
 

 
विषय क्षेत्र अपेक्षाहरू 

ग्र्याजुयेट गर्न विद्यार्थीहरूले कुल 22 के्रडिट हासिल गरु्नपर्न ; एक के्रडिट अंगे्रजी (LOTE) भन्दा अन्य 
भाषामा हुरु्पर्न। चेकपोइन्ट A परीक्षा कक्षा 9 अगािै पाि गरेिँगै िफलतापूिनक पाठ्यक्रम कायन पूरा 
गरेर विद्यार्थीहरूले अंगे्रजी भन्दा अन्य भाषामा के्रडिटको एक एकाई हासिल गर्न िक्दर्। यदद 
विद्यार्थीहरूले कक्षा 9 भन्दा अगािै के्रडिटको इकाई हासिल र्गरेमा, उर्ीहरूलाई लेभल I LOTE पाठ्यक्रम 
कक्षा 9-12 मा भर्ान गर्न आिश्यक पदनर्। त्यिपछर् विद्यार्थीहरूले के्रडिट हासिल गर्न यो स्तरको 
पाठ्यक्रम पाि गरु्नपदनर् िा चेकपोइन्ट A परीक्षा पाि गरु्नपदनर्। कृपया ध्यार् ददरु्होि ्िबै लेभल I 

कोिनमा भर्ान भएका विद्यार्थीहरूले कक्षा औितको बबर्ा चेकपोष्ट A परीक्षा सलरु्पदनर्। 

 

अंगे्रजी, बाहेक अन्य भाषाहरूको आिश्यकतालाई पूरा गर्न फे्रन्च, स््याछर्श, इटासलयर् र म्यान्िाररर्मा 
पाठ्यक्रमहरू बीपीएिमा प्रस्तावित र्र्।् यद्यवप  ग्य्राजुएशर्को लागग केिल एक LOTE के्रडिट आिश्यक 
र्, विद्यार्थीहरूलाई उच्च विद्यालयको कररअरमा विश्िव्यापी भाषामा पढाई जारी राख्न प्रोत्िाहर् गररन्र्। 
केदह भाषाहरूमा एिभान्ि ्लेिमेन्ट (एपी) पाठ्यक्रमहरू पछर् प्रस्तावित र्र्।् 

 

िफलतापूिनक कोर पाठ्यक्रमहरू पूरा र्गरेका विद्यार्थीहरूलाई के्रडिटहरू पूरा गर्न ररकभरी प्रोग्रामहरूमा 
भाग सलर् िुझाि ददइन्र्। विद्यार्थीले मेक अप गरु्न परे् कोिनको आधारमा के्रडिट ररकभरी अर्लाइर् 
प्रस्तावित, िमर स्कूल, िा विद्यालय िषनको िमयमा अरु्िूगचत हुर् िक्र्। 

सबै LOTE कोससहरूमा प्राथममक लक्ष्यहरू: 
 िुन्रे्, बोल्रे्, पढाई र लेखर् िामाजजक रूपमा अन्यिँग घुलसमल हुरे् उद्देश्यले, जार्कारी प्रा्त 

गरे् र िाझा गरे्, भािर्ा र राय व्यक्त गरे्  अरूलाई कायन गरे् तररका अपर्ाउरे्   

 
लेभल I - मध्यिर्ती (1 कोिन के्रडिट) 
विद्यार्थीहरूले 

 िहकमी र पररगचत ियस्किँग फेि-टू-फेि कुराकार्ीमा लक्षक्षत भाषामा िरल शब्दािली र 
भाषा िंरचर्ाहरू बुझ्दर्र्।् 

 लक्षक्षत भाषामा अर्थन बुझ्र् िा व्यक्त गर्न दोहोरररे्, पुर्ःफे्रज गरे्, र्र्भिनल क्युजहरू प्रयोग 
गदनर्र्।् 

 रोचक िा एउटै उमेरको िमूहको मलू िक्ता, पररगचत ियस्कहरू, र िाधारण िािनजछर्क 
िेिाहरूको प्रदायकिँग िाधारण कुराकार्ीमा िलंग्य्र् हुर्का लागग उपयुक्त रणर्ीछतहरू 
प्रयोग गदनर्र्।् 

