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गे्रड िंग प्रक्रियाहरू 

एलिमेन्टरी K-२ गे्रड िंग प्रक्रियाहरू  

 
कार्य संकलन गनय जािी िाखु्नहोस ्ि अर्यपूर्य, पुष्टिकिर् प्रततक्रिर्ा प्रदान गनुयहोस ्जुन विद्र्ार्ी ि परििािले सामना गरििहेका 
कठिनाइहरूको स्िीकाि गदयछ। गे्रड स्ति मापदण्डहरू पूिा नगने जोखिममा विद्र्ार्ीहरूलाई सहर्ोग पुर् र्ाउन लक्षित र्ोजनाहरू 
बनाउन क्िािि १ ि २ डािा प्रर्ोग गनुयहोस।् विस्तारित बन्दको अिधिमा स्कूलसँग जोडडन समस्र्ा भएका विद्र्ार्ीहरूलाई 
पतन समािेश गनुयपदयछ। 

 
क्िाियि ३ जुन १९ सम्म र्प गरिने छ, र्द्र्वप विद्र्ार्ीहरूले स्कूलको अष्न्तम ठदन सम्म कार्य बुझाउन जािी िाख्न सक्दछन।् 
जबक्रक र्स ममतत पतछ कुनै नर्ाँ कार्यहरू ठदइने छैन, मसकाउन जािी िाखु्नहोस,् जोडडनुहोस,् ि विद्र्ार्ीहरूलाई सहर्ोग गनुयहोस।् 
अपूर्य Incomplete (I) िहेको कोसय गे्रड ठदनुहोस,् संतुटि Satisfactory (S) ि क्िाियि ३ को लागी विमशटि Outstanding (O) िाखु्नहोस,् 

क्िाियि ३ गे्रडलाई दईु पिक गर्ना गरिन्छ, िा समग्र शे्रर्ीको ५०%*  

 
सन्तोषजनक (Satisfactory) िा विमशटिताको (Outstanding) समग्र मूलर्ांकन (Overall rating) प्राप्त गने विद्र्ार्ीहरूलाई अको 
गे्रड स्तिमा पदोन्नतत गरिनेछ। रिडडगं ि / िा म्र्ार्मा अपूर्यको समग्र मूलर्ांकन (Incomplete rating) प्राप्त गने 
विद्र्ार्ीहरूलाई समि स्कूलको लाधग मसफारिस गरिनेछ। 

 
* मशिकहरूले इन्फीतनि क्र्ाम्पसमा गे्रड इनपुिका लाधग विस्तृत तनदेशनहरू प्राप्त गनेछन।् 

एलिमेन्टरी ३-६ गे्रड िंग प्रक्रियाहरू 

 

कार्य संकलन गनय जािी िाखु्नहोस ्ि अर्यपूर्य, पुष्टिकिर् प्रततक्रिर्ा प्रदान गनुयहोस ्जुन विद्र्ार्ी ि परििािले सामना गरििहेका 
कठिनाइहरूको स्िीकाि गदयछ। गे्रड स्ति मापदण्डहरू पूिा नगने जोखिममा विद्र्ार्ीहरूलाई सहर्ोग पुर् र्ाउन लक्षित र्ोजनाहरू 
बनाउन क्िािि १ ि २ डािा प्रर्ोग गनुयहोस।् विस्तारित बन्दको अिधिमा स्कूलसँग जोडडन समस्र्ा भएका विद्र्ार्ीहरूलाई 
पतन समािेश गनुयपदयछ। 

 

क्िाियि ३ जुन १९ सम्म र्प गरिने छ, र्द्र्वप विद्र्ार्ीहरूले स्कूलको अष्न्तम ठदन सम्म कार्य बुझाउन जािी िाख्न सक्दछन।् 
जबक्रक र्स ममतत पतछ कुनै नर्ाँ कार्यहरू ठदइने छैन, मसकाउन जािी िाखु्नहोस,् जोडडनुहोस,् ि विद्र्ार्ीहरूलाई सहर्ोग गनुयहोस।् 
क्िाियि ३ को लाधग अिष्स्र्त प्रगततगत गे्रड मार्य १३ सम्मको ष्स्र्ि िहनेछ। र्ठद ष्स्र्ि, क्िाियि ३ प्रगतत गे्रड ५९% िा कम 
छ भने, र्सलाई ६०% मा रूपान्तिर् गरिनेछ। मार्य १३ पतछ इन्फीतनि क्र्ाम्पस गे्रडबुकमा पोटि गरिएका सबै असाइनमेन्ि 
स्कोिहरू छुिको रूपमा लाग ू हुनेछ; र्ी असाइनमेन्ि स्कोिले क्िाियि ३ प्रगततगत गे्रड कम गनय सक्दैन, ततनीहरूले मात्र 
विद्र्ार्ीको गे्रड सुिाि गनय सक्दछन।् तसे्रो माक्रकिं ग अिधि दईु पिक गर्ना हुनेछ, िा समग्र पाठ्र्िम औसतको ५०%*  

