
 
 

सङ्गीत     

साधारण धुनहरू गाउँछ     

सुररलो र लयबद्ध ढाँचाहरू पहहचान गछछ     

साङ्गगतिक अवधारणा/शब्दभण्डार बुझ्छ     

प्रदशछनहरूमा उपयुक्ि रूपमा सहभागी हुन्छ     

आदरपूणछ व्यवहार प्रदर्शछि गछछ     

 

शारीररक शशक्षा तथा स्वास््य     

शारीररक िन्िुरूस्िी एसेसमेन्टमा भाग र्लन्छ     

गैर-चाल सीपहरू प्रदर्शछि गछछ  (बटान,े फर्कछ ने, हल्ललने, सन्िुलन राख्न)े     

सहयोगगिा र समूहकायछ प्रदर्शछि गछछ     

स्वास््यका अवधारणाहरू बुझ्छ     

 

कला     

र्सर्छनात्मक रूपमा सोच्छ र सामग्री दक्ष िररकाले प्रयोग गछछ     

तनमाछण (डडर्ाइन) अवधारणाहरू र शब्दावली बुझ्छ     

कला सीपहरू सुधार गनछका लागग उपयुक्ि रूपमा सहभागी हुन्छ     

     

 

ग्रेडिङ स्केल काययसम्पादन सूचकहरू 

४ - गे्रड िह अपेक्षाहरू नाघ्छ ++ ले कायछसम्पादन उद्देश्य नाघ्छ 

३ - गे्रड िह अपेक्षाहरू पूरा गछछ  + कायछसम्पादन उद्देश्य पूरा गछछ 
२ - गे्रड िहका अपेक्षाहरू पूरा गनछ प्रगति गदैछ ^ कायछसम्पादन पूरा गनछ प्रगति गदैछ 

१ - गे्रड िह अपेक्षा भन्दा िल - कायछ सम्पादन उद्देश्य पूरा नगन े

एनए विछमान ग्रेडडङ चक्रका लागग सीप लागू नहुन े
 

सम्बन्धित कला Q1  Q2  Q3  Q4 

 
 

सेन्ट लुइस पल्ब्लक स्कुलस 

ररपोटछ काडछ पढ्ने 
प्रथम गे्रड 

पहहलो त्रमैार्सक 

ववद्याथी :  

ववद्याथी आइडड:  

स्कुलः  

र्शक्षक: 
 

 

 

उपन्स्थतत Q1 Q2 Q3 Q4 

उपल्स्थि हदन 
    

अनपुल्स्थि हदन 
    

हढला भएका हदन 
    

तछटै छुट्टी     

 

 

सुपररधटेधिेधटको सधदेश 

 

आफ्नो बच्चाको र्शक्षामा साझेदार हुनभुएकामा िपाईँलाई धन्यवाद! िपाईँको बच्चाको विछमान र भववष्यको 
शैक्षक्षक सफलिाका लागग िपाईँको र्क्रयाशील सहभागगिा महत्त्वपणूछ छ। 

 

यस दस्िावेर्ले िपाईँलाई आफ्नो बच्चा, बच्चाको र्शक्षक र स्कूलसँग काम गदाछ िपाईँलाई सूचीि र सहयोग 

गनछ र्ानकारीहरू प्रदान गदछछ। यहद िपाईँसँग आफ्नो बच्चाको गे्रडहरूबारे कुन ैप्रश्नहरू वा चासोहरू भए कृपया आफ्नो 
बच्चाको र्शक्षक र/वा वप्रसल्न्सपलसँग सम्पकछ  गनुछहोस।् 

 

 

डा. केल्लभन एड्याम्स, सुपररन्टेन्डने्ट 

सेन्ट लुइस पल्ब्लक स्कुलस 
 

 

हस्ताक्षरहरू: 

वप्रल्न्सपल  _ र्शक्षक_   

 

नोट: यहद गचनो लगाइयो भने िपाईँको बच्चाले सङ्केि गररएका कायछक्रमहरूबाट अतिररक्ि ररपोटछहरू प्राप्ि गनेछ। गगफ्टेड 

