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अभििावकहरूका लागि साझा मूल सामाग्री स्रोतहरु 

कहााँबाट धेरै भसक्नु र धेरै पाउनु 
राष्ट्रिय स्रोतहरू 

ववद्यार्थीको सफलताका लागि राष्ट्रिय अभििावकहरूको लागि मािग-ननरे्दभिका 
 

http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583 

माथि उल्लेख गरेको वेब-साइटमा ववववध प्रकारका सामाग्रीहरू राखखएका छन,् जसभित्र अङ्ग्गे्रजी 
िाषा कला (ELA) तिा गखितमा मापदण्डमा िएको पररवततनहरू बारे वितन गने एउटा संक्षिप्त 
मागत-ननदेभिका पनन पदतछ। मागत-ननदेभिकाहरू प्रत्येक गे्रड K देखख 8 सम्म र हाइ स्कूलका 
लाथग ववषय अनुसार उपलब्ध छ।  
मागत-ननदेभिकाहरू अङ्ग्गे्रजी तिा स्प्याननिमा उपलब्ध छ र यसमा ननम्न कुराहरू पदतछन:् 

 नयााँ मापदण्ड अन्तगतत प्रत्येक किामा अङ्ग्गे्रजी िाषा कला तिा गखितमा 
बालबाभलकाहरूले के कस्ता कुराहरु भसक्ने छन।् 

 आफ्ना बालबाभलकाको भसकाइमा सहयोग गनत माता-वपताहरूले गने क्रियाकलापहरू। 
 आफ्ना बालबाभलकाको भििकसाँग बभलयो सम्बन्ध स्िावपत गनत माता-वपताहरूलाई सहयोग 

पुग्ने तररकाहरू। 
 कलेज तिा कररयर तत्परताका लाथग तयारी गने उपायहरू। 

 

गे्रट भसटी स्कूल पररषद् – अभििावकको लागि दर्दिा ननरे्दभिका 
http://www.cgcs.org/Domain/36 

योसाइटमा K-8 सम्म प्रत्येक गे्रडको ELA तिागखितका लाथग अङ्ग्गे्रजीतिास्प्याननििाषामा 
व्यक्क्तगतददिाननदेिउपलब्ध छ। यी ननदेिहरूद्वारा आफ्ना बच्चाले भसक्दै गरेका कुराहरूका बारेमा 
सािै उक्त भसकाइमा कसरी सहयोग पुर ्तयाउन सक्छन ् िनेर माता-वपताहरूलाई मागतदितन प्रदान 
गररन्छ। चुननएको मापदण्ड कसरी सालै वपछे पररवततन हुन्छ िनेर देखाउने समयरेखा पनन नयनीहरूमा 
उपलब्ध छ ता क्रक हाइ स्कूल सक्दा ववद्यािरहरू कलेज- तिाकररयर-तत्परहुनेछन।् 
 

द गे्रट भसदट स्कूल पररषदले एउटा माता-वपता-मैत्रीतीन भमनटको भिडडयो पनन उत्पादन 
गरेको छ जसमासाझा अन्तरङ्ग्ग मापदण्डबारे वितन गररएको छ, र यहााँ उपलब्ध छ 

:http://www.commoncoreworks.org 
 

स््यान्ड फर गिल्ड्रन वेबसाइट (Stand for Children Web site) 

http://stand.org/national/blog/2012/09/10/common-core-standards-building-
strong-foundation-our-childrens-success 

द स््यान्ड फर चाइल्ड वेब-साइटमा राज्यले क्रकन CCSS लागु गरेको, भिफ्टहरू के के हुन ् र 
ववद्यािरहरूका लाथग के कुरामा पररवततन हुनेछ त्यसबारे एउटा सकं्षिप्त जानकारी तिा 
अभििावक-मैत्री वववरि उपलब्ध छ। 
 

http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
http://www.cgcs.org/Domain/36
http://www.commoncoreworks.org/
http://stand.org/national/blog/2012/09/10/common-core-standards-building-strong-foundation-our-childrens-success
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न्य ूयोकग  स्रोतहरू 

एन्िेज न्य ूयकग  अभििावक तर्था पररवारका लागि स्रोतहरु 

http://engageny.org/parent-and-family-
resources 

 

यो पषृ्ठबाट यहााँ बताइएको स्रोतहरूका सािै अन्य स्रोतहरूमा जाने भलङ्ग्क छ, जसमा 
अभििावकहरूलाई न्यू योकत ले कसरी साझा अन्तरङ्ग्ग भसकाई मापदण्ड लागु गदैछ तिा 
किाहरूमा कस्तो लाग्नेछ िन्ने ववषयमा अझ राम्ररी बुझ्न सहयोग गने मागत-ननदेभिका र 
क्रियाकलापहरू राखखएका छन।्  
 
 

एन्िेज न्यू योक्र साझा अन्तरङ्ि मूल्ड्याङकन  
(Engage New York Common Core Assessments) 
 
http://engageny.org/common-core-
assessmentsandhttp://engageny.org/resource/test-guides-for-english-language-arts-
and-mathematics 
 

साझा अन्तरङ्ग्ग मुल्याकंनहरु बारे िप जानकारी चाहने अभििावकहरूका लाथग स्रोत 
तिा जानकारी, साि ैपरीिा मागत-ननदेभिका र नमुना प्रश्ननहरू। 
 

पररवारका लागि न्यू योकग  िहर भिक्षा वविािको साझा अन्तरङ्ि पसु्तकालय  

(New York City Department of Education Common Core Library for 

Families)  
http://schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies/defa
ult.htm 

यो वेब-साइटमा साझा अन्तरङ्ग्ग बारे एउटा संक्षिप्त रुप रेखा साि ै ननम्न अनुसार ववभिद 
िाषाहरूमा भिडडयो र यसको आलेख जस्ता स्रोतहरू राखखएका छन:् अरबबक, बङ्ग्ग्ला, चाइननज, 

फे्रन्च, हाइदटयन, िेयोल, कोररयन, रभियन, स्प्याननि र उदुत। 
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