु्नहोस ्

 रेखागचत्र, डडक्टेहटांग, र लेख्न प्रयोग गनुकहोस ्
o एर् पररगचत ववषयर्ो बारेमा एर् राय बताउनुहोस;् समर्थकन गनक एर् र्ारण प्रदान

गनुकहोस ्

o एर् पररगचत ववषयर्ो नाम र ववषयर्ो बारेमा जानर्ारी हदनुहोस ्

o घटना वा घटनाक्रम अनुक्रममा वणकन गनुकहोस ्

शब्दावली
 अज्ञात र बहु-अर्थक शब्दहरूर्ो अर्थक र्नधाकरण गनुकहोस ्
 साधारण वस्तुहरू शे्रणीहरुमा क्रमबद्ध गनुकहोस ्(उदाहरण आर्ारहरू, रङ्गहरू, साइज, प्रयोग)
 कक्रया र ववशेषणलाई उनीहरूर्ो ववपरीत (एन्टोर्नम्स) मा राखु्नहोस ्(उदाहरणर्ा लागग, stop/go)

सुन्ने र बोल्ने
 सहमर्तमा भएर्ो वाताकलापर्ो र्नयमहरू पालना गनुकहोस ्- (उदाहरणर्ा लागग, पालसैाँग बोल्ने)
 ववचारहरू, भावनाहरू, स्पटट रुपमा र पूणक वाक्यहरूमा व्यक्त गनुकहोस ्
 सोध्नुहोस/् समझ वा स्पटटीर्रण खोज्नर्ा लागग प्रश्नहरुर्ो उत्तर हदनुहोस ्

गे्रड
K 

बीपीएसका ककन्डरगार्टन बालबाललका ववद्यार्थी साक्षरता 
र गणितका लागग तीन पर्क प्रतत वषट परीक्षि गररन्छ 
र उनीहरू प्रवीिताका लागग ट्रयाकमा छन ्भन्ने 
सुतनश्चित गनुटपछट । 
 गे्रड K साक्षरता स्रीतनिंग उपायहरु 
 लेर्र नेलमिंग फ्लुएनसी (LNF)

अिरहरुलाई नामर्रण गने िमता 

  फस्र्ट साउ ड फ्लएुनसी (FSF) ले बोल्ने 
शब्दर्ो पहहलो आवाज (जस्तै, पहहलो साउण्ड
plot मा / p / हो) पहहचान गने िमतार्ो
उपायहरु बताउाँछ

  फोनेम्स सेग्मेंरे्सन फ्लुएनसी (PSF) ले बोल्ने
शब्दहरुलाई अलग आवाजहरुमा ववभाजन
गनकर्ा लागग उपायहरु बताउाँछ (उदाहरण, cat
मा तीनवटा साउण्ड छ - / k / / a / / t /)

 नन्सेंस वोडट फ्लुएनसी (NWF) ले बोल्ने
आवाजहरू बुझ्ने उपायलाई वप्रन्टमा
अिरहरूद्वारा प्रर्तर्नगध्व गदकछ (जस्तै,
साउण्ड / k / सामन्यतया c वा k र्ो सार्थ
हहज्जे हुन्छ); NWF ले एब्तलरे्शन (जस्तै,
toz) परीिण गनक अद्ववतीय अिर सांयोजन
प्रयोग गररन्छ।

यहद स्क्रीर्नांग पररणामले एर् छात्र प्रवीणता प्रातत 
गनकर्ा लागग जोखखममा छ भन्ने सांरे्त गदकछ भने, 
शशिर्हरूले र्नदान मूल्याांर्नर्ो आवश्यर्तार्ो 
लागग ववशशटट िेत्रहरुर्ो र्नधाकरण गरी नैदार्नर् 
मूल्याांर्नर्ो प्रबांधन गदकछ। 

