
 

विषय क्षेत्र अपेक्षाहरू 
ग्र्याजुयेट गर्नका लागग, छात्रहरूले कुल 22 कोर्न के्रडिटहरू प्राप्त गरु्नपर्नछ, जर्मा विज्ञार्मा तीर् के्रडिटहरू 
प्रारम्भ-स्तरमा र्मािेश छर्;् एक कोर्न फिजजकल रे्टटङबाट (ररजेंट्र् अर्न र्ायन्र्, केममस्री अर फिजजक्र्) 
हुरु्पछन र एक कोर्न मलमभङ्ग इन्भारोमेन्ट (ररजेंट्र् बायोलजी) बाट हुरु्पछन। तेस्रो कोर्न लाइि र्ायन्र्, 

फिजजकल र्ायन्र्, िा िैकजपपक हुर् र्क्छ। जबफक र्प पाठ्यक्रमहरू आिश्यकता होइर्, तत र्बै दृढ मर्िाररर् 
गररएका छर्।् कोर्न अिररिंग र्टहत एिभान्र्ि प्लेर्मेन्ट (एपी) पाठ्यक्रम बारेमा विमशष्ट जार्कारीको लागग 
कृपया आफ्र्ो स्कूल र्पलाहकारलाई भेट्रु्होर्।् 

ररजेंट्र् प्रारम्भ-स्तर विज्ञार् पाठ्यक्रमहरू मलरे् विद्यार्ीहरूले र्िलतापूिनक राज्य-तर्यजन्त्रत प्रयोगशाला 
आिश्यकतालाई र्िलतापूिनक पूरा गर्नका लागग विद्यार्ीलाई विज्ञार्मा र्म्बजन्ित ररजेंट्र् परीक्षाको लागग 
तयार पारु्नपछन। यर्मा र्न्तोषजर्क प्रयोगशाला ररपोटन र्टहत 1200 ममरे्ट ह्यान््र् अर् पयाबरेटोरी अरु्भि 
र्मािेश छ। 

विद्यार्ीहरूले र्िलतापूिनक कोर पाठ्यक्रमहरू पूरा गर्न र्र्केको खण्िमा के्रडिट ररकभरी प्रोग्रामहरूमा 
के्रडिटहरू पूरा गर्न प्रत्र्ोहर् गररन्छ। कोर्न अिश्यकताको आिारमा विद्यार्ीलाई के्रडिट ररकभरी 
अर्लाइर्, र्मर स्कूल र्मयमा, िा विद्यालय िषनको र्मयमा तर्िानररत गररएको छ। 

 

सबै विज्ञान पाठ्यक्रमहरूमा, छात्रहरूले 

 गणित विश्लेषि, िैज्ञातर्क पूछताछ, र ईजन्जतर्यररङ् डिजाइर् बारे प्रश्र् उठाउर्, जिाब खोज्र्, र 
र्मािार्हरु विकार् गछनर् ्

 प्रतततर्गित्ि र अिलोकर् व्यिजस्र्त गर्न (जस्तै गित्रहरू, तामलकाहरू, म्याटररे्र्, िाटनहरू) को 
प्रतततर्गित्ि र व्यिजस्र्त िेटा व्याख्या गर्नको लागग  अरु्मातर्त र्तीजाको अरु्मार् र 
िास्तविक पररिाम तुलर्ा गर्नको लागग; तर्ष्कषन आिाररत गर्यो भरे्र व्याख्याको लागग 
र्मर्नर् छ फक तर्ष्कषन तर्कापछर् ्  

 िैज्ञातर्क अििारिाहरू, मर्द्िान्तहरू र फिजजकल रे्टटङ र मलमभङ्ग इन्भारोमेन्ट बारेमा 
मर्द्िान्तहरू बुझ्र् र लागू गर्न, र विज्ञार्मा िारिाहरूको ऐततहामर्क विकार्लाई गिन्छर् ्

 

बायोलजी (लललिङ्ग इन्िारोमेन्ट) (1 कोर्न के्रडिट) 
यर् पाठ्यक्रमको अन्त्यमा एक ररजेंट्र् परीक्षा प्रस्ताि गररएको छ। 

बायोलजीमा, छात्रहरुले   

 बुझ्र्छर् ्फक जीवित िस्तुहरू र गैर-जीिर्का िस्तुहरूबाट एक अकानबाट उस्तै/िरक छर् ्

