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तपाईंको छोरा/छोरी स्कूल जाने उमेरको भएपछछ तपाईंलाई उनमा उनको बाल्यकालको यो चुनौतीपरू्ण भागमा आवश्यक पने सीप ववकास 

भएको छ कक छैन होला भनेर सोच्दै हुनहुुन्छ होला । यस पररवतणनमा तपाईंका बलबच्चालाई सहयोग परु्याउनका लागग, पेनससल्भाछनया 
माइग्रेन्ट एजुकेसन प्रोग्रामल ेतपाईंलाई प्रान्तभरर स्कूल डिस्ट्स्िक्ट तथा वप्रस्कूल कायणक्रमहरूल ेस्कूलमा गने अनभुवका आवश्यक 

ववद्यालयीय सीपहरू प्राप्त गनण सक्न/ेनसक्ने कुरा बझु्नको लागग छनरन्तर रूपमा हेने व्यवहारहरूको छनम्न सचूी प्रदान गरेको छ । आफ्नो 
छोराछोरीसँग घरम ैववसभन्न कक्रयाकलापहरू गनाणल ेउनलाई स्कूलमा सहज रूपमा र रमाइलोसँग घलुसमल हुने कुरा सछुनस्ट्श्चत गनणमा 
सघाउ परु्याउनेछ । कृपया के कुरामा ध्यान ददनहुोस ्भने, स्थानीय रूपमा छनर्ाणरर् गररएका ववद्यालय जाने उमेर अनसुारका मापदण्िहरू 

परूा गने जुनसकैु बालबासलका ककण्िरगाटनणमा भनाण हुन योग्य हुने छन ्। यो स्रोत ककण्िरगाटनणका लागग योग्य उमेरका बालबासलकालाई 

वस्ट्चचत गराउनका लागग कदहल्य ैप्रयोग हुनहँुुदैन । 

सक्छन ् अझै 
सक्दैनन ्

# सामाजिक तथा भावनात्मक प्रवकास सक्छन ्को उदाहरण 

  1 तपाईंको छोराछोरीले आमा र बाबुसँग अलग हँुदा कुनै 

प्रछतकक्रया व्यक्त गछणन ्?  

छोरा/छोरी सहज रूपमा खुसी साथ अलग हुन्छन ्। 

  2 तपाईंका छोरा/छोरीलाई पररवारका सबै सदस्यको नाम 

थाहा छ ?  

छोरा/छोरीले घरका सबै सदस्यलाई नामले गचन्दछन ्र 
हरेक सदस्यका बारेमा आफूलाई थाहा भएका केही कुरा 
बताउँछन ्।  

  3 तपाईंका छोरा/छोरीले सार्ारर् झगिा आफैँ  समार्ान 

गछणन ्? 

छोरा/छोरीले आफ्ना र अरूका आवश्यकता र इच्छाका 
बारेमा सोच्दै आफैँ  द्वन्द्वको समार्ान गदछणन ्। 

  4 तपाईंका बच्चालाई छनयम र त्यसका पररर्ामहरूका बारेमा 
थाहा छ ? 

बच्चालाई छनयमका बारेमा थाहा छ र यी छनयमहरू पालना 
गदणछन ्र यी छनयम बनाउनका कारर्हरू बताउँछन ्। 

 

सक्छन ् अझै 
सक्दैनन ्

# भाषा र साक्षरता प्रवकास  सक्छन ्को उदाहरण 

  1 तपाईंका छोरा/छोरीलाई आफ्नो नाम, थर र उमेर थाहा छ ?  बच्चाले आफ्नो पूरा नाम बताउँछन ्र औँला देखाएर 

आफ्नो उमेर बताउँछन ्।   
  2 तपाईंका छोरा/छोरीले अक्षर र अङ्क छुट्याउन सक्छन ्? बच्चाले केही अक्षर र केही अङ्कहरू गचनेर भन्न सक्छन ्। 

  3 तपाईंका बच्चाले ककताबको अगािीको आवरर्, पछािीको 
आवरर् र ककताबको शीर्णक देखाउन सक्छन ्?  

