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1. विद्यार्थीले आमाबुिाबाट अलग हुुँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया ददन्छन ्।  
             *** ELL / DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्

यसको लक्ष्य विद्यार्थी आमाबुिाबाट टाढा एक्लै रहन सक्छन ्कक सक्दैनन ्भनेर पत्ता लगाउने हो । 
a. आमाबुिालाई आफ्ना छोराछोरी उनीहरूबाट अलग हुुँदा सकारात्मक प्रततकिया ददन्छन ्जस्तो लाग्छ कक लाग्दैन भनी उनीहरूको धारणा माग्नुहोस ्। 
b. पररिारका सबै सदस्यहरूलाई (विद्यार्थी बाहेक) उठेर अको ततर जान भन्नुहोस ्(जहाुँ विद्यार्थीहरूले उनीहरूलाई देख्न सक्दैनन)्। िा विद्यार्थीलाई आरू्सुँग अको स्र्थानमा लाने 

प्रयास गनुफहोस ्(जहाुँ विद्यार्थीले उनीहरूलाई देख्न सक्दैनन)्। 
c. यदद आिश्यक परेमा विद्यार्थीलाई अल्मल्याउनुहोस ्- हसाउनुहोस,् ठट्टा गनुफहोस,् बच्चाको ध्यान खखच्नुहोस ्। विद्यार्थीलाई उनको नाम बताउन भन्नुहोस ्? विद्यार्थीलाई 

उनको उमेर सोध्नुहोस ्? 

d. विद्यार्थीले कसरी जिार् ददन्छन ्हेनुफहोस ्। 
प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ् 

गाह्रो गरी अलग हुन्छन ्(रुन्छन,् जान िा 
बस्न मान्दैनन,् झगडा गछफन)्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

लाज मान्न िा छोटो समयको लागग रुन 

सक्छन ्।   

     सक्छन ् 

सहज रूपमा खुसी सार्थ अलग 

हुन्छन ्। 

     लागू नहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ नसककने । 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी रुन सुरु गछफन ्। 
विद्यार्थी आफ्नो पररिार भएततर 
दौडडन्छन ्। 
विद्यार्थीले कुनै प्रश्नको जिार् ददन 

मान्दैनन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी द:ुखी छन ्तर ियस्कलाई सान्त्िना 
ददन अनुमतत ददन्छन ्।  
विद्यार्थीले प्रश्नहरूको उत्तर ददन्छन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले अलग हुुँदा कुनै 

पतन प्रततकिया ददुँदैनन ्। 
विद्यार्थीलाई सहज लाग्छ । 
विद्यार्थीले प्रश्नहरूको उत्तर 
ददन्छन ्।  

उदाहरण/व्याख्या गनुुहोस ्

विद्यार्थीलाई कदहल्यै आमाबुिाबाट 

छुट्ट्याएको छैन । 

2. विद्यार्थीले प्रत्यक्ष पररिारका सदस्यहरू र तिनका विशषेिाहरू पदहचान गदुछन ्।  
*** ELL / DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ् 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री ङ ले समगर्थफत छ: मेरो पररिार (पेज 49) 

यसको लक्ष्य उनको प्रत्यक्ष पररिारका सदस्यका 3 "विशेषताहरू" को पदहचान गनुफ हो ।  
- जन्मुँदाको नाम / आगधकाररक नाम / उपनाम (भभक्टर, जस, माररया, बे्रण्डा) - नाम, र्थर, र उपनाम महत्िपूणफ हुन्छ । 
- पाररिाररक सम्बन्ध (ममी, आमा, ड्याडी, बुबा, दददीबदहनी (हरू), दाजुभाइ(हरू), भततजा, कजन, भततजी, काका, काकी, आदद) 

- पररिारका सदस्यको एक विशेषता (उमेर, काम, रुगच, मनपने खाना, पेय, िा कियाकलाप आदद)। बच्चाले पररिारका कुनै पतन एक सदस्यको रूपमा गणना गनफ सक्दछन ्।  
a. विद्यार्थीलाई उनको प्रत्यक्ष पररिारका सदस्यहरू गचन्न लगाउनुहोस ्। यदद उनीहरू कोठामा छन ्भने, विद्यार्थीलाई उनीहरूलाई औँल्याउन र उनीहरूको नाम भन्न 

लगाउनुहोस ्। यदद पररिारको तस्स्बर छ भने त्यो प्रयोग गनुफहोस ्।  
b. तनम्नलाई प्रत्यक्ष पररिारका सदस्यहरू मातनन्छ: आमा, बाबु, दददीबदहनी, दाजुभाइ र घरपालुिा जनािरहरू । 

वप्र-के / क्रकण्डरगाटुन ियारी िस्िुसचूी सामग्री 
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3. विद्यार्थीले सामान्य झगडा पदहचान गछुन ्र तिनलाई स्ििन्र रूपमा हल गदुछन ्।  
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

  *** यो सूचक पररिारले पतन बताउन सक्छन ्।  

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री च द्िारा समगर्थफत छ: द्िन्द्ि समाधान रणनीतत (पेज 50) 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले द्िन्द्ि हल गरुन ्र अरूको आिश्यकतालाई ध्यान ददउन ्भन्ने हो ।  
a. यदद सम्भि भएमा, अन्य बालबाभलकाहरू (िा पररिारका सदस्यहरू) सुँग अन्तरकिया गदाफ विद्यार्थीको अिलोकन गनुफहोस ्। 
b. यदद सम्भि छैन भने यस सूचकको बारेमा पररिारबाट जानकारी भलनुहोस ्।  
c. सहोदर दाजु/भाइ/दददी/बदहनी बीचमा सामान्यतया कुनै गचजको बारेमा झगडा पने गछफ  । 

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

वििादको सामना गदाफ, आफ्नै 

आिश्यकता र इच्छा व्यक्त गदफछन,् 

तर सम्भावित समाधान तनकाल्न 

मद्दत चादहन्छ । 

     प्रगति उन्मखु छ  

वििादका सरल समाधानहरू सुझाउुँछन ्जुन 

प्रायः आफ्नै आिश्यकता र इच्छाहरूमा 
आधाररत हुन्छन ्। 

     सक्छन ्

आफ्ना र अरूका आिश्यकता र इच्छालाई 

विचार गरेर वििादको समाधान सुझाउुँछन ्। 

     लागू नहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

दटपोटहरू उदाहरणहरू उदाहरणहरू उदाहरणहरू उदाहरणहरू / व्याख्या 

c. विद्यार्थीले पररिारका हरेक सदस्यको नाम (आगधकाररक नाम र/िा उपनाम; भभक्टर, जस, माररया, बे्रन्डा) र उनीहरूको पाररिाररक सम्बन्ध (आमा, बाब,ु दददीबदहनी, आदद) 

बताउने  सुतनस्श्चत गनुफहोस ्।  
d. विद्यार्थीलाई प्रत्येक सदस्यको बारेमा जानेको केही कुरा बताउन लगाउनुहोस ्(उमेर - उनीहरूले के काम गछफन ्- रुगच, मन पने खाना िा पेय िा कियाकलाप)। 

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ् 

पररिारको सदस्यका तीन मध्ये एक 

पदहचान बताउुँछन ्।  

     प्रगति उन्मुख छ  

पररिारको सदस्यका तीन मध्ये दईु पदहचान 

बताउुँछन ्।  

     सक्छन ् 

पररिारको सदस्यका तीन मध्ये तीन ैपदहचान 

बताउुँछन ्।  

     लागू नहुने  

कौशल तह तनधाफरण 

गनफ नसककने 
दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू विद्यार्थीले आफ्ना प्रत्यक्ष 

पररिारका सदस्यहरूलाई पदहचान गनफ 
सक्दैनन ्। 
विद्यार्थीले नाम (हरू) गलत बताउुँछन ्। 

उदाहरणहरू विद्यार्थीले आफ्ना आमाबाब ुर 
सहोदर दाजु/भाइ/दददी/बदहनी गचन्न सक्छन ्

तर आरू् र अरू बीचका समानता र भभन्नताको 
बारेमा चचाफ गनफ सक्दैनन ्। म भभक्टर हुुँ, उनी 
मेरी दददी हुन ्।  

उदाहरणहरू मेरो नाम इला हो र मेरो भाइ 

स्जमीलाई ट्रक मनपछफ , मलाई कारहरू मनपछफ  
।  
उहाुँ मेरा बुिा कोल हुनुहुन्छ, उहाुँ िदृ्ध 

हुनुहुन्छ, र यो मेरो बबरालो, स्पट हो, उसलाई 

मेरो दधू खान मनपछफ  । 

उदाहरण/व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
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विद्यार्थीले आफ्नो पररिारलाई हेरेर 
मलाई मेरो ककताब चादहयो भनेर 

गचच्याउुँछन ्। 
विद्यार्थीले आफ्नो गचज कर्ताफ पाउन 

सहयोग माग्न ियस्क व्यस्क्तलाई 

खोज्छन ्।   
विद्यार्थी ररसाउुँछन,् आिामक िा द:ुखी 
हुन्छन ्।  

विद्यार्थीले आफ्ना शब्दहरू प्रयोग गतछफनः् 
"अब त्यो ककताब पढ्ने मेरो पालो । ततमीले 

पदढसकेपतछ मलाई देऊ ।” 
विद्यार्थीले आरू्सुँग भएको अको िस्तु ददएर 
ककताब िा माकफ र भलने प्रयास गदफछन ्। 
"यदद मलाई पदहला प्रयोग गने ददने हो भने 

लाऊ मेरो विशेष भससाकलम प्रयोग गनफ सक्छौ 
।" 

विद्यार्थीले 5 भमनेटमा उक्त गचज माग्छन ्।  
अरू बहस गरररहेको बेला विद्यार्थीले हस्तक्षेप 

गरेर उनीहरूलाई रोक्न लगाउुँछन ्। 
विद्यार्थीले आफ्ना शब्दहरू प्रयोग गछफनः् ''म 

त्यो ककताब एकदम चादहएको छ - हामी सुँगै 
पढौँ न ? - हामी सुँगै रङ भने हो ?" 