 जीिहरूको आरु्ििंमशक जार्कारी मािन त आमाबाबु र र्न्तार्को बीि र्िंरिर्ा र प्रकायनको 
तर्रन्तरताको पररिाम जान्र्छर् ् 

 िरक-िरक जीिहरु र प्रजाततहरू र्मयरँ्गै कर्री पररितनर् हुन्छर् ्भन्रे् बारे अन्िेषि गछनर् ्  

 तर्रन्तर जीिर् प्रजर्र् र विकार्को तर्रन्तरताको विश्लेषि गछनर् ्

 जीिहरूले जीिर्लाई तर्रन्तर गततशील र्िंतुलर् बर्ाउँछ भन्रे् बारे बुझ्छर् ्    

 िातािरि, बोट बबरुिा र जर्ािरहरूको एकअकानमा तर्भनरताको खोजी गछनर् ्

 जीवित िातािरिमा मार्ि गततविगिको गम्भीर प्रभािको र्म्बन्िमा अिलोकर् गछनर् ्

सायन्स 
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ग्र्याजुयेट गनन विद्यार्थीहरूले विज्ञानमा एक 
ररजेन्ट परीक्षा पास गनुनपछन। 

ननम्न NYS ररजेंट्स परीक्षाहरू प्रस्तावित छन:् 
 फिजजकल रे्टटङ: अर्न र्ायन्र् 

 फिजजकल रे्टटङ: केममस्री  

 फिजजकल रे्टटङ: फिजजक्र् 

 मलमभङ्ग इन्भारोमेन्ट: बायोलजी BPS 

विद्यार्ीहरूले विज्ञार्को स्तरमा आफ्र्ो 
प्रगततको मापर्ण्िको लागग आिगिक 
बेंिमाकन  मूपयािंकर् मलरे् गछनर्।् 

विद्यार्ीहरूले उच्ि पर्र्ामरँ्ग ररजेंट्र् डिप्लोमा 
हामर्ल गर्न िाहेमा आठ ररजेंट्र् परीक्षाहरू 65 को 
स्कोर िा बढी प्राप्त गरी पार् गरु्नपछन जर् मध्ये एक 
लाइि र्ायन्र् र एक फिजजकल र्ायन्र् पर्नछ। 
यर्बाहेक, विद्यार्ीहरूले अन्य र्ईु अततररक्त 
के्रडिटहरू अिंगे्रजीभन्र्ा  (LOTE) अन्य भाषाहरू रोज्रु् 
पछन र स्र्ार्ीय स्तरमा विकार् गररएको िेकपोइन्ट 
बी LOTE परीक्षा िा आटन िा कररअर र टेजक्र्कल 
एजुकेशर् (CTE) मा पाँि-इकाई अरु्क्रम हुरु्पछन । 

 

विद्यालय र्पलाहकारहरूले स्र्ार्ान्तरि विद्यार्ी, 
िैकजपपक मागन िा र्म्मार् प्रततष्ठार्हरूको विकपप 
र्टहत अततररक्त स्पष्टीकरि प्रर्ार् गर्न र्क्छर्।् 
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अलििािकको लागग टटप्स 

फकशोरहरूले तर्यममत र्ुत्रे् तामलका लाभ 
उठाउँछर्।् 

एक तर्टर्नष्ट होमिकन  र्मय छुट्यारु्होर्।् 
तपाईको विद्यार्ीले प्रत्येक रात विद्यालय 
कायन गरु्नपछन , िाहे त्यो तत्काल ैबुझाउरु् र्परे् 
भएता पतर्। विद्यार्ीहरूले कक्षाको र्मयमा 
मलरे् र्ोटहरू र्मीक्षा गर्न िा पाठ्यपुजस्तका 
पढ्र् र्क्छर्।् 

यटर् उर्ीहरूको अरु्पजस्र्त भएमा 
विद्यार्ीहरूलाई छुटेको कायनमा लाग्रे् तर्गरार्ी 
र अपेक्षा गरु्नपछन। उर्ीहरुले कुरै् एक 
र्हपाठीर्म्म पुग्र् र्क्छर्?् उर्ीहरूले मशक्षक 
(हरू) रँ्ग तर्युजक्त बर्ाउर् र्क्छर् ्? उर्ीहरूले 
कुरै् छुटेको आिश्यक पयाब ममरे्ट पूरा गरेका 
छर् ्? 

