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उच्च माध्यममक बिद्यालयको मिक्षा पश्चात सम्पूर्ण िालिामलकाहरुले सफलता पाउन भनी सुननश्श्चत गनण, सन ्२०१० 
सालमा न्य ूयोकण को राज्य सञ्चालन सममनतले साझा तथा मूल मापदण्डहरु (Common Core State Standards, CCSS) लाई 
जारी गयो। यी मापदण्डहरुले तपाईको िालिामलकालाई कसरी असर गर्ण , तपाईले उनीहरुमा के-कस्ता पररवतणनहरु देख्न 
सक्नु हुनेर् र आफ्नो िालिामलका कक्षामा राम्ररी पढ्न सहयोग पयुाणउन तपाईले घरमा के-कस्ता भूममका खेल्न 
सक्नुहुन्र् भन्ने कुराहरु तपाईलाई िझु्न मद्दत पयुाणउर् भन्ने उदेिले यस मागण-ननदेमिकलाई (गाइड) तयार गररएको हो। 

 

राज्यको साझा तथा मूल मापदण्डहरू ककन महत्तत्तवपूर्ण छ? 

िालिामलकाहरुलाई र जोसुकै भएता पनन एउटै ककमसमको सीप प्रदान गनण सहयोग गने भएकोले यो राज्यको साझा तथा 
मूल मापदण्डहरु महत्वपूर्ण र्। तपाईको िालिामलकाले जान्नुपने र गनुण पने प्रमुख क्षेत्रहरु जस्तै: पठन, लेखन, बोल्ने, 
सुन्ने र भाषा तथा गणर्त जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरुमा इत्यादद िारे श्जज्ञािा र अपेक्षाहरुको स्पस्ट रुपले सजृना गदणर्। यदद 
तपाईलाई यी अपेक्षाहरुिारे के के हुन ्भनी अवगत हुनहुुन्र् भने, ति तपाईले मिक्षकसंग सहकायण गनण सक्न ुहुन्र् र 
आफ्नो िालिामलकालाई तयार गनण सहयोग गनण सक्नुहुनेर्। 

 
 
 

 
 

वतणमान मापदण्डहरुमा बिमभन्न महत्वपूर्ण पररवतणनहरु जारी गरी राज्यको नयााँ साझा तथा मूल मापदण्डहरुलाई 
प्रकामित गररएको हो। यी पररवतणनहरुलाई मिफ्ट भननन्र्। तलको तामलकामा यी मिफ्ट अन्तगणत के कुरामा हेरफेर 
भएको र्, तपाईंको िच्चाको ब्याकप्याकमा (झोला) तपाईंले के कुरा देख्न सक्न ुहुनेर् र तपाईंको िच्चालाई सहयोग 
गनण तपाईंले के गनण सक्नुहुन्र् भन्ने कुराहरू देखाइएको र्। यदद तपाईंको िच्चाको कायणहरू मिफ्ट अनुरूप देखखएन भने, 

तपाईंको िच्चाको मिक्षकसाँग कुरा गनुणहोस।् 

 

के पररवतणन हुाँदैर्? ब्याकप्याकमा के हेनुण पर्ण? तपाईंले के गनण सक्नहुुन्र्? 

 तपाईको िालिामलकाले  
अि हरेक गे्रडमा (कक्षा) 
बढी अ-काल्पननक 
बबषयवस्तुहरु पढ्नेर्। 

 सत्य जीवनमा आधाररत घटनाहरु जस्तै, जीवनीहरु, लेखहरु 
र ऐनतहामसक कथाहरु आफ्नो िालिामलकाहरुले िढी पठन 
कायणहरु पाएको र् भनी हेनुणहोस ्। 

 तपाईंको िालिामलकाहरुसंग 
अ-काल्पननक पुस्तकहरू 
पढ्नुहोस।् पठनलाई रमाइलो 
तथा रोमान्चक िनाउने 
उपायहरू पत्तालगाउनुहोस।् 

 िढी मात्रामा अ-काल्पननक 
पाठहरू पढ्नाले तपाईंको 
िालिामलकालाई पठनको 
माध्यमबाट संसारलाई 