 मुख्य धारणा बुझ्र् र लक्षक्षत भाषाको मूल िक्ताहरूको लागग सलखखत िरल िूचर्ा 
िामग्रीको केदह वििरणहरू बुझ्दर्र्।् 

 लक्षक्षत िंस्कृछतको िदस्यहरूिँग जार्कारी आदार् प्रदार् गर्न लक्षक्षत भाषामा र्ोटो, 
अर्ौपचाररक िन्देशहरू लेखु्नहोि।् 

 

 
 

 
 

 अंगे्रजी बाहेक अन्य 
भाषाहरू 9-12 

ग्र्याजुयेट गर्सको लागी, छात्रहरूले पास गरु्सपछस 
चकेपोइन्ट A परीक्षा या एक उच्च विद्यालय 
स्र्तर लेभल I कोसस या कोससिकस  पूरा गरेको 
हुरु्पछस र कक्षा र्ौ अगािै चके-प्िोइन्ट A परीक्षा 
पास गरेको हुरु्पछस। नर्म्र् चकेप्िोइन्ट A 

परीक्षाहरु प्रस्र्ताविर्त गररएका छर्:्  

 फे्रन्च  इटासलयर् 

 स््याछर्श  म्यान्िररर् 

चेकपोइन्ट B परीक्षा लेिल III पाठ्यक्रमको अन्तमा 
सलइन्र्। छर्म्र् चेकपोइन्ट B बी परीक्षाहरू प्रस्ताि 
गररएको र्: 
 फे्रन्च  इटासलयर् 

 स््याछर्श  म्यान्िररर् 
 

विद्यार्थीहरूले ररजेंट्ि डि्लोमा विर्थ एिभान्ि 
िेजजक्रे्िर् हासिल गर्न चाहेमा 65 को स्कोर िा बढीिँग 
स्कोर गरी आठ ररजेंट्ि परीक्षाहरू पाि गरु्नपर्न । 
यिबाहेक, विद्यार्थीहरूले अंगे्रजी (LOTE) भन्दा अन्य 
भाषाहरूमा दईु अछतररक्त के्रडिटहरू रोज्रु्पर्न र स्र्थार्ीय 
स्तरमा विकाि गररएको चेकपोइन्ट B LOTE परीक्षा िा 
आट्नि अर कररअर एण्ि टेजक्र्कल एजुकेशर् (CTE) मा 
पाँच-इकाई अरु्क्रम रोज्रु्पर्न । 

 

राज्य सशक्षा विभागद्िारा छर्धानररत मापदण्िको आधारमा 
अंगे्रजी र अन्य भाषामा दक्षता प्रदशनर् गरे् 
विद्यार्थीहरूलाई NYS सिल अफ बाइसलटरेिी उपलब्ध र्। 
स्कूल िल्लाहकारहरुले सिल अफ बाइसलटरेिी र 
स्र्थार्ान्तरणका लागग विकल्पहरू, िैकजल्पक मागनहरू, िा 
अर्िन िेजजक्रे्िर् िम्बन्धी जार्कारी िदहत र्थप 
स्पष्टीकरण प्रदार् गर्न िक्र्र्।् 
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अमभभािकको लागग टटप्स 

यदद तपाईको विद्यार्थी खार्ाको बारेमा सिक्दै 
र्र् ्भरे्, आफ्र्ो विद्यार्थीिँग विदेशी भाषा 
बोसलरे् देशको एक पकिार् पकाउरे् र खाद्य 
िस्तुहरूको िमीक्षा गरे् एक राम्रो अििर हुर् 
िक्र्। 

लक्षक्षत भाषामा पढ्र् िा बोल्रे् विद्यार्थीहरूलाई 
प्रोत्िाहर् ददरु्होि।् 

 
अभ्यािले सिद्ध बर्ाउँर्। यिलाई पदहलो पटक 
मै िही प्रा्त गर्न उच्चारणमा ध्यार् र्ददरु्होि।् 

 

िजृर्शील बन्रु्होि।् शब्दािली शब्दहरू सिक्र् 
िा कठोर उच्चारण याद गर्न खेल अपर्ाउरु्होि।् 