 

आफ्र्ो छोरीलाई र्मीकरिबाट बाटहर 
र्छो्रु्होर्:् विज्ञार्, प्रविगि, र ईजन्जतर्यररङ्ग 
कररअरहरुमा खोज गर्नका लागग छोरा र छोरी 
र्िैुलाई प्रोत्र्ाहर् टर्रु्होर्।् प्रमर्द्ि पुरुष र 
मटहला िैज्ञातर्कहरूको बारेमा पढ्रु्होर्।् 

तपाईको विद्यार्ीको गे्रि र उपजस्र्तत BPS 

प्यारेन्ट पोटनल मािन त तर्गरार्ी गरु्नहोर्।् 

 

तर्जश्ित गरु्नहोर् ्फक विद्यार्ीहरू व्यिजस्र्त 
छर्।् िाहे ततर्ीहरूले टटप्पिीहरू अर्लाइर् िा 
एक र्ोटबुकमा मलन्छर्,् उर्ीहरूलाई एक 
मर्स्टम िाटहन्छ। 

 

स्मरि रहोर् ्विज्ञार्मा परीक्षि र त्रुटट    

र्मािेश छर् ्; जस्तै र्मर् एडिर्र्ले एक 
पटक भरे् जस्तै , "मैले 10,000 पटक अर्िल 
भएको होइर् ... मैले प्रमाणित गर्न र्िल 
भएको छु फक ती 10,000 विगिहरूले काम 
गरै्र्र्।् "  

 
 
 

 

अर्थन सायान्स (1 कोर्न के्रडिट) 
यर् पाठ्यक्रमको अन्त्यमा एक ररजेंट्र् परीक्षा प्रस्ताि गररएको छ। 

अर्न र्ायान्र्मा, विद्यार्ीहरूले  

 बुझ्र्छर् ्फक पथृ्िी र आकाशीय तथ्यको र्ापेक्ष गतत र पररपे्रक्ष्यको मर्द्िान्तद्िारा ििनर् गर्न 
र्फकन्छ 

 प्रमाणित गर्नछर् ्फक हामीले पथृ्िीमा रे्खे्न र्पैु्र तथ्यहरु िायु, पार्ी र भूममको तत्त्ि बीिको 
अन्तरफक्रयामा र्मािेश हुन्छ 

 यो पर्ार्न किहरू बतर्न्छ जर्को विशेषताहरूले तर्मानि र यर्को प्रततफक्रयाको उपलेखर्ीय विशषेता 
तर्िानरि गर्नछ 

 मौर्म विज्ञार्, मौर्म, भौगोमलक, खगोल विज्ञार्रँ्ग र्म्बजन्ित पररक्षिहरु र्न्िालर् गर्नछर् ्

केलमस्री (1 कोर्न के्रडिट) 
यर् पाठ्यक्रमको अन्त्यमा एक र्न्र्भन परीक्षा प्रस्तुत गररएको छ। 

केममस्रीमा, विद्यार्ीहरूले 

 ऊजान रूपको अजस्तत्ि रे्खाउँछर्;् कटहले पररितनर् हुन्छ, ऊजान र्ुरक्षक्षत छ  

 ऊजान र भौततक पर्ार्न शजक्तको माध्यमद्िारा कर्री अन्तरफक्रया गरै् गतत पररितनर् हुन्छ भन्रे् 
विश्लेषि गर्नछर् ्

 परमाि ुअििारिाहरु, प्रयोगात्मक तामलका, मोर् ्/स्टोक्यामेटर, केममकल बजन्ििंग, फिजजकल बबहेवियर 
अि म्याटर, काइरे्टटक्र् / एजक्िमलबियम, ओग्यानतर्क केममस्री, अक्र्ीिशेर् ररिक्र्र्, एमर्ि, बेरे्र्, 

र्पट, न्युजक्लयर केममस्री बारे अििारिा प्रयोगको माध्यमद्िारा बुझ्र्छर् ्

फिजजक्स (1 कोर्न के्रडिट) 
यर् पाठ्यक्रमको अन्त्यमा एक ररजेंट्र् परीक्षा प्रस्ताि गररएको छ। 