 तपाईंको िालिामलकाहरूले संसारिारे जानकारी ददने तथ्यमा 
आधाररत धेरै पुस्तकहरू घर ल्याएको हेनुणहोस।् उदाहरर्को 
लागग, तपाईंको प्रथम कक्षाको वा ककन्डरगाडेनमा पढ्ने 
ववद्याथीले क्लाइड रोिटण िुला(Clyde Robert Bulla) कोअ ट्री 

 कक्षा वा गे्रड स्थरलाई 
उपयुक्त हुने अ-काल्पननक 
पुस्तकहरू िारे जानकारी 

अमभभावकहरुको लागग  

राज्यको साझा तथा मूल मापदण्डहरू  

सम्िश्न्ध झोले (ब्याकप्याक) गाइड (मागणदिणक) 
 

अङ्ग्गे्रजी भाषा कला तथा गखर्त 

अङ्ग्गे्रजी भाषा कला (ELA) 
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जान्न सहयोग गनेछ। इज अ प्लान्ट (A Tree is a Plant) पढ्न सक्र्। यो 
ककतािले ववद्याथीहरूलाई ववज्ञानिारे पढ्न र जान्न 
सहयोग गनेर्। 

राख्नुहोस ्र त्यस्ता पुस्तकहरु 
तपाईंको िालिामलकाले पढ्न 
पाउन ्भनी सुननश्श्चत 
गनुणहोस।् 

 
 तपाईंको िालिामलकाहरूले 

चुनौती पूर्ण पाठहरू ननकै 
गहहररएर पढ्ने छन,् ताकक 
उनीहरूले पढेको कुरा 
िुझरे आफ्नै ननष्कषण 
ननकाल्न सक्र्न।् 

 तपाईंको िालिामलकाहरुले कुनै कथा वा पुस्तकको मुख्य 
अंिहरूिारे आफूले भन्नु वा लेख्नु पने पठन तथा लेखन 
कायणहरू गनेर्न।् उदाहरर्को लागग, तपाईंको दोस्रो वा 
तसे्रो कक्षाको ववद्याथीलाई फेथ डड’अलुमसयो (Faith 

D’Aluisio) and retell facts from the story.को वाट द वल्डण 
इट्स (What the World Eats ) भन्ने िीषणक भएको अ-
काल्पननक पुस्तक जोडले पढेर कथामा भएको 
तथ्यहरूलाई पुनः भन्न लगाउन सककन्र्। 

 तपाईंको  िालिामलकाहरूलाई 
पढ्नको लागग िढी चुनौती 
पूर्ण कथाहरू उपलब्ध 
गनुणहोस।् अप््यारो ठाउाँ हरूमा 
कसरी अझ गदहररएर जानुपर्ण 
भन्ने कुरालाई उनीहरूलाई 
देखाउनुहोस।् 

 कुनै कथा लेख्ने वा पुनः 
भन्ने सन्दभणमा, तपाईंको 
िालिामलकाले आफूले 
भनेको कुराहरूलाई समथणन 
गनण पाठबाट ललइएका 
"प्रमार्" हरूको प्रयोग 
गनेछ। 

 तपाईंको िालिामलकालाई प्रमार्का रूपमा आएको पाठिाट 
ठोस उदाहरर्हरू ननकाल्न लगाउने मलखखत कायणहरू 
हेनुणहोस।् प्रमार् भनेको कुनै प्रनतकिया वा ननष्कषणको 
समथणनमा तपाईंको िच्चाले प्रयोग गनण पुस्तकिाट 
ननकालेको उदाहरर्हरू हो। यो ववगतमा प्रयोग गररएको 
ववचारात्मक प्रश्नहरू भन्दा िेग्लै हो। 

 प्रत्येक ददनको र्लफलहरु 
तथा असहमनतहरूमा  
तपाईंको िालिामलकालाई 
प्रमार् ददन लगाउनुहोस।् 

 

 तपाईंको िालिामलकाहरूले 
उनीहरूले पढेको कुराबाट 
कसरी लेख्नु पछण भनेर 
लसक्नेछन।् 

 तपाईंको िालिामलकाहरुलाई प्रमार्को प्रयोग गरी मलखखत 
तकण  तयार गनण लगाउने लेखनकायणहरूको खोज गनुणहोस।् 
चौथो तथा पाचौँ कक्षाको ववद्याथीहरूका लागगश्स्टभ 
ओटकफनोस्की ( Steve Otfinoski) को अ-काल्पननक पुस्तक, 
द ककड्स गाइड टू मनन ( The Kid’s Guide to Money) िारे 
पठन तथा लेखन गदाण पनन हुन सक्र्। 