 
तपाईको विद्यार्थीलाई विसभन्र् भाषा र 
िांस्कृछतक पषृ्ठभूसमको माछर्िहरूिँग घुलसमल 
गराउरु्होि।् 

 
दोस्रो भाषा सिक्रे् मलू्यको बारेमा िकारात्मक 
कुरा बोल्रु्होि।् 

 

सभडियोहरू, िगंीत र अन्य भाषाहरूमा ककताबहरू 
प्रदार् गरु्नहोि।् तपाईको स्र्थार्ीय पुस्तकालय िा 
इन्टररे्ट एक महार्, छर्ःशलु्क बैंकको स्रोत हुर् 
िक्र्। 

 
सभडियोहरू, िगंीत र अन्य भाषाहरूमा ककताबहरू 
प्रदार् गरु्नहोि।् तपाईको स्र्थार्ीय पुस्तकालय िा 
इन्टररे्ट एक महार्, छर्ःशलु्क बैंकको स्रोत हुर् 
िक्र्। एक पटक विद्यार्थीले विदेशी भाषामा 
मूलभूत कुराहरू र्थाहा पाएपछर्, एक पेर् पालिँग 
भाषा अभ्याि गरे् एकदम राम्रो तररका हो। यिले 
र्ात्रहरूलाई अकोको िंस्कृछतबारे जार्कार बर्ाउँर् 
र स्कूल, खार्ा, रु्ट्दटहरू, र शौक िदहत 
जीिर्शैलीमा सभन्र्ताहरूलाई स्िीकार्न िहज 
बर्ाउँर्। 

 

लेभल II - मध्यिर्ती उच्च स्र्तर (1 कोिन 
के्रडिट) 

लेभल III - मध्यिर्ती उच्च / एडभान्स लेभल (1 कोिन के्रडिट) 
विद्याथीहरूले 

 िार्थीहरू, पररगचत ियस्कहरू, र िािनजछर्क िेिाहरूको प्रदायकहरुलाई िछुर्एको बेला िा फोर्मा र्ोटो 
कुराकार्ीहरू बुझ्रु्होि।् 

 TV, रेडियो, प्रतक्ष्य प्रस्तुतीकरणमा मखु्य विचार र अिगंत जार्कारी बुझ्रु्होि ्  

 मूल भाषी िा अगधक धाराप्रिाह व्यजक्तहरूिँग कुराकार्ी, फेि टू फेि िा फोर्मा िुरू गर्न र िचुारू 
गरु्नहोि ्

 शब्दहरूको दायराको लागग उपयुक्त शब्द चयर् गरु्नहोि,् ितनमार्, विगतमा, र भविष्यको टाइम 
फे्रमहरूमा िाधारण र जदटल िाक्यहरू प्रयोग गरु्नहोि,् र उपयुक्त पररमाजनर्हरू प्रयोग गरेर 
वििरणहरू व्यक्त र एक िूक्ष्म असभव्यजक्त प्रयोग गरु्नहोि।् 

 स्िचासलत रूपमा अन्तरकक्रया गरु्नहोि,् तर प्रायः पररगचत पदहरूमा छर्भनर रहरु्होि ्

 कुराकार्ी जारी राख्नको लागग पुर्रािवृि, अछर्यसमतता र र्र्भिनल िकेंतहरू िातानलाप जारी राख्न 
िंकेतहरू प्रयोग गरु्नहोि ्

 िामग्रीहरू पररगचत विषयहरू र मलू भाषीहरूका लागग सलखखत भाषाहरू पढ्रु्होि ्  

 अज्ञात शब्दहरू, असभव्यजक्तहरू र िरंचर्ाहरू िमािेश भएका गं्रर्थहरूबाट अर्थन बर्ाउर्को लागग एक 
िंज्ञार्ात्मक शब्द, प्रािंगगक र सभजुअल क्युजहरु प्रयोग गरु्नहोि।् 

 िरल िामाग्रीहरू स्ितन्त्र रूपमा पढ्रु्होि ्

 र्ोटो र्ोटहरू, िरल पत्रहरु, र्ोटो पबत्रकाहरू, र र्ोटो ररपोटनहरू लेखु्नहोि ्

 व्यिजस्र्थत गर्न र तयार गर्न मौका ददएका अगधक जदटल िामग्रीको विश्लेषणहरू लेखु्नहोि ्  

