
गे्रड स्तर अपेक्षाहरू
न्यु योर्क  स्टेट लर्नकङ्ग स््यानडडकले गे्रड स्तर वा ब्यान्डर्ो अन््यमा ववद्यार्थीले र्थाहा पाउनपुने र 
गनुकपने भन्ने रेखाांर्न गनक सक्दछ। राम्रो ववद्यार्थीमा र्थप र्ौशल भएर्ो हुनुपछक। तल सूचीबद्ध बफ्लो 
पब्ब्लर् स्रू्लहरुर्ो प्री-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 उपयकु्त ववर्ासर्ा लागग र्ौशल ववर्ास गनक मध्यस्र्थता गछकन।्

पढ्ने
 प्रलोभन र समर्थकनर्ो सार्थ

 वववरण (हरु) र्ो बारेमा प्रश्न सोध्नुहोस ्र जवाफ ददनुहोस ्

 पररगचत र्र्थाहरू पुनःभन्नुहोस ्(जस्त,ै परी र्र्था, मनपन ेपुस्तर्हरू)
 लेखर् र गचत्रर्ाररतार्ो भूशमर्ार्ो वणकन गनुकहोस ्

 रे्ही व्यञ्जनर्ा लागग सबभैन्दा साधारण आवाजहरू र्नर्ाल्नुहोस ्(जस्तै., / k / c)

 सांगठन र वप्रन्टर्ो आधारभूत ववशेषताहरू बुझ्नुहोस ्(जस्त,ै लेफ्ट टु राइट, टप टु बटम, पेज
बाइ पेज)

 रे्दह अपर / लोवर रे्स अिरहरुर्ो पदहचान, ववशेष आफ्नो नाममा
 अिरहरू र सांख्याहरू बीचर्ो शभन्नता बताउनुहोस ्
 भाषार्ो सार्थ खेल्नुहोस ्

 राइशमङ्ग (जस्त,ै रे, स,े प्ले)
 आवधकन (उदाहरण, शब्दहरू जनु उस्तै आवाजसँग सुरु हुन्छ - वपग, पाइ)

लेखन र भाषा
 प्रलोभन र समर्थकनर्ो सार्थ

 पुस्तर् / ववषयर्ो बारेमा राय व्यक्त गनक ड्रइांग, आलेख वा लेख्नर्ो सांयोजन प्रयोग
गनुकहोस;् ववषयर्ो बारे रे्दह जानर्ारी साझदेारी गनुकहोस ्

 क्लासरूम अनुसन्धान र लेखन प्रोजके्टहरूमा सामले हुनुहोस ्(जस्तै, एर् मनपने
लेखर्द्वारा धेरै पुस्तर्हरू अन्वेषण गनुकहोस ्र र्तनीहरूर्ो बारेमा स्पष्ट रायहरू
राख्नुहोस)्

 अनुभवहरूर्ो जानर्ारी सम्झनुहोस ्वा शशिर्द्वारा प्रदान गररएर्ा स्रोतहरूबाट
एर् प्रश्नर्ो जवाफ ददनुहोस ्

 एर् र्ववता, नाटर्ीयर्रण, र्ला र्ायक, वा एर् ववशेष लेखर् वा र्िामा
पदिएर्ो ववषयमा व्यब्क्तगत जवाफलाई प्रस्ततु गनुकहोस ्

 रे्दह अपर र लोवर रे्स अिरहरू वप्रन्ट गनुकहोस ्(जस्त,ै र्तनीहरूर्ो नाममा अिरहरू)

बोल्ने र सुन्ने
 र्नदेशन र समर्थकनसँग

 PK ववषयहरू बारेमा रु्रा गनुकहोस,् सार्थीहरू र वयस्र्हरूसँग पाठ गनुकहोस ्
 सुर्नने गरी गररएर्ो पाठ बारेमा प्रश्न सोध्नुहोस ्र जवाफ ददनहुोस ्

 पररगचत व्यब्क्तहरू, ठाउँहरू, चीजहरू र र्ायकक्रमहरूर्ो वणकन गनुकहोस ्
 ववचारहरू, भावनाहरू र आइडडयाहरु व्यक्त गनक सुरु गनुकहोस ्

गे्रड 
PK 

बीपीएसमा PK विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको 
प्रिीणता सुननश्चित गनन साक्षरता र गणणतमा प्रनत 
िषन तीन पटक जााँि गररन्छ। 
PK साक्षरता स्रीननिंग उपायहरू: ISIP प्रारब्म्भर् 
पिाई एर् र्म्प्यूटर अनुरू्ली मूल्याांर्न छ जसले 
शब्दावलीर्ो िेत्रमा छात्र तैयारी उपाय, सुन्ने 
समझ र अिर ज्ञान मापन गदकछ। 
PK गणणत स्रीननिंग उपायहरु: 
ISIP प्रारब्म्भर् गणणतले ववद्यार्थीहरूर्ो खेलरु्द 
जस्तै गर्तववगधहरू PK गे्रड स्तर सांख्या अर्थक, 
ज्याशमर्त र अपरेसनहरूमा र्ौशल आर्लन गनक 
प्रयोग गदकछ। 