गनुहुोस््ः 
 

 

 

 

4. विद्यार्थीले तनयमहरू स्स्िकाछुन ्र विशशष्ट तनयमहरू हुनुका कारण बारे छलफल गछुन ्। 
*** ELL / DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ् 

*** यो सूचक पररिारले पतन बताउन सक्छन ्। 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले असुरक्षक्षत पररस्स्र्थतत पदहचान गरून ्र तनस्श्चत तनयम के र ककन लाग ूगररएका छन ्भन्ने कुरा बताउन सकून ्भन्ने हो ।  
a. ियस्क व्यस्क्त उपस्स्र्थत हुुँदा, र विद्यार्थीले असुरक्षक्षत स्स्र्थतत भसजफना गदाफ तनयमहरू लाग ूगदाफ देखाउने प्रततकिया अिलोकन गनुफहोस ्।  
b. सम्भि भएमा, विद्यार्थी अरूसुँग (बालबाभलका, पररिारका सदस्यहरू आदद) अन्तरकिया गदाफ यो व्यिहार अिलोकन गनुफहोस ्। 
c. यदद सम्भि छैन भने यस सूचकको बारेमा पररिारबाट जानकारी भलनुहोस ्।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

तनयमहरूको सामना गदाफ, उनी आफ्नो 
प्रततकियालाई तनयन्रण गनफ सक्दैनन ्र 
रुने, नमान्ने िा अनेक झगडा गने गछफन ्

।  

     प्रगति उन्मुख छ  

तनयमहरूको सामना गदाफ, तनयम 

पालना गनफको लागग सहयोग चादहन्छ 

। 

     सक्छन ्

तनयमहरू प्रतत उगचत प्रततकिया जनाउुँछन ्र यी 
तनयमहरू हुनुका कारण व्याख्या गनफ सक्छन ्। 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी दौडडन्छन ्र खुट्टाले दहुँड 

भन्दा, र दौडडरहन्छन ्िा भािनाहरू 

प्रकट गछफन ्। 
बादहर गचसो भएकोले विद्यार्थीले बादहर 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी र्तनफचरमा चढ्न खोज्छन,् र 
जब दइुटै खुट्टा जमीनमा राख भन्दा, 
तल झछफन ्। 10 भमनेट पतछ त्यही 
तनयम सम्झाउनुपने हुन्छ ।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले अरूलाई रू्टपार्थमा दहुँड्न र सडकमा 
नदहुँड्न भन्छन ्। 
विद्यार्थीले त्यवत्तकै लड्न पतन सक्न ेभएकोले 

तपाईंलाई कुसीमा बस्न भन्छन ्।  

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
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जानुभन्दा अगाडी ज्याकेट लगाऊ भन्दा 
मान्दैनन ्। 
विद्यार्थीले ियस्कहरूले तय गरेका 
सीमाहरू जाुँच गछफन ्। 

विद्यार्थीलाई उनीहरूका तनयम 

पालना गनफ सम्झाइरहनुपने हुन्छ । 
विद्यार्थीले तनयम पालना गछफन ्र ती तनयम लागू 
गनुफका कारण अरूलाई (सहोदर 
दाजु/भाइ/दददी/बदहनीलाई) बताउन सक्छन ्। 

5. विद्यार्थीलाई आफ्नो नाम, र्थर, पूरा नाम र उमेर र्थाहा छ, र केही अक्षरहरू र आिाजलाई आफ्नो नामसुँग सम्बद्ध गन ुसक्छन ्।  
***यस सूचकको लागग ELL/DLL विद्यार्थीलाई उनीहरूको अङ्ग्गे्रजी प्रिीणतामा स्कोर गनुफपछफ  ।  

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री G द्िारा समगर्थफत छ: नाम । 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले आफ्नो व्यस्क्तगत वििरण भन्न सकून ्र अङ्ग्गे्रजी िणफमालाको कम्तीमा 2 अक्षर गचन्न सकून ्भन्ने हो ।  
a. अङ्ग्गे्रजी र उनको मातभृाषामा (यदद आिश्यक भएमा) प्रश्नहरू सोध्दा, उनका जिार्हरू ठूलो सेतो कागजमा लेखु्नहोस ्। तपाईंले विद्यार्थीलाई त्यही गनफ लगाउन सक्नुहुन्छ - 

उनको जिार् छुट्टै ठूलो सेतो कागजमा लेख्न े।  
b. सोध्नुहोस,् ततम्रो नाम के हो ? नाम लेखु्नहोस ्। नाम िा िा उपनाम सही हुन्छ । 
c. ततम्रो र्थर के हो ? नाम लेखु्नहोस ्। विद्यार्थीको र्थर पररिारका अन्य सदस्यको भन्दा र्रक हुन सक्छ ।  
d. ततम्रो उमेर कतत भयो ? विद्यार्थीको उमेर अङ्ग्कमा लेखु्नहोस ्। 
e. आफ्नो (र उनको) कागज हेनुफहोस,् विद्यार्थीलाई आफ्नो नाम दहज्जे गनफ भन्नुहोस ्र विद्यार्थीले दईु अक्षरहरू गचनेर बताउन सक्छन ्कक सक्दैनन,् हेनुफहोस ्।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

सोगधएका चार िटा सूचनामध्ये एउटा 
सही रूपमा पदहचान गछफन ्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

सोगधएका चार िटा सूचनामध्ये दइुटा 
सही रूपमा पदहचान गछफन ्। 

     सक्छन ्

सोगधएका चार िटा सूचनामध्ये चारै िटा सही रूपमा 
गचन्छन,् चाहे मौखखक होस ्िा गैर-मौखखक रूपमा 
होस ्।  

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

 

 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले आफ्नो नाम (र/िा उपनाम) 

सही बताउुँछन,् तर र्थर र उमेर गलत 

बताउुँछन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले आफ्नो नाम सही बताउुँछन ्

र आफ्नो उमेर बताउन सही संख्यामा 
औँलाहरू उठाउुँछन ्। 
 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले सही नाम बताउुँछन ्। 
विद्यार्थीले सही र्थर बताउुँछन ्। 
विद्यार्थीले सही उमेर बताउुँछन ्। 
विद्यार्थीले आफ्नो नामका कम्तीमा दईु अक्षर 
दृश्यात्मक िा मौखखक रूपमा गचनेर बताउुँछन ्।   

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

6. विद्यार्थीले अङ्क र अक्षरहरू छुट्टट्टयाउुँछन ्।  
***यस सूचकको लागग ELL/DLL विद्यार्थीलाई उनीहरूको अङ्ग्गे्रजी प्रिीणतामा स्कोर गनुफपछफ  ।  
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*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री H द्िारा समगर्थफत छ: िणफमाला र अङ्ग्क काडफहरू । 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले केही अक्षर र संख्या अलग गरेर बताउन सकून ्भन्ने हो । सबै भमसाएर राखखएको िणफमाला र अङ्ग्क काडफहरू प्रयोग गनुफहोस ्।  
a. खातबाट काडफ भलनुहोस ्र विद्यार्थीलाई यो अक्षर हो कक अङ्ग्क हो भनेर सोध्नुहोस ्?  अतनस्श्चत जिार्हरूको गणना नगनुफहोस ्। मलाई लाग्छ यो दईु हो - के यो दईु हो ?  

b. त्यसपतछ विद्यार्थीले (तपाईंको सहयोगमा) दईु खात बनाउुँछन ्। एउटा अङ्ग्कहरूको लागग र अको अक्षरहरूका लागग ।  
c. विद्यार्थीलाई प्रत्येक अक्षर र/िा अङ्ग्क बताउन भन्नुहोस ्। यदद विद्यार्थीलाई र्थाहा नभएमा सो अक्षर िा अङ्ग्क छोडरे अकोमा जान सक्छन ्।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

केही अक्षर र केही अङ्ग्कहरू गचन्दछन ्।  
     प्रगति उन्मुख छ  

केही अक्षर र केही अङ्ग्कहरू गचन्दछन,् तर्थावप 

केही अक्षर िा अङ्ग्क मार बताउन सक्छन ्।  

     सक्छन ्

बच्चाले केही अक्षर र केही अङ्ग्कहरू गचनेर 
भन्न सक्छन ्।  

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले अक्षर र संख्याहरू बीच धेरै 
गल्ती गदफछन ्।  
विद्यार्थीले अक्षर िा अङ्ग्कलाई 

