
विषय क्षेत्र अपेक्षाहरू 

ग्र्याजुयेट गर्नका लागग, छात्रहरूले कुल 22 कोर्न के्रडिटहरू प्राप्त गरु्नपर्नछ, जर्मा र्ामाजजक शिक्षामा 
चार के्रडिटहरू प्रारम्भ-स्तरमा र्मावेि छर्;् र्ामाजजक शिक्षाको लागग र्ामान्य कोर र्ामग्री अरु्क्रम 
ग्लोबल हहस्री र जजयोग्राफी कक्षा र्ौ र र्िमा, युर्ाइटेि स्टेट्र् हहस्री एण्ि गोवमेंट कक्षा एघारमा, र 
कक्षा 12 मा रे्मेस्टरभर गोवमेंट र अर्निास्त्र पाठ्यक्रमहरूमा र्हभागगता रहन्छर्।् तर्ापप 
पवद्यार्ीहरूले कोर पाठ्यक्रम वा वैकजपपक के्रडिट बर्पर्को लागग एिभान्र्ि प्लेर्मेन्ट कोर्नहरु 
र्ामाजजक शिक्षामा (AP) शलर् र्क्छर्।् 

र्फलतापूवनक कोर कोर्नहरु पूरा गर्न र्र्केका पवद्यार्ीलाई ररकभरी कायनक्रमहरूमा भाग शलएर के्रडिट 
पूरा गर्न र्ुझाव हर्इन्छ। कोर्न अवश्यकताको आधारमा पवद्यार्ीलाई के्रडिट ररकभरी अर्लाइर्, र्मर 
स्कूल र्मयमा, वा पवद्यालय वर्नको र्मयमा नर्धानररत गररएको छ। 

ग्लोबल हहस्ट्री एण्ड जियोग्राफी I (1 के्रडिट) 

ग्लोबल हहस्री र जजयोग्राफी ढुुंगे युगको र्ार् र्ुरु र पहहलो र्भ्यताको पवकार्को र्ार्, िास्त्रीय 
र्माजको एक नर्रीक्षण वा अरु्र्न्धार्को र्ार् जारी राख्र्छ, र व्यापाररक रे्टवकन को पवस्तार र 
उर्ीहरूको पवश्वव्यापी प्रभावलाई पवस्तार गर्नछ। यर् पाठ्यक्रमले र्मयको अन्तरालको कुराकार्ी, 
राजर्ीनतक िजक्तमा पररवतनर्हरू र पवश्वार् प्रणालीहरूको भूशमकाको प्रमुख पवर्यहरूलाई जोि हर्न्छ। 
जबकक पाठ्यक्रमले ऐनतहाशर्क र स्र्ार्ीय र्ोचको महत्वको जोि हर्छर्, र्बै र्ामाजजक अध्ययर् 
अभ्यार् र मार्क वैजश्वक इनतहार् र भूगोलको अध्ययर्मा र्ामेल छ। 

ग्लोबल हहस्ट्री एण्ड जियोग्राफी II (1 के्रडिट) 
 

ग्लोबल हहस्री र जजयोग्राफी II ले 1750 मा र्रुु हुरे् र्ुंर्ारको स्न्यापिट प्रर्ार् गर्नछ र क्रोर्ोलजजकल रूपमा 
वतनमार्मा जारी राख्छ। औद्योगीकरण, राष्ट्रवार्, र्ाम्राज्यवार्, र्ुंघर्न, टेक्र्ालजी, र र्ुंर्ारको अन्तकक्रन या र्हहत 
पवशभन्र् अवधारणाहरू बुन्रे्छर्।् जबकक पाठ्यक्रम ऐनतहाशर्क र स्र्ार्ीय र्ोचको महत्वमा जोि हर्न्छ, 

र्बै र्ामाजजक शिक्षा अभ्यार्हरु र मार्क ग्लोबल इनतहार् र जजयोग्राफीको अध्ययर्मा र्ामेल छ। यर् 
पाठ्यक्रमको अन्त्यमा एक ररजेंट्र् परीक्षा प्रस्तुत गररएको छ। 