बच्चाले यी तीन वटै कुरा औलं्याउन सक्छन ्।  

  4 तपाईंको बच्चाले सुनेको कथा सही क्रम समलाएर भन्न 

सक्छन ्? 

बच्चाले तस्ट्स्बर या घटनाहरूका बारेमा सही क्रम समलाएर 
बताउन सक्छन ्। 

  5 तपाईंका बच्चाले अक्षर जस्ता आकार वा छापा अक्षर प्रयोग 

गरेर नाम लेख्न सक्छन ्?  

बच्चाले र्ेरैजसो अक्षर समलाएर आफ्नो नाम लेख्न सक्छन ्

। 
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  6 तपाईंका बच्चाले दईु-चरर्ीय छनदेशनहरू पालना गनण 
सक्छन ्? 

बच्चाले छनदेशनहरूमा प्रछतकक्रया व्यक्त गदणछन ्र भन्न 

खोजकेो कुरा बुझ्छन ्। 

  7 तपाईंको बच्चालाई आफ्नो अनुभव बताउन भन्यो भने 

बताउन सक्छन ्? 

बच्चाले व्यस्ट्क्तगत सोचाइ, भावना र ववचारका बारेमा 
कुरा गदणछन ्। 

  8 तपाईंको छोरा/छोरीले बोल्दा पूरा वाक्यमा बोल्दछन ्? बच्चाले अङ्गे्रजी भार्ामा पूर्ण वाक्य सदहत कुराकानी गनण 
सक्दछन ्।  
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सक्छन ् अझै 
सक्दैनन ्

# गणणतीय सोचाइ र अभभव्यजक्त  सक्छन ्को उदाहरण 

  1 तपाईंको बच्चाले १ देखख कस्ट्म्तमा २० सम्म गन्न सक्छन ्

?  

 

बच्चाले १ देखख २० सम्म गन्न सक्छन ्।  

  2 तपाईंको बच्चाले कस्ट्म्तमा ४ वटा आकारहरू गचन्न 

सक्छन ्? उदाहरर् - वगण, गोलाकार, त्रिकोर्, चतुभुणज) 

बच्चाले आकारहरू देखाएर छतनको नाम बताउन सक्छन ्

। 

  3 तपाईंको बच्चाले दैछनक रूपमा देखखने वस्तु कुन स्थानमा 
छन ्भनेर बताउन सक्छन ्? 

कुन वस्तु कहा ँछ भन्ने बताउनका लागग बच्चाले स्थान 

जनाउन ेशब्द (मागथ, पछािी, मुछन, अकोपट्दट, 

अगािीपट्दट आदद) वा क्रम जनाउन ेशब्द (पदहलो, 
अस्ट्न्तम आदद) प्रयोग गदणछन ्। 

  4 तपाईंको बच्चाले कस्ट्म्तमा ५ वटा वस्तुलाई आकार, 
पररमार्, आकार वा रङ्ग जस्ता गुर्को आर्ारमा क्रम 

समलाउन, वगीकरर्, तुलना गनण सक्छन ्?  

बच्चाले एक गुर्को आर्ारमा क्रम समलाउन सक्छन ्। 
बच्चाले जनावर खलौना र कारहरू छुट्ट्याएर राखे ।  

 

 

सक्छन ् अझै 
सक्दैनन ्

# खेलका माध्यमबार्ट भसकाइ प्रवचि  सक्छन ्को उदाहरण 

  1 तपाईंको बच्चालाई नयाँ ववर्य, ववचार र काम मनपछण  ?  बच्चाले कुनै नयाँ कुरा बझु्न प्रश्न गदणछन ्। बच्चाले नया ँ
अनुभवहरू बटुल्न चाहन्छन ्। 

  2 तपाईंको बच्चाले १५ समनेटभन्दा बढी सम्यसम्म कथा 
सुन्ने वा कुनै कृयाकलापमा केस्ट्न्ित रहेर प्रछतकक्रया 
ददन्छन ्।  

कुन ैकाम चुनौतीपूर्ण भए पछन बच्चाले काममा लागगपनण 
सक्छन ्।  

  3 तपाईंको बच्चाले वस्तुहरू खेलाउँदा आफ्नो कल्पनाशीलता 
वा ससजणनशीलताको प्रयोग गछणन ्?  