अङ्ग्गे्रजीमा भन्न सक्दैनन ्। 
विद्यार्थीले धेरै अङ्ग्कलाई एकै अङ्ग्क 

बताउुँछन ्। 
विद्यार्थीले सहयोग माग्छन:् मलाई 

लाग्छ यो चार हो ? के यो पाुँच हो ? के 

यो …?  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले अक्षर िा नम्बरलाई सही बताउुँछन ्

तर ततनलाई र्रक काडफसुँग मेल खुिाउुँछन ्। 
विद्यार्थीले "H" अक्षर पदहचान गछफन ्र मेरो 
नाम "H" बाट सरुु हुन्छ भन्छन ्र H ध्ितन 

तनकाल्छन ्तर काडफ संख्याहरूसुँग राख्छन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले काडफहरू 0, 2, 3, 1 सुँग सही 
खातमा राख्दछन ्र अङ्ग्गे्रजीमा अङ्ग्कहरूको 
सही उच्चारण गदफछन ्। 
विद्यार्थीले a, b, c, d, e, f, h, k र p अक्षरहरू 

भन्छन ्र ती अक्षर भएको स्िीकार गदफछन ्।  

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

7. विद्यार्थीले अगाडीको आिरण, पछाडीको आिरण र पुस्िकको शीषकु पदहचान गदुछन ्- पाठ संरचनाको ज्ञान प्रदशनु गदै ।  
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यो सूचकमा पररिारले जानकारी प्रदान गनफ सक्छन ्। 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री I द्िारा समगर्थफत छ: पुस्तकका भागहरू । 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले पुस्तकको सही स्स्र्थतत, पुस्तकको अगाडी र पछाडीको आिरण पदहचान गनफ सकून ्भन्ने हो ।  
a. विद्यार्थीलाई पुस्तक रोज्न िा तपाईंले रोज्नुभएको पुस्तक प्रयोग गनफ ददनुहोस ्। भन्नुहोस,् "आज हामी सुँगसुँगै ककताब पढ्दैछौँ ।" 
b. विद्यार्थीलाई ककताब उुँधो र पछाडी र्काफएर ददनुहोस ्। विद्यार्थीले कसरी प्रततकिया गछफन ्हेनुफहोस ्।   
c. विद्यार्थीलाई ककताब पढ्न भन्नुहोस ्र विद्यार्थीले शब्दहरू बायाुँ देखख दायाुँ ददशामा पछ्याउुँछन ्कक के गछफन,् हेनुफहोस ्।  
d. विद्यार्थीलाई पुस्तकको आिरण, पछाडीको आिरण र शीषफकको स्र्थान सोध्न ककताबको प्रयोग गनुफहोस ्।  
e. विद्यार्थीलाई उनले देख्छन ्भनेर सोध्नुहोस ्।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्      प्रगति उन्मुख छ       सक्छन ्      लागू नहुने  
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पुस्तकमा कुनै रुगच देखाउुँ दैनन ्। ककताब चलाउने सुरुिाती सीप प्रयोग गदफछन ्। 
 

पाठमा संलग्न हुन पुस्तकका भागहरू 

(शीषफक, अगाडीको आिरण, पछाडीको 
आिरण) प्रयोग गदफछन ्। 

कौशल तह तनधाफरण 

गनफ नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले पुस्तक उुँधोपट्दट 

र्काफएर समाउुँछन ्। 
विद्यार्थीले पढेको बहाना गदैनन ्। 
विद्यार्थीलाई शीषफक ददुँदा पररगचत 

पाठ पत्ता लगाउुँछन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले अगाडीको आिरण, र पछाडीको आिरण पदहचान 

गनफ सक्छन,् तर पाठको ढाुँचा बुझकेो देखखुँदैन । 
विद्यार्थीले सही तररकाले पुस्तक पिन्छन ्तर शब्द 

ट्र्याककङमा संलग्न हुुँदैनन ्। 
विद्यार्थीले कर्था पढेको बहाना गदै बायाुँदेखख दायाुँ ददशाततर 
शब्दहरू औँल्याउुँछन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले एउटा बबरालो भएको 
आिरणमा औँल्याउुँ दै भन्छन,् "हेर, मसुँग 

बबरालो पतन छ" । 
विद्यार्थीले एक सार्थीलाई सुनेको कर्था 
पाठ गचरहरू प्रयोग गदै सुनाउुँछन ्। 

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

8. विद्यार्थीले िस्स्बरको सहायिा शलुँदै सरल अनुिम दोहोर्याउुँछन ्।   
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री J द्िारा समगर्थफत छ: अनुिम गचर काडफहरू । 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले गचरहरू हेरेर सही िम बताउन सकून ्भन्ने हो ।  
a. उपलब्ध गराइएको अनुिम िकफ भसटहरू प्रयोग गनुफहोस ्। 
b. विद्यार्थीलाई उनीहरूले पदहले के भयो भनेर व्याख्या गनुफपछफ  भनेर बुझाउनुहोस ्।   
c. यदद विद्यार्थी दहस्च्कचाए र सहयोग मागे भने, तपाईंले एउटा उदाहरण सुँगसुँगै गनफ सक्नुहुन्छ । पौडी खेल्न गएको बबरालोको उदाहरण प्रयोग गनुफहोस ्। 
d. यदद विद्यार्थीलाई कदठनाइ भइरहेको छ भने, तपाईंले उही उदाहरण रे्रर व्याख्या गनफ सक्नुहुन्छ । के राम्रो छ िा छैन भनेर संकेत, सुझाि िा पुष्टीकरण नददनुहोस ्।   
e. यो अभ्यास गनफ विद्यार्थीलाई कुल 5 भमनेट ददनुहोस ्। 5 भमनेट नसककएसम्म उनीहरूले िम पररितफन गनफ सक्दछन ्। भनेको तपाईंले सही िमहरू गनेपतछ ।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

4 िा कम सही िमहरू बताउुँछन ्।   
     प्रगति उन्मुख छ  

5 देखख 8 िटा बबचका सही िमहरू 

बताउुँछन ्।  

     सक्छन ्

9 िा सोभन्दा बढी सही िमहरू बताउुँछन ्।  
     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले के गने भनेर बुझ्दैनन ्(उनको मुख्य 

भाषामा पतन)। 
विद्यार्थीले तस्स्बरहरूका बारेमा विस्ततृ 

वििरणहरू बताउुँछन ्तर ततनलाई सही िममा 
भमलाएर राख्न सक्दैनन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले 5, 6, 7, िा 8 सही िमहरू 

पूरा गनफ सक्दछन ्।  
विद्यार्थीले तस्स्बरहरूका बारेमा कर्थाहरू 

भन्छन ्र तीमध्ये केहीलाई सही िममा 
भमलाएर राख्छन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले 9, 10, िा त्योभन्दा बढी सही 
िमहरू भमलाउन सक्दछन ्।  
विद्यार्थीले तस्स्बरहरूका बारेमा कर्थाहरू 

भन्छन ्र ततनलाई सही िममा भमलाएर 
राख्छन ्। 

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
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9.  विद्यार्थीले अक्षर जस्िा आकार िा छापा अक्षर प्रयोग गरेर नाम लेख्छन ्।  
***यस सूचकको लागग ELL/DLL विद्यार्थीलाई उनीहरूको अङ्ग्गे्रजी प्रिीणतामा स्कोर गनुफपछफ  । 

विद्यार्थीको लागग लक्ष्य के हो भने उनले आफ्नो नाम आर्ैँ  लेख्न सकून ्। 
a. विद्यार्थीलाई कागजको टुिामा आफ्नै नाम लेख्न प्रोत्सादहत गनुफहोस ्।  
b. विद्यार्थीले आफ्नै लेखन सामग्री (माकफ र, भससाकलम आदद) छान्न ददनुहोस ्र विद्यार्थीलाई लेख्दै गदाफ दहज्जे गनफ प्रोत्सादहत गनुफहोस ्।  
c. यदद आिश्यक परेमा, तपाईंले पदहले नै भसजफना गररएका गचरकला (बच्चाको नाम सदहत) प्रयोग गनफ सक्नुहुन्छ र विद्यार्थीलाई उनले के लेखेको/गचर कोरेको देखाउन र भन्न 

लगाउनुहोस ्। 
प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

अक्षर आकारका खण्डहरू 

लेख्दछन ्(उदाहरणको लागग, 

रेखा, िि रेखा)। 

     प्रगति उन्मुख छ  

अक्षर िा अक्षर जस्ता आकार लेख्छन ्। 
     सक्छन ्

आफ्नो नाम र/िा सरल शब्दहरू पुन: 

लेख्छन,् धेरै अक्षरहरू सही लेखेर । 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण 

गनफ नसककन े। 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले रेखा, गोलाकार, 
बाङ्ग्गोदटङ्ग्गो रेखा, िा 
पङ्ग्स्क्तहरूमा कोछफन ्। 
 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले अक्षरहरू टे्रस गदफछन ्। 

 