 रेडियो र टेसलसभजर् प्रोग्रामहरू, अखबार र पबत्रका लेख, र चयर् गररएका कर्थाहरू, गीतहरू, र लक्षक्षत 
भाषाको िादहत्यहरूबारे सलखखत कृछत र विचारहरू उत्पादर् गरु्नहोि।् 

लेभल IV - एडभान्स (1 कोिन क्रडिट) 
विद्यार्थीहरूले   

 धेरै प्रामाखणक िेदटङहरूमा स्ट्यार्ििन स्पीच बुझ्दर्र् ्

 मुख्य विचारहरू र विस्ततृ, विस्ताररत र्लफल िा प्रस्तुतीकरण, रेकिन गररएका गीतहरू, रेडियो र 
टेसलसभजर्, कफल्महरू, र अन्य समडियाका प्रयोगका लागग डिजाइर् गररएको अन्य समडियाको 
विस्ततृ वििरणहरू बुझ्दर्र्।् 

 भाषा फारम, शब्दािली, ईडिओमहरू, सिकाइएको िंरचर्ाको, र भाषाको स्ितन्त्र जोखखमबाट प्रा्त 
िंरचर्ाहरूको विस्ततृ दायरामा राखु्नहोि।् 

 केदह पुर्रािवृि र ररफे्रजजङ्गको अर्थनिँग एक िकू्ष्म असभव्यजक्त वििरण बुझ्र्र् ्   

 लक्षक्षत िंस्कृछतमा िामान्य रुगचको विषयहरूको विस्ततृ दायरामा धाराप्रिाह िक्ताको िार्थ 
विस्ताररत र्लफलहरूमा िंलग्य्र् हुरु्होि ्

 मूल भाषीहरुको रुगचको अगधक पाठहरूको िामग्री बुझ्दर्र् ्

 सिकेका शब्दिलीहरू, इडियम्ि, र िंरचर्ाहरूको विस्ततृ दायरामा, टाइमफे्रम िदहत, िार्थ ैस्ितन्त्र 
पढ्रे् माध्यमबाट प्रा्त भाषा िमािेश गरु्नहोि।् 

 िंगदठत बहु अरु्च्रे्द छर्बन्धहरू, पबत्रकाहरू, पत्रहरू, रचर्ात्मक पाठहरू रचर्ा गरु्नहोि ्

 िांस्कृछतक रूपले उपयुक्त शब्दािली र िंरचर्ाहरू प्रयोग गरु्नहोि ्जस्तै पूणन र जदटल िाक्यहरू 
िमय दायराको माध्यमबाट ििंाद गर्न 

 

एडभान्स प्लेसमेन्ट 

विद्यार्थीहरूले 

 विसभन्र् क्षते्रीय उच्चारणिँग एक प्राकृछतक िातािरणमा मूल भाषीद्िारा बोसलएको लक्षक्षत भाषा 
बुझ्रु्होि ्

 बबर्ा कुरै् शब्दकोश अडियो, अडियो-सभजुअल, प्रामाखणक सलखखत स्रोतहरू व्याख्या गरु्नहोि ्

 उपयुक्त दतान र िंचार रणर्ीछत प्रयोग गरेर िकक्रय दईु-तरल्लो िातानलापमा भाग सलरु्होि ्

 अलग-अलग दशनकहरु र िंचार िदंभनको लागग अलग-अलग रणर्ीछतहरुको उपयोग गरेर, राय र 
ितनमार् दृजष्टकोण, तकन हरूलाई विकाि गर्न र िणनर् गर्नको लागग, िणनर् गर्न र स््याछर्शमा 
पूर्तार्, मौखखक र लेखर् दिैु 

 िंिारको िररपरी िांस्कृछतक उत्पादर्, अभ्यािहरू र दृजष्टकोणको महत्ि बुझ्र् र विद्यार्थीको आफ्र् ै
िमुदायमा तुलर्ा गरु्नहोि।् 
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