ससफाररस गररएको: उमेर र िरणहरू
प्रचनािली (ASQ)  
यी प्रश्नावलीहरु आमाबाबुद्वारा प्रशाशसत हुन 
सक्छन।् र्तनीहरूले बच्चार्ो िमता पत्ता 
लगाउन र ववर्ासर्ो रु्नै सम्भाववत िेत्रहरूलाई 
उजागर गनक मद्दत गदकछ ताकर् सरे्सम्म चाँड ै
समर्थकनलाई प्रदान गनक सकर्न्छ।
र्थप जानर्ारीर्ो लागग रृ्पया दईु BPS र्ो हेल्प 
मी ग्रो वेबसाइटहरू अांगे्रजीमा हेनुकहोस ्ASQ-SE2 
र ASQ-3 वा स्प्यार्नशमा ASQ-SE2 र ASQ-3

अफफस अफ इन्सट्रक्सन ्
 बफ्लो पश्ललक स्कूल
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असभभािकको लागग सुझािहरू

तपाईर्ो बच्चालाई हरेर् ददन पढ्नुहोस।् 
राम्रो शब्दावलीर्ा सार्थ उमेर उपयुक्त भएर्ा 
पुस्तर्हरू छनौट गनुकहोस।्
तपाईर्ो बच्चासँग रु्रा गनुकहोस।् प्रश्नहरू 
सोध्नुहोस ्र आफ्नो जवाफर्ो लागग ध्यान 
ददएर सुन्नुहोस।्
पिाइर्ो आफ्नै पे्रमर्ो उदाहरण 
बनाउनुहोस।् हरेर् ददन तपाईर्ो बच्चार्ो 
अगाडड पढ्ने समय बबताउनुहोस,् जबकर् 
तपाईर्ो सार्थमा उसले "पढ्ने" गछक। 
तपाईर्ो बच्चालाई पूणक वाक्यमा बोल्न 
प्रो्साहन गनुकहोस।्
एउटा शब्द बोल्नुहोस ्र आफ्नो 
ववद्यार्थीलाई यसर्ो ववपरीत नाम 
सोध्नुहोस ्(तातो / गचसो, मागर्थ / तल, हो 
/ होइन)। 
राइशमङ्ग खेल खेल्नुहोस; नसकरी राइम्स 
सँगै पढ्नुहोस ्वा भन्नुहोस।् 
तपाईर्ो बच्चाले आफ्नो हेरचाह गनकर्ो लागग 
उसलाई सहयोग पुयाकउनुहोस ्/ अययास 
गनुकहोस:् बटन लगाउन अययास गनुकहोस ्
,र्ाटा र चम्मचहरू उगचत रूपमा प्रयोग गनक 
सहयोग गनुकहोस।् 

सबै चीज र सबर्ो गणना गनुकहोस:् 
स्टेप्स, रु्र्ीजहरू, घरहरू, र्ारहरू, आदद। 

अययास लेखन र नामर्रण अिरहरू।

क्रमबद्ध रुपमा वस्तुहरू वगकमा अययास 
गनुकहोस ्(जस्तै आर्ार, रङ्ग, प्रयोग)। 
तपाईर्ो वररपरर आर्ारर्ो लागग हेनुकहोस ्(जस्तै, 
्यो टेबल रेक्टेंगल हो!)। 

युर्नभसकल PK वेबसाइट 
www.buffaloschools.org मा अगधर् सुझावहरु र 
जानर्ारी हेनुकहोस।्

गणणत
 20 सम्म गणना गनुकहोस ्

 आर्ारहरू पदहचान गनुकहोस ्र वणकन गनुकहोस ्(जस्त,ै वगकहरु, सर्क लहरू, बत्रर्ोणहरू, रेक्टेंगलहरु)
 ववश्लेषण, तुलना गनुकहोस ्र वस्तुहरू क्रमबद्ध गनुकहोस ्
 सांख्या 10 र नम्बरहरू बीचर्ो सम्बन्धलाई बुझ्नुहोस ्
 लेणखएर्ा वस्तुहरु प्रर्तर्नगध्व गने नम्बर लेख्नुहोस ्
 र्पी गरी सरल िाँचा ववस्तार गनुकहोस ्