गे्रड K म्यार्थ स्रीतनिंग मजेर 
शोटक, र्म्तयूटर अनुरू्ली परीिण प्र्येर् छात्रर्ो 
उत्तर समायोब्जत गनकर्ो लागग, चार िेत्रहरुमा 
ववर्ासर्ो टै्रकर्ां ग: 

o नम्बसक एण्ड अपरेसन
o अल्जेब्रा 
o ब्जयोमेहट्र एण्ड मेजरमेन्ट 

o डाटा ववश्लेषण, तथ्याङ्र्, र
सम्भाव्यता 

गे्रड K ववद्यार्थीहरूलाई प्रर्त वषक 2 पटर् लेखन 
प्रवाहर्ो मलू्याङ्र्न गररन्छ र गखणतमा त्रमैाशसर् 
मूल्याङ्र्न गनकर्ा लागग मापदण्डमा प्रगर्त मापन 
गनक मद्दत गदकछ। 

तनदेशन कायाटलय 
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अलभभावकको लागग सुझावहरु  

हरेर् हदन तपाईर्ो ववद्यार्थीर्ा लागग 
पढ्नहुोस;् पयाकतत शब्दावली भएर्ो पसु्तर्हरू 
छनौट गनुकहोस ्जनु पढ्नर्ो लागग दईु तह भन्दा 
बढी अगधर् र्हठन छ र ववद्यार्थीले अरुर्ो 
सहयोग बबना पढ्न सर्ोस।् प्र्येर् रे्हह पटृठहरू 
पर्छ रोक्नहुोस ्र आफ्नो ववद्यार्थीलाई र्र्थार्ो 
अांशहरू पनुःभन्न लगाउनहुोस।् 

 

तपाईर्ो ववद्यार्थीलाई उसले ठूलो स्वरमा पढेर्ो 
सुन्नहुोस;् सुरुमा शसक्न सब्जलो सुर्नने र / वा 
उच्च किक्वेन्सी शब्दहरू भएर्ो पसु्तर् 
छान्नहुोस।् 

 

एउटा शब्द बोल्नहुोस ्र आफ्नो ववद्यार्थीलाई 
यसर्ो ववपरीत नाम सोध्नहुोस ्(तातो / 
गचसो, मागर्थ / तल, हो / होइन)। 

 

राइशमङ्ग गेम्स खेल्नहुोस; नसकरी राइम्स साँग ै
पढ्न ुवा गाउनहुोस।् 

 
प्र्येर् शब्दर्ो लागग ताली बजाउनहुोस ्
(उदाहरण, बा / ना / ना साँग उच्चारणर्ो 
तीनवटा एर्ाइ छन)् 
 

लेखन र अिर नामर्रण अभ्यास 
गनुकहोस।् 

 

ववद्यालयबाट शब्द सूची प्रयोग गरी 
तपाईर्ो ववद्यार्थीलाई उच्च किक्वेन्सी 
शब्दहरू अभ्यास गनक मद्दत गनुकहोस।् 

 

क्रमबद्ध वस्तुहरू शे्रणीहरूमा (जस्तै आर्ार, 
रङ्ग, प्रयोग) अभ्यास। 

 

 फ्लास र्ाडकहरू प्रयोग गरेर पााँच (5) शभत्र र्थतन          
र घटाउन अभ्यास गनुकहोस।्  

 द्रतु प्रर्तकक्रयार्ो अपेिा राखी तपाईर्ो बच्चालाई 
साधारण जोड - घटाउ हल गनक हदनहुोस।् तपाईर्ो 
वररपरर आरृ्र्तहरूर्ो लागग हेनुकहोस ् 

(जस्तै, ्यो टेबल रेक्टेंगल हो!)। 

 

 म्यार्थ 

गे्रड स्तर प्रवाह: पााँच (5) शभत्र जोड र घटाउ गनुकहोस ्

श्जयोमेट्रट्र: 
    आर्ारहरू पहहचान गनुकहोस ्र वणकन गनुकहोस ्(जस्त,ै सर्क लहरू, िेत्रहरू, बत्रर्ोणहरू, वगकहरू) 
 आरृ्र्तहरू ववश्लेषण, तुलना, शसजकना र रचना गनुकहोस ्