युनाइटेड स्ट्टेट्स हहस्ट्री एण्ड गोिर्मेंट (1 के्रडिट) 
 

युर्ाइटेि स्टेट्र् (यूएर्) हहस्री एण्ि गोवमेंट कोलोनर्यल र र्ुंवैधानर्क आधारहरुरँ्ग िुरू हुन्छ र 
र्रकारको र्ुंरचर्ा र कायन र्ुंपवधार्मा शलखखत कायनहरुको अन्वेर्ण गर्नछ। यो कोर्नले राष्ट्रको पवकार् 
र राजर्ीनतक, र्ामाजजक, र आगर्नक कारकहरूलाई र्म्बोधर् गर्नछ जुर् र्ुंयुक्त राज्यले गहृयुद्धको 
चुर्ौतीहरू र्ामर्ा गयो। औद्योगगककरण, िहरीकरण, र र्ुंलग्र् र्मस्याहरु, पवश्व िजक्तको रूपमा 
अमेररकाको उर्य, 20 औुं िताब्र्ीको पवश्व युद्ध र िीत युद्धको रुपमा नर्रीक्षण गररन्छ। 
पवद्यार्ीहरूले एक बढ्र्ो वैश्वीकृत र अन्तरकक्रयात्मक र्ुंर्ारमा र्ुंघीय र्रकारको पवस्तार, 

आतुंकवार्को खतरा र र्ुंयुक्त राज्य अमेररकाको पवस्तारको अन्वेर्ण गर्नछ।  

यर् पाठ्यक्रमकोअन्त्यमा एक ररजेंट्र् परीक्षा प्रस्ताव गररएको छ। 
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विद्यार्थीहरूले ग्लोबल हहस्ट्री एण्ड जियोग्राफी र 
युनाइटेड स्ट्टेट्स हहस्ट्री एण्ड गोिर्मेंटर्मा ररिेंट्स 
परीक्षा शलन्छन।् विद्यार्थीहरुले ग्रयािुयेट गनन, दिैु 
परीक्षा पास गनुनपछन , NYS शिक्षा विभागद्िारा 
िैकजपपक र्मागन र्मपूयाांकन अनुर्मोहदत गरेको िा एउटा 
परीक्षा CDOS प्रारजभभक प्रर्माण आिश्यकताहरु पूरा 
गनुनपछन । 

 

कक्षा 9 र 10 का पवद्यार्ीहरूले उर्ीहरुको पाठ्यक्रम 
बुझ्रे् क्षमता मूपयाङ्कर् अरु्मार् गर्न डिस्रीक्ट 
बेंचमाकन  आकलर् शलन्छर्।् 
पवद्यार्ीहरू जो उच्च पर्र्ामर्हहत ररजेंट्र् डिप्लोमा 
हाशर्ल गर्न चाहन्छर्,् 65 को स्कोर वा बढी 
स्कोरर्हहत आठ ररजेंट्र् परीक्षाहरू पार् गरु्नपछन। यी 
मध्ये र्ईु र्ामाजजक शिक्षा परीक्षा हुरु्पछन। यर्बाहेक, 

पवद्यार्ीहरूले अन्य भार्ाहरुमा र्ईु अनतररक्त 
के्रडिटहरु पयान्ग्वेजेज अर्र रे्र् इङ्गशलर् (LOTE) र 
आटन वा कररअर र टेजक्र्कल एजुकेिर् (र्ीटीई) मा 
पाँच-इकाई अरु्क्रम स्र्ार्ीय स्तरमा पवकार् गररएको 
चेकपोइन्ट बी LOTE परीक्षा शलरु्पछन। 