उदाहरणहरू 

  

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

10. विद्यार्थीले दईु चरणीय तनदेशनहरू ददुँदा पालना गछुन ्। 
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री K द्िारा समगर्थफत छ: अनुिमः बहु-चरणीय तनदेशनहरू । 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले दईु-चरणीय कायफ सदहतको प्रश्नमा स्ितन्र रूपमा प्रततकिया ददऊन ्भन्ने हो ।  
a. विद्यार्थीलाई एक-चरण िा आदेश पूरा गनफ िा अनुिममा अको चरण प्रारम्भ गनफ संकेत गनुफहोस ्र सकारात्मक सुदृढीकरण प्रदान गनुफहोस ्। 
b. बच्चाले प्रत्येक चरणमा तनपुण नभएसम्म उनलाई दोहोर्याउने अिसर ददनुहोस ्।  
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c. विशेष उदाहरणका लागग संलग्न सामग्री K को प्रयोग गनुफहोस ्।  
d. विद्यार्थीलाई प्रततकिया ददन केही समय ददनुहोस ्। 

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

सम्झाएपतछ एक िा दईु-चरणीय 

तनदेशनहरू पालना गछफन ्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

एक िा दईु-चरणीय तनदेशनहरू पालना 
गछफन ्। 

     सक्छन ्

सरल अभभव्यस्क्तहरूमा प्रततकिया व्यक्त गदफछन ्र 
आशय बुझकेो देखखन्छ । 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

 

 

 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी आफ्नो हात धुन भसङ्ग्कमा 
जान्छन,् तर सही विगध अपनाउन उनलाई 

मद्दत चादहन्छ (साबुन लगाउने, पानीले 

पखाल्ने, आदद ।) 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीलाई र्ोहर र्ाल्न भन्दा र्ोहर 
क्यानमा र्ाल्छन ्।  
विद्यार्थीले उनको मनपने खेल के हो 
भनेर सोध्दा उनले रु्टबललाई 

औँल्याउुँछन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले सामान्य कर्थन (दईु-चरणीय तनदेशनहरू 

लगायत) र प्रश्नहरू उगचत प्रततकिया ददन्छन ्। 
भशक्षकले तनदेशन ददए अनुसार विद्यार्थीले गम भलएर 
उनको पिाुँख कागजमा टाुँस्छन ्।  
उनको सार्थीले बालुिाको खाल्डोमा एक दलुो खन्न 

केही चादहयो भन्दा विद्यार्थीले आफ्ना उनलाई एक 

सािेल ल्याएर ददन्छन ्।  

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

11. विद्यार्थीले उनका अनुभि बिाउन भन्दा बिाउुँछन ्। व्यस्क्िगि सोचाइ, भािना र विचारका बारेमा कुरा गदुछन ्।  
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री L द्िारा समगर्थफत छ: प्रश्नहरू सदहत रङ काडफहरू । 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले अगधकांश दशफकहरूलाई बुझ्ने गरी धेरै पूणफ िाक्यहरूमा बोल्दै प्रश्न िा उनको अनुभिमा उनको अनुभि प्रतत प्रततकिया ददऊन ्भन्ने हो ।  
a. रङ्ग्गगन पत्तीको खात प्रयोग गनुफहोस ्र विद्यार्थीलाई एउटा भलन लगाउनुहोस ्। 
b. विद्यार्थीको छनौटको आधारमा, तपाईंले उनलाई चाटफबाट प्रश्नहरू सोध्नुहुनेछ । 
c. यदद विद्यार्थीले प्रततकिया ददएनन ्र अत्यन्तै लाज मानेमा, उदाहरण ददएर अगुिाइ गने प्रयास गनुफहोस ्र विद्यार्थीलाई तपाईंको जिार् ददनुहोस ्। उही प्रश्नमा तपाईंको उत्तर 

के हुने गर्थयो होला ?  

d. यदद विद्यार्थीले तस्स्बरहरू सदहत जिार् ददन धेरै लामो समय (3 भमनेट भन्दा बढी) लगाए भने विद्यार्थीको िररपरर िातािरणको उदाहरण ददने प्रयास गनुफहोस ्। विद्यार्थीले 

देख्न सककन ेिस्तुहरूको बारेमा कुरा गनेछन ्?  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

सरल िाक्यहरू बोल्छन/्संकेत गछफन ् 

     प्रगति उन्मुख छ  

बच्चाको बोलीको पयाटनफदेखख पररगचत हुनेहरूले 

     सक्छन ्

अगधकांश दशफकहरूले बुझ्न सककने िणफनात्मक 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण 
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(1-2 शब्दहरू)। बुझ्ने गरी सरल िाक्यहरू बोल्छन/्संकेत गछफन ् 

(2-3 शब्दहरू)। 
िाक्यहरू (3 - 4 शब्दहरू / 2 - 3 िाक्यहरू) 

बोल्छन/्संकेत गछफन ्। 
गनफ नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले प्रश्नहरूको जिार् ददुँदैनन ्। 
विद्यार्थीले जिार् ददनको लागग 3 

भमनेट समय लगाउुँछन ्। 
विद्यार्थीले हो िा होइन भनेर जिार् 

ददन्छन ्।  
 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले छोटो िाक्यहरू सदहत प्रततकिया र 
जिार् ददन्छन ्।  
शौचालय प्रयोग गनुफपर्यो भने विद्यार्थीले "मलाई 

शौचालय जानुपर्यो" भन्छन ्। 
विद्यार्थी भन्छन,् "म यो गछुफ  ।" 
 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले धेरै िाक्यहरू सदहत जिार् ददन्छन ्। 
विद्यार्थीले आफ्नो मन पने खाना र त्यो कसले 

सबभन्दा राम्रो बनाउुँछ भन्ने बताए ।   
विद्यार्थीलाई आफ्नो मनपने पेयको  बारेमा 
बताउुँछन ्र केही पाउन सककन्छ कक भनेर 
सोध्छन ्।  

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

 

 

 

 

12. विद्यार्थीले पूणु िाक्यमा बोल्छन ्।  
***यस सूचकको लागग ELL/DLL विद्यार्थीलाई उनीहरूको अङ्ग्गे्रजी प्रिीणतामा स्कोर गनुफपछफ  । 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री L द्िारा समगर्थफत छ: प्रश्नहरू सदहत रङ काडफहरू । 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले र्थोरै मार रुटी गरेर अङ्ग्गे्रजी पूणफ िाक्यहरू बोलून ्भन्ने हो । 
a. #11 मा जस्त ैउही अभ्यास गनुफहोस ्। अङ्ग्गे्रजी मार बोल्नुहोस ्र विद्यार्थीले अङ्ग्गे्रजी बोल्छन ्कक बोल्दैनन ्भनेर हेनुफहोस ्। 
b. यदद विद्यार्थीले पदहले (यो अभ्यास) अङ्ग्गे्रजी बोलेका छन ्भने तपाईंले आफ्नो सुझािको आधारमा यो सूचकमा स्कोर ददन सक्नुहुनेछ । तर्थावप, अभ्यास नगरी तपाईंले 

ठ्याक्कै उही िाक्य (हरू) 2 अन्तगफत प्रदान गनुफपनेछ । प्रमाण रेकडफ गनुफहोस ्।  
प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

अङ्ग्गे्रजीमा कुराकानी गदैनन ्। 
     प्रगति उन्मुख छ  

एकल शब्दहरू सस्म्झएका छोटा िाक्यांशहरू िा 
अपूणफ िाक्यहरू सदहत अङ्ग्गे्रजीमा कुराकानी 
गदफछन ्। 

     सक्छन ्

सीभमत व्याकरणत्मक रुदटहरू सदहत विभभन्न 

विषयहरू र अिधारणाहरूको बारेमा पूणफ िाक्य 

सदहत अङ्ग्गे्रजीमा कुराकानी गदफछन ्। 

     लागू नहुने  

कौशल तह तनधाफरण 

गनफ नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले अङ्ग्गे्रजी भाषा बुझ्दैनन ्

। 
विद्यार्थीले अङ्ग्गे्रजी भाषा बोल्दैनन ्

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले ियस्कलाई बादहर एक चरा देखाउन 

खोज्छन ्। चरालाई औँल्याउुँ दै "हेनुफस ्त" भनेर 
गचच्याउुँछन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी भन्छनः् "यो सपताहान्तमा म भसनेमा 
हेनफ जान्छु ।" 
विद्यार्थीहरूले उपहार पाएपतछ जिार् ददन्छन:् 

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
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। विद्यार्थीले आफ्नो कागजमा हेरेर यसो भन्दै माकफ र 
माग्छन:् "लेख्न,े म लेख्छु, म लेख्छु" । 

"यो उपहारको लागग धन्यिाद, भम. दीमासो ।" 