गिना र कार्ड टनललर्ी 
 सांख्या नाम र गणना अनकु्रम जान्नुहोस ्

 वस्तुहरूर्ो सांख्या बताउन गणना गनुकहोस ्

 सांख्या तुलना गनुकहोस ्

अपरेसन ए ड अल्जेब्रिक गर्थश्न्किं ग 

 जोडलाई एर् साँगै राख्न ेर र्थतने भनेर बुझ्नुहोस ्

 घटाउलाई एर् अलग गन ेर शलन ेभनेर बुझ्नुहोस ्

नम्बर ए ड अपरेसन इन बसे रे्न 

 सांख्या मानर्ो लागग आधारहरू प्रातत गनक सांख्याहरू 11-19 साँग र्ाम गनुकहोस ्   

मापन र डरे्ा 
 मापनयोग्य ववशेषताहरू वणकन र तुलना गनुकहोस ्

 वस्तुहरू वगीरृ्त गरी प्र्येर् शे्रणीमा यसर्ो सांख्या गणना गनुकहोस ्

ववज्ञान 

 जीववत वातावरण र / वा भौर्तर् सेहटङसाँग सम्बब्न्धत ववज्ञान अवधारणाहरू बझु्नुहोस ्

     वैज्ञार्नर् मापनमा सांलग्न र्ौशलर्ो समझ प्रदशकन (एर्ाइहरू सहहत) वैज्ञार्नर् उपर्रण 
प्रयोग गदै 

 वैज्ञार्नर् प्रकक्रया प्रयोग गरी वैज्ञार्नर् प्रकक्रया र ववज्ञान अवधारणाहरूर्ो बारेमा 
समझ प्रदशकन गनुकहोस ्

सामाश्जक लशक्षा 
 बालबाशलर्ा, पररवार, र समुदायहरू बीच समानता र मतभेदहरूर्ो र्नरीिण गनुकहोस ्

 अमेररर्ी छु्टीहरू, प्रतीर्हरू र परम्पराहरू वणकन गनुकहोस ्
 अरूर्ो लागग आदर देखाउनुहोस ्र व्यब्क्तगत अगधर्ार र ब्जम्मेवारीहरू बुझ्नुहोस ्
 भौगोशलर् अवधारणाहरु जस्त ैम्याप र ग्लोब, भौर्तर् ववशेषताहरु र मानव 

र्नशमकत सांरचनाहरुर्ो ववश्लेषण गनुकहोस ्
कला 

 र्लार्ो त्वहरू / शसद्धान्तद्वारा र्नदेशशत स्वतन्त्र र्नणकयहरू बनाउनुहोस ्

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

 जााँच्नुहोस,् प्रर्तबबांबबत गनुकहोस,् र्लारृ्र्त व्याख्या, र्नमाकण र सन्दभकहरू व्याख्या गनुकहोस ्
 अन्वेषण गनुकहोस,् ववशभन्न सांस्रृ्र्तहरुर्ो बीच र्ला / इर्तहास सम्बन्धर्ो व्याख्या 
गनुकहोस 

 

सिंगीत 

 गायन गदाक टोन, वपच, लय, टेम्पो र गर्तशीलताहरू राख्नुहोस ्
 आधारभूत त्वहरू जस्तै स्वरमाधयूक, लय, मेल, रुप र शैली जस्ता सङ्गीतर्ो वणकन 

गनुकहोस ्
 सांगीत बनाउन र प्रदशकन गने बाजाहरु/उपर्रणहरू प्रयोग गनुकहोस ्

 ववशभन्न ववश्व सांस्रृ्र्तहरूर्ो गीतहरूर्ो आधारभूत त्वहरु पहहचान गनुकहोस ्

शारीररक लशक्षा 
 आधारभूत मोटर र हेरफेर सम्बब्न्धत र्ौशलहरू प्रदशकन गनुकहोस ्

 ववशभन्न भौर्तर् गर्तववगधहरूमा िमता देखाउनुहोस ्

 सुरक्षित, ब्जम्मेवार, व्यब्क्तगत र सामाब्जर् व्यवहार प्रदशकन गनुकहोस ्