 घरमा लेख्ने कायणलाई 
प्रोत्साहन ददनुहोस।् प्रमार् 
तथा ववस्ततृ वववरर्हरूलाई 
प्रयोग गरी लेख्नुहोस।् 

 तपाईंको िालिामलकाको 
शैक्षिक शब्दावलीमा वदृ्धि 
हुनेर्। 

 तपाईंको िालिामलकाहरूको िब्दावली ववस्तार गने तथा 
उनीहरूलाई “भाषा नै िश्क्त हो” भन्ने कुरा मसकाउने 
कायणहरूको खोज गनुणहोस।् 

 मििुहरू, वप्र-स्कूलका नानीहरू 
तथा िालिामलकाहरूलाई 
ननरन्तर पढेर सुनाउने 
गनुणहोस।् 
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ववद्याथीको पढ्ने र िझु्ने प्रकियामा सुधार ल्याउन, राज्यको नयााँ साझा तथा मूल मापदण्डहरु पुरानो भन्दा फरक 
िनाइएको र्। यी पररवतणनहरूलाई मिफ्ट भननन्र्। तलको तामलकामा यी मिफ्ट अन्तगणत के कुरामा हेरफेर भएको र्, 

तपाईंको िच्चाको झोला / ब्याकप्याकमा तपाईंले के कुरा देख्न सक्नु हुनेर् र तपाईंको िच्चालाई सहयोग गनण तपाईंले 
के गनण सक्नुहुन्र् भन्ने कुराहरू देखाइएको र्। फेरी,यदद तपाईंको िच्चाको कायणहरू मिफ्ट अनुरूप देखखएन भने, 

तपाईंको िच्चाको मिक्षकसाँग कुरा गनुणहोस।्  

 
 

के पररवतणन हुाँदैर्? ब्याकप्याकमा के हेनुण पर्ण? तपाईंले के गनण सक्नहुुन्र्? 

 तपाईंको िालिामलकाले थोरै 
द्धवषयहरूमा धेरै गहहररएर 
काम गनेछ, जसिाट पूर्ण 
रुपले िुझकेो सुननश्श्चत 
हुनेर्। (कम भनेको िेसी हो!)  

 बिद्याथीहरुलाई आफ्नो कायण देखाउन िाध्य 
तुल्याओस र उनीहरुले उत्तर कसरी ननकाल 
भनी ब्याख्या गनुणपने आवस्यक गहृकायणहरुको 
खोज गनुणहोस।् 

 कक्षाको स्तर अनुरुप तपाईको 
िालिामलकालाई कुन 
अवधारर्ाहरू महत्त्वपूर्ण र् 
भनेर िुझ्नुहोस ्र उक्त 
अवधारर्ाहरूमा आधाररत 
कायणहरुमा समय ददनुहोस।् 

 तपाईंको िच्चाले एउटा 
िमलयो जगिाट िुरु गदै 
सालै द्धपछे नयााँ कुराहरू 
लसक्दै जानेछ। 

 

 एक मागथ अको गदै अगाडड िढ्ने कायणहरू 
हेनुणहोस।् उदाहरर्को लागग, ववद्याथीहरू जोड, 

घटाउ, गुर्ा तथा भागमा केश्न्ित रहने र्न।् यी 
कुराहरूमा मसपाल ुभएपनर्, उनीहरूले मभन्न 
अंकमा ध्यान केश्न्ित गनेर्न।् त्यसको 
आधारमा अगाडड िढ्दै, उनीहरूले िीजगखर्तमा 
ध्यान लगाउनेर्न।् उनीहरूले मसकेको 
ववषयहरूमा उनीहरूको प्रगनत तपाईंले थाहा 
पाउन सक्नु पनेर्।  

 गत वषण तपाईंको िालिामलकालाई 
कुन कुन अवधारर्ाहरूमा िढी 
गाह्रो परेको गथयो भनी अवगत 
हुनुहोस ्र उनीहरुलाई अग्रसर 
गनण यी चुनौतीपूर्ण क्षेत्रहरुमा 
आवस्यक सहयोग गनुणहोस।् 