बच्चाले ववसभन्न वस्तुलाई यताउता चलाएर खेल्न 

सक्छन ्। 
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  4 के तपाईंको बच्चाले कुनै समस्या आफैँ  हल गनण सक्छन ्?  बच्चाले एकभन्दा बढी तररकाले समस्या समार्न गने 
कोसशश गछणन ्।  

 

सक्छन ् अझै 
सक्दैनन ्

# स्वास््य, कुशलता र शारीररक प्रवकास  सक्छन ्को उदाहरण 

  1 तपाईंको बच्चाले शरीरका अङ्गहरू गचन्न र यहाँ छ भनेर 
देखाउन सक्छन ्? 

बच्चाले कसैको सहयोग त्रबना नै शरीरका ववसभन्न 

अङ्गहरू देखाउन र छतनका नाम बताउन सक्छन ्। 

  2 तपाईंको बच्चाले आर्ारभूत ददनचयाण आफैँ  गनण सक्छन ्? बच्चालाई शौचालय जाने बानी बसकेो छ, 

बच्चा आफ्नो हात र्ुन सक्छन,् 

बच्चाले कपिा लगाउन सक्छन,्  

बच्चा दातँ माझ्न सक्छन,् 

बच्चाले सर्ैँ एकै समयमा सुत्ने गछणन ्। 

  3 तपाईंको बच्चाले उपयुक्त सामग्री प्रयोग गरेर आफैँ  खान 

र वपउन सक्छन ्? 

बच्चाले उगचत तररकाले काँटा, चम्चा, चक्कू, नेस्ट्प्कन, 

प्लेट, कचौरा र कप प्रयोग गछणन ्। 

  4 तपाईंको बच्चाले सकक्रय/सकल मोटर खेल अनुसार 
शरीरको चाल समन्वय गछणन/्गनण सक्छन ्?  

बच्चा भर्याङ चढ्न र ओलणन सक्छन ्। 
बच्चा कुद्न र बललाई गोिाले हान्न सक्छन ्। 
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सक्छन ् अझै 
सक्दैनन ्

# स्वास््य, कुशलता र शारीररक प्रवकास  सक्छन ्को उदाहरण 

  5 के तपाईंको बच्चाले बादहरी पदहरन (कोट, जुत्ता, टोपी, 
पचजा) आफैँ  लगाउन र खोल्न सक्छन ्? (फास्नर, टाँक 

लगाउने, र तुना/लेस बाँध्ने लगायत) 

बच्चाले मोजा, जुत्ता, पाइन्ट, टी-सटण, ज्याकेट, पचजा र 
टोपी आफैँ  लगाउन र खोल्न सक्छन ्।  

  6 तपाईंको बच्चाले छनयन्िर् गरेर आफूले चाहे जसरी कैँ ची 
चलाउँछन/्चलाउन सक्छन ्?  

बच्चाले सीर्ा र बाङ्गो रेखामा काट्न सक्छन ्।  

  7 तपाईंको बच्चाले दह्रोसँग समाएर लेख्न वा गचि बनाउन 

सक्छन ्? 

बच्चाले लेख्न ेसससाकलम आदद समाउन आफ्ना पाँच, 

चार वा तीन औलंाको प्रयोग गछणन ्। 
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मेरो बच्चाको # _____________ वटा ‘सक्छन’् भन्ने आयो । 