र्शक्षा  ववशेष र्शक्षा  अन्य भाषाहरू बोलनेहरूका लागग अङ्गे्रर्ी 



ववज्ञान     

पदाथछ, वपण्ड र िापक्रमको बुझाई प्रदर्शछि गछछ     

बल र चालको बुझाई प्रदर्शछि गछछ     

वनस्पति र र्नावरहरूको बुझाई प्रदर्शछि गछछ     

पगृथवीका प्रणालीहरूको बुझाई प्रदर्शछि गछछ     

प्रश्नहरू सोध्छ र साधारण अनुसन्धानहरू गछछ     

अवलोकन गनछ र मापन गनछ और्ारहरूको प्रयोग गछछ     

 

सामान्िक अध्ययन २    

स्कूलमा र समुदायमा कसरी तनणछयहरू गररन्छन ्र लाग ूगररन्छन ्व्याख्या गछछ  +    

तनणछय र्लनका लागग कसरी मिदानलाई प्रयोग गनछ सर्कन्छ भनी व्याख्या गछछ      

शीषछक र सङ्केि सहहि साधारण मानगचत्रहरू पढ्छ, बनाउँछ र प्रयोग गछछ  -    

राज्य र राल्ष्िय गचन्हहरूको महत्त्व पहहचान गछछ  र व्याख्या गछछ      

मातनसहरूले सामान र सेवाहरू उत्पादन गने, ग्रहण गने र ववतनमय गने िररकाहरू व्याख्या गछछ      

राल्ष्िय ववदा आहदसँग सम्बल्न्धि इतिहासमा मातनसहरूको योगदानहरूको व्याख्या गछछ      

 

लेखाइ     

शीषछकमा कायम रहन्छ     

शीषछकको पररचय हदन्छ र समाल्प्िको चिेना प्रदान गछछ     

लेखनलाई सबल बनाउन संशोधन प्रर्क्रयाको प्रयोग गछछ     

शब्दहरूबीचको सठीक ररक्िस्थान प्रयोग गदै पूणछ वाक्यहरू लेख्छ     

ठूलो आक्षरको सही प्रयोग गछछ  (क्यावपटलाइर्ेसनको सही प्रयोग गछछ)     

आख्यान र गैरआख्यान वणछन लेख्छ     

आववष्कारात्मक हहज्र्े प्रयोग गछछ     

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1  Q2  Q3  Q4 
 

पढाइ 
    

गे्रड उपयकु्ि उच्च आववृि शब्दहरूको पहहचान गछछ      

गे्रडका शकै्षणणक पढाइ िह अपेक्षाहरू परूा गछछ      

पवूाछनमुान गरेर, प्रश्नहरूको उिर हदएर र पनुकछ थन गरेर पढाइ सीपहरू प्रदर्शछि गछछ      

आख्यान र गैरआख्यानमा सम्बन्धहरू बनाउँछ 
    

अनमुान गरेर, ववश्लेषण गरेर र तनष्कषछ तनकालेर बोध प्रदर्शछि गछछ      

प्रमुख अर्भप्राय र सहयोगी वववरण पहहचान गछछ      

कुन ैपाठमा कथाका ित्त्वहरू व्याख्या गछछ      

अज्ञाि शब्दहरूलाई डडकोड गनछ र बझु्न सन्दभछ सङ्केि र रणनीतिहरू प्रयोग गछछ      

कुन ैकथालाई क्रमानकु्रममा राख्ने क्षमिा प्रदर्शछि गछछ      

पाठ माफछ ि शब्दभण्डारको बझुाई ववकर्सि गछछ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हटप्पणीहरू 

 

 

 

गणित 
    

२० र्भत्र र्ोड र घटाउ गछछ      

१२० सम्म स्थान मूलय बझु्छ र प्रयोग गछछ      

घण्टा र आधा घण्टा सम्म समय भन्छ र लेख्छ 
    

द्व-ैआयार्मक(२डड) र त्र-ैआयार्मक(३डड) आकारहरू तिनीहरूको ववशेषिाले बझु्छ र पहहचान गछछ      

आकारहरू, पणूछ, आधा र चौथाईमा बझुेको प्रदर्शछि गछछ      

ि्याङ्कहरू सङ्कलन गछछ , र्सर्छना गछछ , सङ्गहठि गछछ  र प्रस्ििु गछछ      

गैर स्िरीय एकाइमा लम्बाई मापन बझु्छ 
    

 