13. विद्यार्थीले 20 सम्म घोकेर गन्िी गछुन ्। 
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले िम नछुटाई 1 देखख 20 सम्म गन्ती गनफ सकून ्भन्ने हो ।  
a. विद्यार्थीलाई उनले कततसम्म गन्ती गनफ सक्छन ्भनेर सोध्नुहोस ्।  
b. 1, 2, 3, गदै विद्यार्थीसुँग (3 सम्म) गन्ती गनफ सुरु गनुफहोस,् र विद्यार्थीलाई उनले सकेजतत गन्ती गदै जान ददनुहोस ्।  
c. अपररपक्िता िा बोलीमा आउने बाधकहरूको कारण अशुद्ध उच्चारण गररएका संख्याहरूलाई पतन गणना गनफ सककन्छ ।  
d. यदद विद्यार्थीले िम नछुटाई 20 भन्दा बढी गन्ती गनफ सके भने, तपाईंले सो सूचनालाई दटपोटको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ ।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

10 सम्म गन्ती गदफछन ्। 
     प्रगति उन्मुख छ  

20 सम्म गन्ती गने प्रयत्न गदफछन,् तर संख्याहरू छुटाउन, 

दोहोर्याउन, िा संख्याहरूलाई गलत िममा गन्ती गनफ सक्छन ्। 

     सक्छन ्

20 सम्म गन्ती गदफछन ्। 
     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

10 सम्म गन्ती गदफछन ्। 
उदाहरणहरू 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 13, 12, 20 ।  
20 सम्म गन्ती गने प्रयत्न गदफछन,् तर संख्याहरू छुटाउन, 

दोहोर्याउन, िा संख्याहरूलाई गलत िममा गन्ती गनफ सक्छन ्। 

उदाहरणहरू 

20 सम्म गन्ती गदफछन ्। 
उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

 

 

14. विद्यार्थीले कम्िीमा 4 आकारहरू पदहचान गरी िणनु गदुछन ्। 
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री M द्िारा समगर्थफत छ: आकार काडफहरू - ज्याभमतीय आकारहरू । 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले कम्तीमा 4 आकारको नाम र ततनको िणफन गनफ सकून ्भन्ने हो ।  
a. विद्यार्थीको अगाडी आकारहरू राखु्नहोस ्। 
b. विद्यार्थीलाई उनलाई र्थाहा भएका कुनै पतन आकारहरू पदहचान गनफ भन्नुहोस ्। 
c. यदद विद्यार्थी दहस्च्कचाए भने (1 भमनेट पखफन्छन ्िा अरू केही गने कोभसस गदफछन)्, उनलाई गोलाकार देख्छन ्कक भनेर सोधी सहयोग गनुफहोस ्। यदद विद्यार्थीले सही आकार 

औँल्याए भने, अगाडी बढ्नुहोस ्।  
d. अपररपक्िता िा बोलीमा आउने बाधकहरूको कारण अशुद्ध उच्चारण गररएका आकारहरूलाई पतन गणना गनफ सककन्छ ।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्      प्रगति उन्मुख छ       सक्छन ्      लाग ूनहुने  
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आकारहरू औँल्याएर 
ततनको पदहचान गदफछन ्। 

नाम सदहत 4 आकारहरू पदहचान गदफछन ्। 4 आकारहरूको नाम बताउुँछन ्र ततनको िणफन 

गनफ सक्दछन ्। 
कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले 4 भन्दा र्थोरै 
आकार पदहचान गदफछन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले 5 िटा आकारहरूको नाम बताउुँछन,् जसमध्ये 

4 िटा सही छन ्।  
विद्यार्थीले अण्डाकार, हीरा, गोलाकार र आयतहरूलाई 

आयतहरूलाई औँल्याउुँ दै ततनको नाम बताउुँछन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी आकारमा औँल्याउुँ दै त्यो बरकोण, 

गोलाकार, अधफचन्राकार, र िगाफकार हो भनेर 
बताउुँछन ्। गोलाकार गोलो छ, बरकोण धाररलो 
छ, अधफचन्राकार हररयो छ, र िगाफकार सबैततर 
समान छ ।  

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

15. विद्यार्थीले दैतनक प्रयोगमा आउने पाुँच िटा िस्िुहरूको िुलनात्मक स्र्थान व्याख्या गछुन ्। 
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री N द्िारा समगर्थफत छ: स्र्थान र चाल सम्बन्धी पूिफसगफ (पषृ्ठ 69)। 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले पाुँच भभन्न-भभन्न स्र्थानहरूमा रहेका िस्तुहरू कहाुँ छन ्भनी बताउन सकून ्भन्ने हो ।  
a. स्र्थान जनाउने शब्दािली काडफहरू प्रयोग गनुफहोस ्।  
b. कोठामा रहेका िस्तु प्रयोग गनुफहोस ्र काडफबाट अिस्र्थालाई पुनः प्रदशफन गनुफहोस ्।  
c. विद्यार्थीलाई पहल भलन ददने प्रयास गनुफहोस ्र उनलाई िस्तुको स्र्थान िणफन गनफ भाषा प्रयोग गनफ ददनुहोस ्।  
d. यदद विद्यार्थी बोलेनन ्/ प्रततकिया ददएनन ्भने, विद्यार्थीलाई स्र्थान जनाउने शब्दहरू प्रयोग गने तनदेशनहरू पालना गनफ लगाउनुहोस ्। िा सुरक्षक्षत र उपलब्ध िस्तु सदहत । 

विद्यार्थीलाई कुनै िस्तु कुसीमा, कुसीको पछाडी, कुसी मुतन, कुसीसुँगै र कुसीको अगाडी राख्न लगाउनुहोस ्।  
प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

स्र्थान जनाउने शब्दहरू प्रयोग गररएका 
तनदेशनहरू पालना गछफन ्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

चार िा कम िस्तुहरूको स्र्थान िणफन 

गनफ (स्र्थान िा िम) उपयुक्त शब्दािली 
प्रयोग गदफछन ्। 

     सक्छन ्

पाुँच िा सोभन्दा बढी िस्तुहरूको स्र्थान 

िणफन गनफ (स्र्थान िा िम) उपयुक्त 

शब्दािली प्रयोग गदफछन ्। 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

दटपोटहरू 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीलाई कुसीमा िस्तु राख्न भन्दा राख्छन ्।  
विद्यार्थीलाई ककचने टेबलमा बस्न तनदेशन ददुँदा 
बस्छन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी पदहले जान अनुमतत माग्छन ्

। 
विद्यार्थीले आकाशमा हिाइजहाज 

देख्छन ्। विद्यार्थी भन्छन ्"मागर्थ"। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले काडफमा बल कहाुँ छ, र त्यो कसरी 
र्थाहा पाउुँछन ्भनेर व्याख्या गदफछन ्।   

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 

16. विद्यार्थीले एक विशषेिा प्रयोग गरेर कम्िीमा 5 िस्िुहरू िमिद्ध गरी िुलना गदुछन ्। 
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री O द्िारा समगर्थफत छ: एक विशषेताको आधारमा िस्तुहरू िगीकरण गने । 
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यसको लक्ष्य विद्यार्थीले कसरी र ककन िमबद्ध गदैछन ्भन्ने व्याख्या गने हो ।  
a. यदद सम्भि भएमा, विद्यार्थीलाई खेलौना खेभलरहेको अिलोकन गने प्रयास गनुफहोस ्।  
b. िा आरू् िरपरका िस्तुहरू भलएर विद्यार्थीसुँग खेल्न ेप्रयास गनुफहोस ्। भससाकलम, माकफ र, कागज, जुत्ता, कुसी, कप आदद ।  
c. विद्यार्थीले उनले विभभन्न िस्तुहरूलाई ककन यी जस्ता विशेषताहरू प्रयोग गरेर (प्राविगधक शब्दािली) िमबद्ध िा तुलना गदै छन ्भनेर  िणफन गनफ सक्नुपछफ ; रङ, साइज, 

िजन, उद्देश्य, आकार, जीि िा तनजीि, खान योग्य िा अखाद्य, आदद ।  
d. यदद तपाईंले विद्यार्थीको अिलोकन गनफ िा विद्यार्थीसुँग खेल्न सक्नुभएन भने, तपाईं पूिफ-मुदरत िकफ भसटहरू प्रयोग गनफ सक्नुहुन्छ - संलग्न सामग्री O । यदद यी 

िकफ भसटहरू प्रयोग गररयो भने तपाईंले विद्यार्थीलाई "प्रगतत उन्मुख" संकेत जनाउनुपछफ  ।  
प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

मापन अनुभिहरूमा संलग्न 

हुन्छन ्तर ततनको तकफ  बुझाउन 

शब्दहरू प्रयोग गदैनन ्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

मापनयोग्य गुणहरूको बुझाइ दशाफउन शब्दहरू प्रयोग 

गदफछन ्। 

     सक्छन ्

एक विशेषता प्रयोग गरेर 5 िटासम्म 

िस्तुहरू िगीकरण गछफन ्र पररणामहरू 

िणफन गछफन ्।  

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककन े। 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी जनािर र मातनसहरूसुँग 

खेल्दैछन ्। विद्यार्थीले सबै 
जनािरहरूलाई टेबलको एक 

छेउमा राख्दछन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले ट्रकसुँग कारलाई तुलना गदफछन ्। कार सानो 
छ, ट्रक ठूलो छ । 
विद्यार्थीले एक जनािरलाई एक बबरुिासुँग िगीकरण 