फिजजक्र्मा, विद्यार्ीहरूले 

 विमभन्र् प्रकारको ऊजानको रान्र्ममर्र् अिलोकर् र ििनर् गछनर् ्

 िेबलेन्र् र फिक्िेन्र्ीमा मभन्र्ताहरु भाइिेर्र्को स्रोतको र्न्र्भनमा, जर्ले ततर्ीहरुको उत्पार्र् गछन , 
अिुहरु, इलेक्रोन्र्, र परमाि ुकिहरु बुझाउर् 

 िस्तुहरूको गततको विमभन्र् ढािँाहरू ििनर् र पूिानरु्मार् गरी (उर्ाहरि., मलतर्यर एण्ि युतर्िमन 
र्कुन लर मोशर्, भेलोमर्टी एण्ि एक्रे्लेरेशर्, मोमेन्टम एण्ि इर्मर्नया) 

 एक परमािकुो न्युजक्लयर्मा ऊजान र्म्बन्िहरूको तुलर्ात्मक रूपमा न्युजक्लयर् बाटहररँ्ग तुलर्ा 
गछनर् ् 

 मर्स्टम गर्जन्ग्किं ग, मोिपर्, म्याग्र्ीट्युि एण्ि स्केल, पररितनर्को ढाँिा, इजक्िमलबियम एण्ि 
स्ट्याबबलीटी, पररितनर्को ढाँिा, प्रभािकारी र्म्बन्ि र र्ािारि विषयिस्तुहरू बुझ्र्छर्।् 

 ऊजान, बबजुली र िुम्बकत्ि, िेब्र्,् आिुतर्क भौततक विज्ञार् र मेकातर्क्र्रँ्ग र्म्बद्ि र्क्षताहरू प्रयोग 
गरी पररजस्र्ततहरू विश्लेषि गछनर् ्र र्मस्याहरू र्मािार् गर्नछर्।् 

पयानिरणीय विज्ञान (1 कोर्न के्रडिट) 
पयानिरि विज्ञार्मा, छात्रहरूले   

 िातािरि एउटा मातर्र्हरुलाई र्िंर्ाररँ्ग जो्रे् र्म्बन्िहरूको जटटल िेब हो भन्रे् बारे मर्क्छर् ्

 इन्टरडिर्ीजप्लरे्री र्ायान्र्को रुपमा पयानिरिीय विज्ञार्को विषयहरु खोज गछनर्   

 पयानिरिमा मार्ि प्रभाि र कर्री जर्र्िंख्याले स्रोतहरू उपभोग गछनर् ्भन्रे् अध्ययर् गर्नछर् ् 

 िैज्ञातर्क विगिको र्मीक्षा गरी प्राकृततक घटर्ाको अिलोकर् व्याख्या गर्न िैज्ञातर्कहरूले तथ्याङ्क 
र मोिल कर्री प्रयोग गछनर् ्भरे्र व्याख्या गर्नछर् ् 

 तर्िनय गरे् मोिल प्रयोग गरी; पररकपपर्ा र िास्तविक विश्ि पररदृश्यहरूमा लागू गर्नछर् ्   

एनाटमी एण्ड फिजजअलजी (1 कोर्न के्रडिट) 
एर्ाटमी र फिजजअलजीमा विद्यार्ीहरूले, 

 एर्ाटोमी र फिजजअलजीमा आिारभतू अििारिाहरू र्टहत, रर्ायर् रे्णख जैविक स्तरमा कर्रर 
शरीरको र्िंयोजर् गररन्छ भन्रे् मर्क्छर् ्  

 विमभन्र् र्िंगठर्ात्मक स्तरहरूमा मार्ि शरीरको ढाँिा र कायनहरू ििनर् र व्याख्या गर्नछर् ् 

 शारीररक क्षेत्रहरू, खण्िहरू, एर्ाटमीकल पोजजर्र्हरु ििनर् गर्न एर्ाटमीकल टमनहरु मर्क्छर् ्

 टहस्टालजी अध्ययर्, माइक्रोस्कोपीक् टटस्यु उपजस्र्तत, र्िंगठर्, र प्रकायनको अध्ययर्, मार्ि किं काल, 

मािंर्पेशी, र तिंबत्रका प्रिाली अन्तफक्रन या 
अनतररक्त पाठ्यक्रम प्रस्तािमा एपी पयानिरणीय विज्ञान, एपी जीिविज्ञान र एपी फिजजक्स सामेल छ। 

 Nepali 