 तपाईंको िालिामलकाले 
गणर्त तथ्यहरूको अभ्यास 
तथा कण्ठ गनणमा समय 
हदनेछ। 

 तपाईंको िालिामलकालाई गखर्त तथ्यहरू जस्तै,  
२० सम्मको जोड समूह वा गुर्न तामलका 
आददमा मसपाल ुहुन लगाउने कायणहरू हेनुणहोस।्  

  

 तपाईंको िालिामलकालाई 
आधारभूत गखर्त तथ्यहरू मसक्न 
र कण्ठ गनण सहयोग गनुणहोस।् 
तपाईंको िालिामलकालाई दैननक 
जीवनमा आइ पने“गखर्त गनण” 
लगाउनुहोस।् 

 तपाईंको िालिामलकाहरूले 
गणर्त ककन काम गछण भन्ने 
बुझ्नेछन ्र उनीहरूको 
बुझाइको बारेमा कुरा गनण र 
प्रमार् हदन लगाइन्छन।् 

 तपाईंको िालिामलकाहरूलाई उनीहरूको गर्ीतीय 
सोच देखाउन वा िुझाउन लगाउने कायणहरू गनण 
र उनीहरूको ववचारमा ककन उनीहरूको उत्तर 
सही हो भन्ने लाग्र्, त्यो िताउन लगाइन्र्। 

 तपाईंको िालिामलकाहरूसाँग 
उनीहरूको गखर्त गहृकायण िारे 
कुरा गनुणहोस ्र उनीहरुलाई नयााँ 
अवधारर्ाहरू मसकाउन 
लगाउनुहोस।् उनीहरूको सोचाइ 
अरुलाई पनन िुझाउने तररका 
ननकाल्न उनीहरूलाई सहयोग 
गनुणहोस।् 

गखर्त 
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 तपाईंको िालिामलकालाई 
अि वास्तद्धवक जीवनको 
स्स्थनतहरूमा गणर्तको प्रयोग 
गनण लगाइने छ। 

 

 वास्तववक जीवनमा आधाररत गखर्तकायणहरू 
हेनुणहोस।् उदाहरर्को लागग, पाचौँ कक्षाको 
ववद्याथीहरूको गहृकायणमा ममष्टान्न व्यञ्जनको 
एउटा भागको रूपमा मभन्न अंकहरू जोड्ने वा 
मभन्न अंकहरूका आधारमा साथीहरूले कनतवटा 
वपजा खाए, त्यो पत्ता लगाउने कुराहरू पनण 
सक्र्।  

 तपाईंको िच्चालाई सधैँ 
घरमागखर्त अभ्यास गने समय 
ददनुहोस।् 

 

 
 

 
 
 

तपाईको िालिामलकाको मिक्षकसंग कुरा गदाण त्यस वाताणलापलाई तपाईको िालिामलका सम्िश्न्ध सिै भन्दा महत्वपरू्ण 
बिषयहरुमा केश्न्ित गनुणहोस।् यस वाताणलापको मूल भाव भनेको कक्षाको मापदण्ड र अपेक्षाहरुमा आधाररत आफ्नो 
िालिामलकाको प्रदिणन कस्तो र् भनी मिक्षक समक्ष श्जज्ञासा र सोधपरु् गनुण हो।  
 

साथ,ै तपाईंको िालिामलकाले गरेको कायणको नमुना हेनण माग्नुहोस।् तपाईंको िालिामलकाको नमुना कायणलाई 

http://www.engageny.org/resource/new-york-state-common-core-sample-questions मा पाइने नमुनासाँग तलुना 
गनुणहोस।् साथ,ै उक्त नमुनाहरूलाई तपाईंको िच्चाको मिक्षक कहााँ लगेर मिक्षकलाई नमुनाहरू कक्षामा कसरी प्रयोग 
गररन्र् भन्ने सोध्न सङ्ग्कोच नमान्नुहोस।्  

 

यस जानकारीले तपाईंको िच्चालाई कक्षामा सफलता हामसल गनण सहयोग गने महत्त्वपूर्ण समायोजनहरू गनण घरमा 
तपाईंलाई सक्षम पानेर्।  

 

थप जानकारीका लागग, कृपया हेनुणहोस:्  www.engageny.org वा तपाईंको स्थानीय प्रधानाध्यापक वा अधीक्षकलाई 
सम्पकण  गनुणहोस।् 

 

 

तपाईंको िालिामलकाको मिक्षकसाँग कुरा गने 

http://www.engageny.org/resource/new-york-state-common-core-sample-questions
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