गदफछन ्। जनािरले बबरुिा खान्छ ।  
पूिफ मुदरत िकफ भसट प्रयोग गरेर प्राविगधक शब्दािली 
सदहत िस्तुका मापनयोग्य विशेषताहरूको िणफन 

गनुफहोस ्। 

उदाहरणहरू 

म्यातनपुलेदटभहरूको प्रयोग गरी केही 
प्राविगधक भाषा प्रयोग गरेर िस्तुका 
विशेषताहरूको तुलना गनुफहोस ्

(उदाहरणको लागग, यो भससाकलम लामो 
छ । त्यो चादहुँ छोटो छ ।) 
 

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

17. विद्यार्थीले विषय, विचार र कायहुरूको बढ्दो दायरामा चासो देखाउुँछन ्।  
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यो सूचकमा पररिारले जानकारी प्रदान गनफ सक्छन ्। 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले नयाुँ विषय भसक्न र आफ्नो ज्ञान विस्तार गनफ उत्सुकता र तत्परता देखाऊन ्भन्ने हो ।  
a. विद्यार्थीले स्पशफ गरेर अिलोकन गरेर अतन प्रश्नहरू सोधेर नयाुँ िस्तुहरू पत्ता लगाएर भसक्नको लागग पहलकदमी भलनु र चासो देखाउनुपछफ  । 

विद्यार्थी उत्सुक छन ्कक छैनन ्भन्ने पररिारलाई र्थाहा हुनेछ र यस सूचकमा पररिारले जानकारी प्रदान गनफ सक्छन ्। 
b. विद्यार्थी उत्सुक छन ्या छैनन ्भन्ने र्थाहा पाउने अको तररका भनेको नयाुँ कुरामा ल्याउने हुन्छ । नयाुँ िस्तु िा नयाुँ ''खजाना'' र विद्यार्थी र्थप कुरा 

भसक्न सकिय रूपमा तस्ल्लन छन ्कक छैनन ्भनेर हेनुफहोस ्।  
c. प्रयोगात्मक कियाकलापहरू गनुफहोसः्  

a. एक सािेल ल्याउनुहोस ्- माटो खन्न र आफ्नै बबरुिा रोपन  

b. एक पाक विगध ल्याउनुहोस ्- आइस पस्पसकल िा हलुिा बनाउन  
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c. बरर्मा जमाइएको कुनै गचज ल्याउनुहोस ्(रू्ल, पातहरू आदद) - विद्यार्थीले कसरी बरर्लाई पगाल्ने तररका  पत्ता लगाउन ।  
 

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

आफ्नो िरपरको िातािरणमा रुगच 

देखाउुँछन ्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

तनस्श्चत विषय, िस्तु िा अनुभिमा रुगच 

देखाउुँछन ्। 

     सक्छन ्

अरूलाई हेरेर, सामग्रीहरू चलाएर, िा 
प्रश्नहरू सोधेर नयाुँ अनुभिहरूमा रुगच 

देखाउुँछन ्। 

     लागू नहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककन े। 

दटपोटहरू उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले स्पशफद्िारा िस्तुहरूको 
अन्िेषण गछफन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले अरूमा चासो देखाउुँछन ्र 
उनीहरूका काम र कायफहरूका बारेमा अरूसुँग 

अन्तरकिया गदफछन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले केही कुरा बुझ्न प्रश्न सोध्छन ्। 
विद्यार्थी सोध्छन:् "यसले के गछफ  ?" 

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

18. विद्यार्थी विस्िाररि अिधधको कुनै क्रियाकलापमा भाग शलन्छन ्।  
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य सकेंतकहरू उनीहरूले बोल्ने मखु्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यो सचूकमा पररिारले जानकारी प्रदान गनफ सक्छन ्। 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले 15 भमनेटभन्दा बढी समयसम्म कुनै कियाकलापमा संलग्न हुन ्भन्ने हो ।  
a. तपाईंले आमाबाबुलाई उनीहरूको राय माग्न र एक उदाहरण लेख्न सक्नुहुन्छ ।  
b. विद्यार्थी आर्ैँ ले चयन गरेको, आरू्ले चयन नगरेको कियाकलाप, िा पदहले चुनौतीपूणफ रहेको कुनै कियाकलापमा संलग्न हुन्छन ्।  
c. विद्यार्थी विचभलत नभईकन, रुगच नगुमाई, अतन ियस्कको प्रोत्साहन बबना विस्ताररत अिगधको लागग संलग्न हुनु पछफ  ।  
d. स्स्िन - समय: दटभी हेरेको िा कम्पयूटर गेम खेलेको गणना हुुँदैन ।  
e. 15 भमनेटभन्दा बढी समयलाई विस्ताररत अिगध मातनन्छ ।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

कुनै गततविगधमा संलग्न 

हुन्छन ्तर ध्यान भङ्ग्ग हुन्छ 

     प्रगति उन्मुख छ  

कुनै गततविगधमा संलग्न हुन्छन ्तर ियस्कको 
प्रोत्साहन बबना अरू कुरामा अल्मभलन्छन ्िा चासो 
ददुँदैनन ्। 

     सक्छन ्

ध्यान भङ्ग्ग गने िातािरण िा कायफ चुनौतीपूणफ 
भएपतन 

सो कियाकलापमा लागग पछफन ्। 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककन े। 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी रेलहरू खेभलरहेका 
छन,् 5 भमनेटपतछ उनी बादहर 
जान चाहन्छन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले पररिारका एक सदस्यका लागग रेखागचर 

बनाउुँ दै छन,् 10 भमनेट पतछ उनले यस्तो घोषणा 
गछफन:् "मैले सकेँ " । ियस्कले विद्यार्थीलाई अरू रङहरू 

र्थपन प्रोत्साहन ददन्छन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले मोडभेलङ क्लेबाट डुङ्ग्गा बनाउुँ दैछन;् 

डुङ्ग्गा बारम्बार डुबबरहेको छ । विद्यार्थीले हरेस 

खाएका छैनन,् अरू विद्यार्थीहरूले बनाएको 
डुङ्ग्गा तैररसकेको भए पतन । 

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
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19. विद्यार्थीले नयाुँ अिधारणाहरू प्रतितनधधत्ि गन ुसामग्री िर्था िस्िुहरू प्रयोग गदुछन ्। 
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य सकेंतकहरू उनीहरूले बोल्ने मखु्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यो सचूकमा पररिारले जानकारी प्रदान गनफ सक्छन ्। 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले उनीहरूको कल्पना र भसजफनशीलता उपयोग गरून ्भन्ने हो । 
a. विद्यार्थीले उनीहरू विभभन्न िस्तुहरूसुँग खेल्न सक्छन ्र खेलमा उनीहरू रचनात्मक छन ्भनेर देखाउनुपछफ  ।  
b. प्रयोग गररएको िस्तु  उनीहरूले खेभलरहेका जस्ता उही (प्रकायफ) हुन सक्दैन । 
c. बहाना खेलले एक नयाुँ अिधारणा प्रतततनगधत्ि गनुफपछफ , भन्नाले उनीहरूको दैतनक जीिनभन्दा बादहर, काल्पतनक, उनका सांस्कृततक परंपराहरू भन्दा अलग ।  
d. के विद्यार्थीमा तनिाफध अतन भसजफनशील कल्पना छ ?  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

खेल्न र बनािटी खेल खेल्न 

िास्तविक जीिनका िस्तुहरू प्रयोग 

गदफछन ्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

पुराना अिधारणाहरू प्रतततनगधत्ि गनफ िास्तविक 

जीिनका िस्तुहरू प्रयोग गदफछन ्।  

     सक्छन ्

र्रक कियाकलाप प्रतततनगधत्ि गनफ किया र 
गतत प्रदान गदै र्रक िस्तुहरू प्रयोग 

गदफछन ्।  

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण 

गनफ नसककन े। 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले घरबाट उड्न एक 

खेलौना विमान प्रयोग गदफछन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले गुडडयाको दाुँत माझ्न र यसको कपाल कोनफ 
माकफ र प्रयोग गदफछन ्।  
विद्यार्थीले आफ्नै जादकूो छडी बनाउन कागजको टुिा 
प्रयोग गदफछन ्। 
 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले ड्रम सेट बनाउन र नयाुँ कन्ट्री 
ब्यान्डमा बजाएको बहाना गनफ भान्साका 
भाडाबतफन प्रयोग गदफछन ्।  

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

20. विद्यार्थीले सहयोग माग्नु िा तनराशाको कारण रोक्नु अतघ एक भन्दा बढी उपाय अपनाएर काय ुपूरा गने प्रयास गदुछन ्।  
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री P द्िारा समगर्थफत छ: समस्या समाधान । 

विद्यार्थीको लागग लक्ष्य विभभन्न समस्याहरू समाधान गनफका लागग उनीहरूको विचार / समाधानहरू व्यक्त गनफ सक्षम हुनु हो ।  
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a. सामास्जक कर्था भन्नुहोस ्- विद्यार्थीलाई कर्थामा प्रस्तुत समस्याका विभभन्न समाधानहरू प्रदान गनफ ददनुहोस ्।  
b. बल रूखमा अड्ककन्छ - टेतनस बल प्रयोग गनुफहोस ्/ रु्टबल प्रयोग गनुफहोस ्- हामी त्यो बलमा कसरी पुग्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ ?  