 
पवद्यालय र्पलाहकारहरूले स्र्ार्ान्तरण पवद्यार्ी, 
वैकजपपक मागन वा र्म्मार् प्रनतष्ट्ठार्हरूको पवकपप 
र्हहत अनतररक्त स्पष्ट्टीकरण प्रर्ार् गर्न र्क्छर्।् 
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    अशभभािकको लागग हटप्स 

पषृ्ट्ठभूशम ज्ञार् नर्मानण र पररपे्रक्ष्यको पवकार्का 
लागग हाम्रा स्र्ार्ीय ऐनतहाशर्क आकर्नणहरूमा 
जारु्होर्।् 

 

एक नर्हर्नष्ट्ट होमवकन  स्पेर्लाई छुट्याउरु् होर्।् 
पवद्यार्ीहरूले प्रत्येक रात पवद्यालय कायन 
गरु्नपछन , भलै त्यो कायन तत्काल बुझाउरु् 
र्परोर्।् छात्रहरूले कक्षाको र्मयमा शलरे् 
र्ोटहरू र्मीक्षा गर्न वा एक उपन्यार् वा 
पाठ्यपुस्तक पढ्र् र्क्छर्।् 

 
स्मनृतहरु र कर्ाहरू जीपवत राख्नका लागग  

छात्रहरूले र्मुर्ाय वा पररवारका र्र्स्यहरूलाई 
बफ्लोको इनतहार् घटर्ाहरू बारेमा र्ाक्षात्कार 
गर्न र्क्र्छर्।् 

व्यवस्र्ापर् र्फलताको लागग महत्त्वपूणन कुरा 
हो। पवद्यार्ीले महत्त्वपूणन उपायहरु, मुख्य 
व्यजक्तहरू, र िब्र्हरुको र्ूची बर्ाउर् र्क्छर् ्
वा महत्त्वपूणन घटर्ाहरू रे्खाउर् र्मय ताशलका 
बर्ाउर् र्क्छर्।् 

पवद्यार्ीहरूरँ्ग उर्ीहरुलाई नर्युक्त कायन 
शमनतहरु रेकिन गर्नका लागग प्रणाली हुरु्पछन 
भन्रे् र्ुनर्जश्चत गरु्नहोर्।् पवद्यार्ीहरूलाई 
प्रत्येक पररयोजर्ाको प्रत्येक भागको लागग 
अपेक्षक्षत शमनतहरू बर्ाइहर्रु्होर्।् (उर्ाहरणका 
लागग, बबब्पयग्राफी, अरु्र्न्धार्, ड्राफ्ट, 

पररमाजनर्हरू)  

पवद्यार्ीहरूले पवशभन्र् र्मयमा र स्र्ार्हरूमा 
ऐनतहाशर्क पवकार्हरूको तुलर्ा गर्न ग्राकफक 
आयोजकहरू प्रयोग गर्न र्क्छर्।् 

पवद्यार्ीले कक्षामा महत्त्वपूणन जार्कारी प्राप्त 
गर्न र्ईु-तीर् कलम र्ोट शलरे् पवगध प्रयोग 
गरु्नपछन । 

 
 

गोिर्मेंटर्मा सहभागगता (1/2 कोर्न के्रडिट) 
पवद्यार्ीहरूले र्कक्रय र्ागररकताको लागग आवश्यक ज्ञार् र कलाहरू प्राप्त गरेर राजर्ीनतक प्रकक्रयामा र्ुंलग्र् 
हुन्छर्।् पवद्यार्ीहरूले एक र्ुंवैधानर्क लोकतन्त्रमा र्हभागीताको लागग र्ागररकताको अगधकार र जजम्मेवारीको 
लागग एक ढाँचा पत्ता लगाउँछर्।् पवद्यार्ीहरूले स्र्ार्ीय, राज्य र राजष्ट्रय र्रकारका घटकहरूको पवश्लेर्ण गछनर् ्
र प्रनतकक्रयाहरूको वणनर् गछनर् ्जर्ले र्ावनजनर्क रुगच र र्ामान्य कपयाणलाई बढावा हर्र् र्क्छ। ह्यान््र्-
अर् शर्क्रे् अरु्भवहरूले पवद्यार्ीलाई र्रकारी अवधारणाहरू बुझ्र् र्हायता पुयानउँछ। यर्मा कफपि हरप्र्, 

