
 
 

शारीररक शशक्षा तथा स्वास््य     

शारीररक तन्तुरूस्ती एसेसमेन्टमा भाग लिन्छ     

गैर-चाि सीपहरू (बटार्ने, फर्कि र्ने, हल्लिर्ने र सन्तुिर्न गर्न)े प्रदलशित गछि     

सहयोगगता र समूहकायि प्रदलशित गछि     

स्वास््यको अवधारणा बुझ्छ     

 

कला     

लसर्िर्नात्मक रूपमा सोच्छ र सामग्री दक्ष तररकािे प्रयोग गछि     

नर्नमािण (डिर्ाइर्न) अवधारणाहरू र शब्दाविी बुझ्छ     

किा सीपहरू सुधार गर्निका िागग उपयुक्त रूपमा सहभागी हुन्छ     

आदरपूणि व्यवहार प्रदलशित गछि     

 सङ्गीत     

साधारण धुर्नहरू गाउँछ     

सुररिो र ियबद्ध ढाँचाहरू पहहचार्न गछि     

साङ्गगनतक अवधारणा र शब्दभण्िार बुझ्छ     

प्रदशिर्नहरूमा उपयुक्त रूपमा सहभागी हुन्छ     

     

 

ग्रेडिङ स्केल काययसम्पादन सूचकहरू 

A   ९० - १००% ++ िे कायिसम्पादर्न उद्देश्य र्नाघ्र्ने 
B   ८० - ८९% + कायिसम्पादर्न उद्देश्य पूरा गर्न े

C   ७० - ७९% कायिसम्पादर्न पूरा गर्नि प्रगनत गदै  

उद्देश्य D   ६० - ६९% 

F   ५९% र ति - कायि सम्पादर्न उद्देश्य पूरा र्नगर्न े

एर्नए वतिमार्न ग्रेडिङ चक्रका िागग सीप िागू र्नहुर्न े
 

सम्बन्धित कला Q1  Q2  Q3  Q4 

 
 

सेधट लइुस पन्ललक स्कुल्स 

ररपोटि कािि 
दोस्रो गे्रि 

पहहिो त्रमैालसक 
ववद्यार्थी:  

ववद्यार्थी आइडि:  

स्कुिः 

लशक्षक:  
 

 

 

उपन्स्थतत Q1 Q2 Q3 Q4 

उपल्स्र्थत हदर्न 
    

अर्नपुल्स्र्थत हदर्न 
    

हढिा भएका हदर्न 
    

नछट्टै छुट्टी     

 

सुपररधटेधिेधटको सधदेश 

 

आफ्र्नो बच्चाको लशक्षामा साझेदार हुर्नभुएकामा तपाईँिाई धन्यवाद ! तपाईँको बच्चाको वतिमार्न र भववष्यको 
शैक्षक्षक सफिताका िागग तपाईँको र्क्रयाशीि सहभागगता महत्त्वपणूि छ। 

 

यस दस्तावेर्िे तपाईँिाई आफ्र्नो बच्चा, बच्चाको लशक्षक र स्कूिसँग काम गदाि तपाईँिाई सूचीत र सहयोग 

गर्नि र्ार्नकारीहरू प्रदार्न गदिछ। यहद तपाईँसँग आफ्र्नो बच्चाको गे्रिहरूबारे कुर्न ैप्रश्र्नहरू वा चासोहरू भए कृपया आफ्र्नो 
बच्चाको लशक्षक र/वा वप्रसल्न्सपिसँग सम्पकि  गर्नुिहोस।् 

 

 

िा. केल्लभर्न एड्याम्स, सुपररन्टेन्िने्ट 

सेन्ट िुइस पल्ब्िक स्कुलस 
 

 

हस्ताक्षरहरूूः 
वप्रल्न्सपि    _ लशक्षक_       

र्नोट: यहद गचर्नो िगाइयो भरे्न तपाईँको बच्चािे सङ्केत गररएका कायिक्रमहरूबाट अनतररक्त ररपोटिहरू प्राप्त गरे्नछ। 