 लम्बाइ र चौडाइ जस्ता वस्तहुरूर्ो मापनयोग्य गुणहरूर्ो पदहचान गनुकहोस ्
 वगकहरुमा वस्तुहरू क्रमबद्ध गनुकहोस ्
 अगधर्, र्म, भन्दा ठूलो, र्म, र / वा बराबरर्ो पदहचान गनुकहोस ्

सामाश्जक र भािनात्मक
 आफैलाई एर् अनोखी व्यब्क्तर्ो रूपमा पदहचान गनुकहोस ्जुन उनर्ो आफ्नै िमता, गुण,

भावना र चासो छ
 प्रलोभन वा सुदृिीर्रण बबना नयाँ र्ायकहरू प्रयास गरेर आ्म-भरोसा देखाउनुहोस ्
 उगचत भावना व्यक्त, आवश्यर्ताहरू, ववचारहरू, इच्छाहरू
 उद्देश्य र समझसँग समूह गर्तववगधहरुमा सकक्रय सांलग्न हुन ु

 अन्य बच्चाहरु र वयस्र्सँग बातचीत गने
 अन्य बच्चाहरूसँग सामग्री र णखलौनाहरू साझदेारी गनुकहोस ्
 र्नयमहरू बुझ्नुहोस ्र पालना गनुकहोस;् पालो रु्नुकहोस ्

कला
 ववशभन्न माध्यम र तररर्ाहरूसँग र्ला सामग्री प्रयोग गरी परीिण गनुकहोस ्

 गचत्रर्ला, मूर्त कर्ला, मोडल, पेंदटांग, र अरूर्ो र्ला र्ायकमा रुगच देखाउनुहोस ्
 उपर्रण, बनावट, रङ, प्रववगधर्ो सार्थ रे् गनक सकर्न्छ भन्ने बारे रुगच देखाउनुहोस ्

सिंगीत
 गाउनुहोस,् र पदहरू लेख्नुहोस,् िाँचाहरूर्ो अनरु्रण गनुकहोस,् र र्र्थाहरू बताउन सङ्गीत

प्रयोग गनुकहोस ्
 परम्परागत उपर्रणहरू प्रयोग गरी ध्वर्न शसजकना गनुकहोस ्
 अवलोर्न गनुकहोस/् ववशभन्न सांगीत प्रदशकनहरुमा उपब्स्र्थत हुनहुोस,् भोर्ल एण्ड इन्सट्रुमेन्टल

विज्ञान
 इर््ठा, अन्वेषण र जानर्ारी व्याख्या गनक ज्ञानेब्न्न्ियहरु प्रयोग गनुकहोस ्
 पदहचान र वगीर्रण गरेर वस्तुहरू र घटनाहरूर्ो अवलोर्न व्यवब्स्र्थत गनुकहोस ्
 "कर्न," "र्सरी", "र" यदद "प्रश्नहरू सोध्नुहोस;् प्रयोग र अनसुन्धान माफक त जानर्ारी

खोज्नुहोस ्
 प्रयोगा्मर् प्रयोगर्ो माध्यमबाट भववष्यवाणीहरूर्ो परीिण गनक ववशभन्न उपर्रणहरू

र सामग्रीहरू प्रयोग गनुकहोस ्(उदाहरणर्ा लागग, एर् बच्चाले म्याग्नीफार्यांग ग्लास,
म्याग्नेटहरू, आदद प्रयोग गछक।)

 र्ारण र प्रभावलाई पदहचान गनुकहोस ्
 पथृ्वी र ठाउँर्ा ववशेषताहरू अवलोर्न गरी वणकन गनुकहोस ्
 सामान्य मौसम सम्बब्न्धत शब्दावली प्रयोग गरेर मौसम र मौसमहरूमा पररवतकनहरू हेनुकहोस ्र

छलफल गनुकहोस ्

 जीवन र गैर-जीवनर्ो रूपमा वस्तुहरू पदहचान गनुकहोस ्

सामाश्जक सिक्षा
 पररवारर्ा सदस्यहरू, पाररवाररर् ववशेषताहरू र प्रर्ायकहरू पदहचान गनुकहोस ्
 उनर्ो / आफ्न ैसांस्रृ्र्तसँग सम्बब्न्धत रे्ही अवर्ाश, नृ् य, खाद्य पदार्थक, भेषभूषा र ववशेष

र्ायकक्रमहरू वणकन गनुकहोस ्
 उसले बसोबास गने स्रीट / आसपास, शहर वा गाउँर्ो नाम ददनुहोस ्
 वतकमान घटनाक्रमहरूमा रुगच देखाउनुहोस ्

 भूशमर्ाहरू, अगधर्ारहरू, र ब्जम्मेवारीहरू बारे समझ प्रदशकन गनुकहोस ्
 ववशभन्न र्ररअर, र्ायक वातावरण र सामुदार्यर् सहयोगर्ो बारेमा रुगच र जागरूर्ता

देखाउनुहोस ्