र्ामुर्ानयक रे्वा, र्ावनजनर्क र्भाहरू र अर्ाइर्मेन्टहरूमा भाग शलरे् जर्ले पवद्यार्ीहरूलाई कक्षा र बाहहर 
र्मुर्ायमा लान्छ। र्रकारमा र्हभागगता अमेररकी लोकताजन्त्रक र्फलताको आधारभूत कुरा हो। 

 

अर्थनव्यिस्ट्र्था (1/2 कोर्न के्रडिट) 
 

पवद्यार्ीले पवश्वव्यापी तथ्याङ्कमा र्ुंयुक्त राज्य अमेररकाको मुक्त बजार अर्नव्यवस्र्ाका शर्द्धान्तहरूको 
नर्रीक्षण गछनर्।् पवद्यार्ीहरूले व्यजक्तगत पवत्त व्यवस्र्ापर् गरे् व्यजक्तगत जजम्मेवारी पत्ता लगाउँछर्।् 
पवद्यार्ीहरूले उत्पार्र् र एक व्यापारी खरीर् र बबक्री बजारमा र्ामर्ा गरु्नपरे् मपूय नर्धानरण र यी बजारहरूको 
वैजश्वक प्रकृनतको नर्धानरणमा आपूनतन र मागको भूशमकाको पवश्लेर्ण गर्नछर्।् पवद्यार्ीहरूले कायनबलमा पररवतनर् 
र हाम्रो अर्नव्यवस्र्ामा  उद्यमीहरूको भूशमका, र्ार् र्ार्ै वैश्वीकरणको प्रभावहरुको अध्ययर् गछनर्। 
पवद्यार्ीहरूले पवश्व वातावरणमा अमेररकी स्वतन्त्र बजार अर्नव्यवस्र्ा र्ामर्ा गरररहेका चुर्ौतीहरू पत्ता 
लगाउँछर् ्जुर् र्रकारका लागग यी चुर्ौतीहरूको र्ामर्ा गर्न पवशभन्र् र्ीनतगत अवर्रहरू उपलब्ध छर्।् 

 

एपी साइकलिी (1 कोर्न के्रडिट) 
एपी र्ाइकलजी एक कलेज स्तरको पाठ्यक्रम हो जर्ले पवद्यार्ीहरूलाई व्यवजस्र्त र वैज्ञानर्क अध्ययर्मा 
व्यवहार, मार्व र अन्य जर्ावरहरूको मार्शर्क प्रकक्रयाहरू प्रस्तुत गर्न डिजाइर् गररएको छ। पवद्यार्ीहरू 
मर्ोवैज्ञानर्क तथ्याङ्कहरू, शर्द्धान्तहरू, र मर्ोपवज्ञार्का प्रमुख के्षत्रहरूरँ्ग र्म्बद्ध प्रकक्रयारँ्ग अव्यस्त हुन्छर्।् 
पवद्यार्ीहरूले मर्ोवैज्ञानर्कहरुद्वारा प्रयोग र्ैनतकता र पवगधका बारे जान्र्छर्।् उच्च शिक्षा र्ुंस्र्ाले 
पवद्यार्ीहरूलाई कलेज के्रडिट प्रर्ार् गर्न र्क्छ जर्ले यर् कोर्नको अन्त्यमा प्रस्ताव गररएको एपी परीक्षामा 
पाशर्ङ्ग स्कोर हाशर्ल गर्नछ।  

 