c. चाबी घरमा नै बबभसफइयो - बच्चा घरमा कसरी पस्न सक्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?  

d. दईु बच्चाहरू एउटै ट्रकको लागग लडडरहेका छन ्- हामी उनीहरूलाई कसरी रोक्न सक्छौं होला ?  

e. बच्चाहरू रुखमा भएको स्याउ चाहन्छन ्- बच्चाहरू त्यो स्याउसम्म कसरी पुग्न सक्छन ्?  

f. पहेली 
प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

समस्या समाधान गने प्रयास गदाफ 
लचकता प्रदशफन गदैनन ्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

परीक्षण र रुदट (ट्रायल एण्ड एरर) प्रयोग गरेर िा 
ियस्क िा दौँतरीद्िारा प्रयोग गररएको रणनीतत 

अनुकरण गरेर सरल समस्या समाधान गने प्रयास 

गदफछन ्। 

     सक्छन ्

मद्दत आिश्यक छ भन्ने मानेर एक भन्दा बढी 
उपाय अपनाएर समस्याहरू समाधान गने प्रयास 

गदफछन ्। 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण 

गनफ नसककन े। 

 

 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी तस्स्बर/कर्थामा समस्या 
समाधान गनफ एक रणनीततमा 
अडडग रहन्छन ्। 
विद्यार्थीले धेरै रुदट पटक-पटक 

दोहोर्याउुँछन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले पहेली हल गनफ परीक्षण र रुदट प्रयोग 

गदफछन ्।  
विद्यार्थीसुँग गचर / कर्थामा समस्या समाधान 

गनफका लागग केही उपायहरू छन,् तर्थावप सबै 
उपायहरूले काम गदैनन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले एकसार्थ काम पूरा गनफ मद्दत 

माग्छन ्। 
विद्यार्थीले तस्स्बर/कर्थामा प्रस्तुत समस्याका 
लागग विभभन्न समाधानहरू प्रस्तुत गदफछन ्। 
 

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

 

21. विद्यार्थीले शरीरका अङ्गहरू पदहचान गरी कहाुँ छ भनेर बिाउुँछन ्।  
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री Q द्िारा समगर्थफत छ: शरीरका अङ्ग्गहरू । 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले शरीरका विभभन्न अङ्ग्गहरू औँल्याएर ततनको नाम बताउन सकून ्भन्ने हो ।  
a. संलग्न सामग्री Q को पदहलो अशं शरीरका अङ्ग्गहरूको स्र्थान र नामहरू अभ्यास गनफको लागग हो । 
b. संलग्न सामग्री Q को पदहलो अशंले एक केटा र केटीको रेखागचर प्रस्तुत गदफछ । जसमा विद्यार्थीले शरीरका हरेक अङ्ग्ग औँल्याउन (िा रङ/गचन्ह लगाउन) र नाम बताउन 

सक्छन ्।  
प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

शरीरका केही अङ्ग्गहरू पत्ता लगाउुँछन ्

     प्रगति उन्मुख छ  

शरीरका केही अङ्ग्गहरू पदहचान गदफछन ्। 
     सक्छन ्

शरीरका विभभन्न भागहरू पदहचान गरी कहाुँ छन ्भनेर 
     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण 
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। बताउुँछन ्। गनफ नसककने 
दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले सोगधएका शरीरका केही 
भागहरूलाई औँल्याउन सक्छन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले तपाईंले औँल्याएका शरीरका 
केही अङ्ग्गहरूको नाम बताउन सक्छन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले कुनै मद्दत बबना शरीरका विभभन्न अङ्ग्गहरू 

(कम्तीमा 10) पदहचान गरी ती कुन-कुन हुन ्भनेर 
औँल्याउन सक्छन ्।  

उदाहरणहरू / 

व्याख्या गनुुहोस््ः 
 

22. विद्यार्थीले सुस्िास््यका लाधग आधारभूि अभ्यासलाई पदहचान गरेर देखाउुँछन ्। 
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य सकेंतकहरू उनीहरूले बोल्ने मखु्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यो सचूकमा पररिारले जानकारी प्रदान गनफ सक्छन ्। 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले सिोत्तम स्िास््य अभ्यास र आधारभूत सरसर्ाइ ददनचयाफहरू पदहचान गरी स्ितन्र रूपमा ती अभ्यास गनफ सक्षम हुन ्भन्ने हो ।  
a. विद्यार्थीले 20 सेकेण्ड हात धुन सक्न ेहुनुपछफ  । 
b. विद्यार्थी पूणफ रूपमा शौचालय जाने बानी छ । 
c. विद्यार्थीले शौचालयको प्रयोगको तनयम पालना गनुफपछफ  - शौचालय जाने - पतछ हातहरू धुने । 
d. विद्यार्थीले आफ्नो दाुँत  आर्ैँ  माझ्नुपछफ  । 
e. विद्यार्थीले लुगा आर्ैँ  लगाउन सक्दछन ्। 
f. विद्यार्थीले ददनमा के लगाउने र रातमा कुन लुगा लगाउने भन्ने बुझ्दछन ्। 
g. विद्यार्थीको सुत्ने समयको दैतनक ताभलका छ - र अको "स्कूल ददन" को लागग पयाफपत आराम पाउुँछन ्। 

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

विद्यार्थीलाई आधारभूत स्िास््य अभ्यासहरूको 
बारेमा र्थाहा छैन । 

     प्रगति उन्मुख छ  

ियस्कले सम्झाएपतछ आधारभूत 

ददनचयाफहरू अभ्यास गछफन ्। 

     सक्छन ्

आधारभूत ददनचयाफहरू आर्ैँ  अभ्यास 

गछफन ्।  

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककन े। 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीलाई आफ्नो दाुँत कसरी माझ्ने, िा हात 

कदहले धुने भन्ने र्थाहा छैन ।  
विद्यार्थीको कुनै समयताभलका िा ददनचयाफ छैन ।  
विद्यार्थीले आर्ैँ  लुगा लगाउन सक्दैनन ्।  
 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले आधारभूत तनत्यकमफ कसरी 
गने भनेर जान्दछन,् तर्थावप ती कायफ 
गनफको लागग ियस्कले सम्झाउनुपने हुन्छ 

।  
विद्यार्थीलाई 5 मध्ये 3 ददनचयाफको बारेमा 
र्थाहा छ ।   

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले कम्तीमा 5 आधारभूत 

ददनचयाफहरू जानेर र आर्ैँ  गदफछन ्।  

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

23. विद्यार्थीले उपयुक्ि भाुँडाबिनु प्रयोग गरी आफैँ  खाने र वपउने गछुन ्।  
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य सकेंतकहरू उनीहरूले बोल्ने मखु्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यो सचूकमा पररिारले जानकारी प्रदान गनफ सक्छन ्। 
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यसको लक्ष्य विद्यार्थीले स्ितन्र बन्न र स्कूलमा ददइएका सबै भाुँडाबतफन सही तररकाले प्रयोग गनफ सकून ्भन्ने हो ।  
a. के तपाईंका विद्यार्थीले उगचत भाुँडाबतफन प्रयोग गरेर खाना खान्छन ्? (काुँटा, चम्चा, चक्कु) 

b. के तपाईंका विद्यार्थीले उपयुक्त भाुँडाबतफन प्रयोग गरेर नपोखाईकन पेय हाल्न र वपउन सक्छन ्? (कप) 

c. के तपाईंका विद्यार्थीले पलेट, न्यास्पकन र सबै भाुँडाबतफन सदहत टे्र लैजान सक्छन ्?   

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

भाुँडाबतफनको बारेमा आधारभूत बुझाइ 

रहेको देखखन्छ । 

     प्रगति उन्मुख छ  

केही पोखाउुँ दै भाुँडाबतफन प्रयोग गदफछन ्।   
     सक्छन ्

नपोखाईकन सबै भाुँडाबतफन उपयुक्त तररकाले 

प्रयोग गदफछन ्। 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण 

गनफ नसककन े। 
दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीलाई प्रत्येक भाुँडाबतफन केको 
लागग हो भन्ने र्थाहा छ, तर्थावप उनी 
मद्दत बबना प्रयोग गनफ सक्दैनन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले आफ्नै हातले खाना खान र वपउन 

सक्छन ्। 
विद्यार्थीले कदहलेकाहीँ खाना िा पेय पोखाउुँछन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले आर्ैँ  खाना खान्छन ्र पेय पदार्थफ 
वपउुँछन ्। 
विद्यार्थीले सबै बतफनहरू सही तररकाले प्रयोग 