 
िेकडय गरिएको अिधि गे्रडको औसतको आिािमा विद्र्ार्ीहरूले िषयको लाधग अपूर्य Incomplete (I), सन्तुटि Satisfactory (S), 

िा विमशटि Outstanding (O) को अष्न्तम िेठिगं प्राप्त गनेछन।् तनम्न ठदशातनदेशहरूको प्रर्ोग गिेि न्रु्मरिक गे्रडहरू अपूर्य, 
संतुटि, िा विमशटि िेठिगंमा बदलनुहोस:्     
 

0-64% Incomplete 

65-85% Satisfactory 

86-100% Outstanding  
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सन्तोषजनक िा विमशटि फाइनल िेठिगं प्राप्त गने विद्र्ार्ीहरूलाई अको गे्रड लेभलमा प्रमोि गरिनेछ। रिडडगं ि / िा म्र्ार्मा 
अपूर्य Incomplete  फाइनल िेठिगं प्राप्त गने विद्र्ार्ीहरूलाई समि स्कूलको लाधग मसफारिस गरिनेछ। 

 
* मशिकहरूले इन्फीतनि क्र्ाम्पसमा गे्रड इनपुिका लाधग विस्तृत तनदेशनहरू प्राप्त गनेछन।् 

 

गे्र  ७-१२ गे्रड िंग प्रक्रियाहरू 

 
कार्य संकलन गनय जािी िाखु्नहोस ्ि अर्यपूर्य, पुष्टिकिर् प्रततक्रिर्ा प्रदान गनुयहोस ्जुन विद्र्ार्ी ि परििािले सामना गरििहेका 
कठिनाइहरूको स्िीकाि गदयछ। गे्रड स्ति मापदण्डहरू पूिा नगने जोखिममा विद्र्ार्ीहरूलाई सहर्ोग पुर् र्ाउन लक्षित र्ोजनाहरू 
बनाउन क्िािि १ ि २ डािा प्रर्ोग गनुयहोस।् विस्तारित बन्दको अिधिमा स्कूलसँग जोडडन समस्र्ा भएका विद्र्ार्ीहरूलाई 
पतन समािेश गनुयपदयछ।  

 
क्िाियि ३ जुन १९ सम्म र्प गरिने छ, र्द्र्वप विद्र्ार्ीहरूले स्कूलको अष्न्तम ठदन सम्म काम बुझाउन जािी िाख्न सक्दछन।् 
जबक्रक र्स ममतत पतछ कुनै नर्ाँ कार्यहरू ठदइने छैन, मसकाउन जािी िाखु्नहोस,् जोडडनुहोस,् ि विद्र्ार्ीहरूलाई सहर्ोग गनुयहोस।् 
क्िाियि ३ को लाधग अिष्स्र्त प्रगततगत गे्रड मार्य १३ सम्मको ष्स्र्ि िहनेछ। र्ठद ष्स्र्ि, क्िाियि ३ प्रगतत गे्रड ४९% िा कम 
छ भने, र्सलाई ५०% मा रूपान्तिर् गरिनेछ। मार्य १३ पतछ इन्फीतनि क्र्ाम्पस गे्रडबुकमा पोटि गरिएका सबै असाइनमेन्ि 
स्कोिहरू छुिको रूपमा लाग ू हुनेछ; र्ी असाइनमेन्ि स्कोिले क्िाियि ३ प्रगततगत गे्रड कम गनय सक्दैन, ततनीहरूले मात्र 
विद्र्ार्ीको गे्रड सुिाि गनय सक्दछन।् तसे्रो माक्रकिं ग अिधि दईु पिक गर्ना हुनेछ, िा समग्र पाठ्र्िम औसतको ५०%*  

  
अष्न्तम औसत ६५% भन्दा मुतन अपूर्य Incomplete (I) को रूपमा िेकडय हुनुपछय। अपूर्य Incomplete (I) प्राप्त गने 
विद्र्ार्ीहरूलाई समि स्कूलको लाधग मसफारिस गरिनेछ। र्प िेडडि रिकभिी विकलपहरू ि सहार्ताहरू अको स्कूल िषयको 
लाधग आिश्र्क भएमा विर्ाि गरिनेछ। 

 

* मशिकहरूले इन्फीतनि क्र्ाम्पसमा गे्रड इनपुिका लाधग विस्तृत तनदेशनहरू प्राप्त गनेछन।् 
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