एपी युनाइटेड स्ट्टेट्स हहस्ट्री (1 कोर्न के्रडिट) 
एपी यूएर् इनतहार् एक पररचयात्मक स्तरको कलेज कोर्न बराबर हो। पवद्यार्ीहरूले र्ौ ऐनतहाशर्क अवगधहरूमा 
लगभग 1491 रे्खख वतनमार्र्म्ममा महत्वपूणन घटर्ा, व्यजक्तत्व, घटर्ाक्रम र प्रकक्रयाहरूको खोज गछनर्।् 
पवद्यार्ीहरूले इनतहार्कारहरूले कायनरत र्क्षता, अभ्यार्हरू र तररकाहरू पवकार् र प्रयोग गछनर्:् प्रार्शमक र 
माध्यशमक स्रोतहरूको पवश्लेर्ण गरै्; ऐनतहाशर्क तकन  पवकार् गरै्; ऐनतहाशर्क तुलर्ा गरै्; र प्रार्ुंगगकतार्म्बन्धी 
कारण खुलाउरै्, र नर्रुंतरताको बारेमा तकन  प्रयोग गरेर र र्मयमा पररवतनर्र्म्बन्धी। पवद्यार्ीहरूले फरक र्मय 
र स्र्ार्हरूमा ऐनतहाशर्क घटर्ाक्रमहरू जिार् गर्न पवर्यवस्तुहरू पत्ता लगाउँछर्:् राजष्ट्रय पहहचार्; माइगे्रिर् र 
रे्टलमेन्ट; राजर्ीनत र िजक्त; काम, पवनर्मय, र प्रौद्योगगकी; पवश्वमा अमेररका; भगूोल र वातावरण; र्ुंस्कृनत र 
र्माज। पाठ्यक्रमको अन्त्यमा प्रर्ार् गररएको एपी परीक्षामा पाशर्ङ्ग स्कोर हाशर्ल गरे् पवद्यार्ीलाई उच्च 
शिक्षा र्ुंस्र्ाहरूले कलेज के्रडिट प्रर्ार् गर्न र्क्छ। 

एपी िपडन हहस्ट्री (1 कोर्न के्रडिट) 
एपी वपिन हहस्री एक पररचयात्मक स्तरको कलेज कोर्न बराबर हो। पवद्यार्ीहरूले छ ऐनतहाशर्क 
अवगधहरूमा लगभग 8000 B.C.E. रे्खख वतनमार्र्म्ममा महत्वपूणन घटर्ा, व्यजक्तत्व, घटर्ाक्रम र 
प्रकक्रयाहरूको खोज गछनर्।् पवद्यार्ीहरूले इनतहार्कारहरूले कायनरत र्क्षता, अभ्यार्हरू र तररकाहरू 
पवकार् र प्रयोग गछनर्:् प्रार्शमक र माध्यशमक स्रोतहरूको पवश्लेर्ण गरै्; ऐनतहाशर्क तकन  पवकार् गरै्; 

ऐनतहाशर्क तुलर्ा गरै्; र प्रार्ुंगगकतार्म्बन्धी कारण खुलाउरै्, र नर्रुंतरताको बारेमा तकन  प्रयोग गरेर र 
र्मयमा पररवतनर्र्म्बन्धी। पवद्यार्ीहरूले फरक र्मय र स्र्ार्हरूमा ऐनतहाशर्क घटर्ाक्रमहरू जिार् 
गर्न पवर्यवस्तुहरू पत्ता लगाउँछर्:् वातावरणरँ्ग मार्व अन्तरकक्रया; पवकार् र र्ुंस्कृनतहरूको 
अन्तरकक्रया; राज्य नर्मानण, पवस्तार, र पववार्; नर्मानण, पवस्तार, र आगर्नक प्रणालीको अन्तरकक्रया; 
र्ामाजजक र्ुंरचर्ाको पवकार् र पररवतनर्। पाठ्यक्रमको अन्त्यमा प्रर्ार् गररएको एपी परीक्षामा पाशर्ङ्ग 
स्कोर हाशर्ल गरे् पवद्यार्ीलाई उच्च शिक्षा र्ुंस्र्ाहरूले कलेज के्रडिट प्रर्ार् गर्न र्क्छ। 

 

  Nepali 