गदफछन ्।  

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

24. विद्यार्थीले उपकरणको प्रयोगसुँग ठूला मोटर चाललाई शमलाउुँछन ्।  
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य सकेंतकहरू उनीहरूले बोल्ने मखु्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यो सचूकमा पररिारले जानकारी प्रदान गनफ सक्छन ्। 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले एकै समयमा सकल मोटर कौशल संयोजन गनफ सकून ्भन्ने हो ।  
a. यदद तपाईंसुँग बल िा डोरी नै छैन भने । कागजको एक टुिालाई बेरेर बल आफ्नै बल बनाउनुहोस ्।  
b. विद्यार्थीलाई दहुँड्दै िा दौडडुँदै बल फ्याुँक्न लगाउनुहोस ्।  
c. विद्यार्थीलाई उकिन लगाउनुहोस ्। कागजको एक टुिा भुइुँमा राखु्नहोस ्। विद्यार्थीलाई यसमागर्थ दबुै खुट्टाले उकिन भन्नुहोस:् बायाुँ देखख दाुँया, अगाडीदेखख पछाडी । 

विद्यार्थीलाई उस ैगरी उकिन भन्नुहोस ्तर अब खुट्टाहरू रै्लाएर । ताकक, दबुै खुट्टा कागजको दईुपट्दट हुन्छन ्।  
d. विद्यार्थीलाई भसुँढीमा मागर्थ र तल दहडं्न भन्नुहोस ्। िा एक-एक भसुँढी धेरै पटक ।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

बढ्दो समन्िय सदहत चालहरू प्रदशफन 

गदफछन ्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

आत्मविश्िास र सहजता सदहत आधारभूत 

चालहरू प्रदशफन गदफछन ्। 

     सक्छन ्

आत्मविश्िास र सहजता सदहत विभभन्न 

जदटल चाल कौशल प्रदशफन गदफछन ्। 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण 

गनफ नसककने 
 

 

दटपोटहरू 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी उकिन ेप्रयास गछफन ्। 
विद्यार्थीले बललाई हान्ने प्रयास गदफछन ्

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले तनयन्रण सदहत चल्ने र रोककने गछफन ्

। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले दौडरे बललाई हान्छन ्। 
विद्यार्थीले रेभलङ िा भभत्ता नसमाईकन 

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
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 । 
 

विद्यार्थीले उकिुँ दा गन्ती गने प्रयास गदफछन ्। 
विद्यार्थीले बललाई हान्छन ्िा फ्याुँक्छन ्। 

खुट्टाहरू आलोपालो गदै भसुँढीहरू मागर्थ 

उक्लने र तल झने गदफछन ्। 
  

25. विद्यार्थीले आफैँ  स्जपर लगाउने/खोल्ने, टाुँक लगाउने/फुकाल्ने, बादहरी लुगाहरू बाुँध्ने/खोल्ने गछुन ्। 
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य सकेंतकहरू उनीहरूले बोल्ने मखु्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यो सचूकमा पररिारले जानकारी प्रदान गनफ सक्छन ्। 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले कपडा आर्ैं  लगाउन र रु्काल्न सकून ्भन्ने हो ।  
a. विद्यार्थीले स्जपर मागर्थ र तल सानफ सक्छन ्। 
b. विद्यार्थीले सटफ िा ज्याकेट (कोट) को बटन लगाउन सक्छन ्। 
c. विद्यार्थीले सटफ िा ज्याकेट (कोट) को बटन खोल्न सक्छन ्।  
d. विद्यार्थीले िेल्िो जुत्ता िा पयान्ट प्रयोग गनफ सक्दछन ्। 
e. विद्यार्थीले उनको जुत्ताको लेस बाुँध्न सक्छन ्।  
f. विद्यार्थीले उनको ज्याकेट लगाउन र खोल्न सक्छन ्।  
g. विद्यार्थीले आफ्नो जुत्ता लगाउन र खोल्न सक्छन ्।  
h. विद्यार्थीले आफ्नो मोजा लगाउन र खोल्न सक्छन ्।  
i. विद्यार्थीले आफ्नो पयान्ट लगाउन र खोल्न सक्छन ्।  
j. विद्यार्थीले आफ्नो पञ्जा लगाउन र खोल्न सक्छन ्।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

सुक्ष्म मोटर कौशल प्रदशफन गनफ 
सक्दैनन ्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

कुनै ियस्कको सहायता सदहत, यी 
सुक्ष्म मोटर कौशल प्रदशफन गने प्रयास 

गदफछन ्। 

     सक्छन ्

यी सुक्ष्म मोटर कौशल स्ितन्र अभ्यास गदफछन ्। 
     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण 

गनफ नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी तनराश हुन्छन ्र कपडा 
लगाउन िा खोल्न मद्दत चादहन्छ ।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले आफ्नो ज्याकेटको चेन 

खोल्न सक्छन ्र ज्याकेट लगाउन 

मद्दत माग्छन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले लुगा आर्ैँ  लगाउन र खोल्न सक्दछन ्।  
के तपाईंको बच्चाले बादहरी कपडाहरू (कोट, बुट, टोपी, पञ्जा) 
लगाउन सक्छन ्(स्जपर लगाउने, बटन लगाउने, र बाुँध्ने 

लगायत)? 

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
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26. विद्यार्थीले तनयन्रण र इरादा सदहि कैँ ची प्रयोग गदुछन ्।   
*** ELL/DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्। 

*** यस सूचकलाई संलग्न सामग्री R द्िारा समगर्थफत छ: कैँ ची सम्बन्धी कौशल । 

यसको लक्ष्य विद्यार्थीले सही तररकाले कैँ ची पिन्छन ्र बाङ्ग्गोदटङ्ग्गो रेखा र सीधा रेखा काट्न सकून ्भन्ने हो ।  
a. अभ्यास गनफ िकफ भसटहरू प्रयोग गनुफहोस ्।  
b. विद्यार्थीले रेखाहरू भएका िकफ भसटहरू प्रयोग गनेछन ्।  
c. भशक्षकले कौशल स्तर तनधाफरण गनफ विद्यार्थीले रेखामा काट्नुपदफछ ।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

कैँ चीमा कुनै तनयन्रण रहेको देखखुँदैन । 
     प्रगति उन्मुख छ  

कागज काट्न तनयन्रण सदहत कैँ ची 
प्रयोग गदफछन ्। 

     सक्छन ्

उपलब्ध गराइएको िकफ भसट काट्न तनयन्रण र 
इरादा सदहत कैँ ची प्रयोग गदफछन ्। 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले कैँ चीलाई यसरी समाउुँछन ्कक 

त्यसले कागज काट्न असम्भि बनाउुँछ । 
विद्यार्थीले कागज काट्न सक्दैनन ्। 

उदाहरणहरू 

विद्यार्थीले कैँ ची सही तररकाले 

समाउुँछन ्र केही रेखाहरू काट्न 

सक्छन ्।  

उदाहरणहरू 

विद्यार्थी सीधा रेखामा काट्छन,् र बाङ्ग्गोदटङ्ग्गो 
रेखामा काट्छन ्। 

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
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27. विद्यार्थीले कायाुत्मक पकड सदहि लेख्छन ्र धचर कोछुन ्। 
          *** ELL / DLL विद्यार्थीले व्यिहारजन्य संकेतकहरू उनीहरूले बोल्ने मुख्य भाषामा िा गैर-भावषक रणनीतत मार्फ त देखाउन सक्छन ्

यसको लक्ष्य -विद्यार्थीले कलम राम्ररी पिन सक्छन ्र तनयंबरत समन्िय रहेको देखाउने हो ।  
a. यस सूचकलाई विद्यार्थीले हरेक पटक कलम, माकफ र िा भससाकलम पकिुँ दा याद गनुफहोस ्।  
b. यदद तपाईं विद्यार्थीको कौशल स्तरको बारेमा अतनस्श्चत हुनुहुन्छ भने, विद्यार्थीलाई आफ्नो नाम कागजको टुिामा रे्रर लेख्न भन्नुहोस ्।  

प्राप्िाङ्क      अझै सक्दैनन ्

सीभमत समन्िय सदहत एक बभलयोसुँग 

समाउुँछन ्। 

     प्रगति उन्मुख छ  

सीभमत समन्िय सदहत राम्ररी पकिन्छन ्। 
     सक्छन ्

एक कायाफत्मक पकड (वपन्सर ग्रास्प) प्रयोग 

गदफछन ्र तनयस्न्रत समन्िय हुन्छ । 

     लाग ूनहुने  

कौशल तह तनधाफरण गनफ 
नसककने 

दटपोटहरू 

 

 

 

उदाहरणहरू 

 
विद्यार्थीले लेख्न ेसामग्री आफ्नो मुट्ठीमा 
पकिन्छन ्।  
विद्यार्थीले गचर कोनफ ठूला मोटर कौशल 

(काुँध) प्रयोग गदफछन ्। 

उदाहरणहरू 

 
विद्यार्थीले लेख्न ेसामग्री आफ्नो हत्केलामा 
पकिन्छन ्। 
विद्यार्थीले गचर कोनफ कुदहनो बादहरततर 
र्काफएर आफ्नो पाखुरा प्रयोग गछफन ्। 

उदाहरणहरू 

 
बच्चाले लेख्न ेकुरा समाउन आफ्ना पाुँच, चार 
िा तीन औलंाको प्रयोग गछफन ्।  
विद्यार्थीले गचर कोनफ नारीको चाल प्रयोग 

गदफछन ्।  

उदाहरणहरू / व्याख्या 
गनुहुोस््ः 
 

 

 

 

 