गगफ्टेि लशक्षा  ववशेष लशक्षा  अन्य भाषाहरू बोलरे्नहरूका िागग अङ्गे्रर्ी 



सामान्िक/भावनात्मक सीपहरू     

तनदेशनहरू सुधछ र पालना गछय     
आफ्नो काययहरूका लागग न्िम्मेवारी शलधछ     
अरूका अगिकारहरू, भावनाहरू र सम्पत्तिहरूको आदर गछय     
समस्या समािान गनयका लागग क्रियाको साटो शलदहरू प्रयोग गछय     
उच्चागिकारीहरूप्रतत उपयकु्त क्रकशसमले आदर गछय  र प्रततक्रिया ददधछ     
सहयोगी भएर काम गछय  र अरूसँग आदानप्रदान गछय     
समय बदु्गिमानीपवूयक प्रयोग गछय  र काम परूा गछय     
 

गणित     

गुिन र भागका लागग आिारहरू त्तवकशसत गछय     
नन्िकको पाँच शमनटको शुद्ितासम्म एनालग र डिन्िटल घिीबाट समय भधछ र लेख्छ     
मापनको समतुल्य प्रयोग गछय     
त्याङ्क प्रस्ततु गनयका लागग ग्राफहरूको शसियना र प्रयोग गछय     
तनन्चचत रकमसँग बराबर हुनेगरर पसैाको शमश्रि पिा लगाउँछ     
त्तवशशष्ट गुिहरूमा आिाररत रहेर द्व-ैआयाशमक(२डि) र त्र-ैआयाशमक(३डि) आकारहरू पदहचान गछय  
र बझु्छ 

    
त्तवस्ताररत, मानक र शलदरूप सदहत १००० सम्मको स्थान मूल्य बझु्छ     
१००० शभत्र गधछ, ५, १०, र १०० छोड्दै गधछ     
पनुसयमूहीकरि सदहत १००० सम्मका सङ्ख्याहरू िोड्छ र घटाउँछ     
एक-चरि र दईु-चरिका शलद समस्याहरू हल गनयका लागग १०० शभत्र िोि र घटाउ प्रयोग गछय     
सारिी र बारम्बार िोि प्रयोग गरेर गिुा गछय     
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1  Q2  Q3  Q4 
 

अङ्गे्रिी भाषा कला     

कथाका तत्त्वहरू त्तवचलेषि गछय      

कारि र प्रभाव सम्बधिहरू बझु्छ     

पाठ, स्वयम ्र त्तवचव सम्बधिहरू तनमायि गछय      

गैर-आख्यान पाठका त्तवशेषताहरू प्रयोग गछय      

गे्रि तहको शलदभण्िार प्रदशशयत गछय      

 

मौणिक भाषा/लेिन     

क्रकबोिय, इधटरनेट र कम््यटुर प्रोसेशसङ सीपहरू पररचय र प्रयास गराइधछ     

अज्ञात शलदहरू बझु्नका लागग रिनीततहरूको प्रयोग गछय      

तीक्ष्िता(दर, शुद्िथा र अशभव्यन्क्त) का लागग उपयकु्त पाठहरू पढ्छ     

केधरीय अथय उत्पादन गनयका लागग अनचु्छेदमा सङ्गदठत वाक्यहरू बनाउँछ     

त्तविाले तनिायरि गरे अनसुार लेिनलाई मन्स्तष्क मधथनदेणि प्रकाशनसम्म लैिाधछ     

लेख्दा सही व्याकरि प्रयोग गछय      

गे्रि तहको ठूला अक्षर (क्यात्तपटलाइिेसन), त्तवरामगचधह र दहज्िे प्रयोग गछय      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हटप्पणीहरू 

 

 

सामान्िक अध्ययन     

राम्रो नागररकता, सरकार र लोकतधत्रका त्तवशेषताहरू पदहचान गछय      

आफू र अधयका लागग वकालत गछय  र सामान्िक धयायका अविारिाहरू प्रयोग गछय      

आगथयक अविारिाहरू र शसद्िाधतहरू बझु्छ     

भौगोशलक त्तवषयवस्तु र त्तवचलेषिको ज्ञान     

 

त्तवज्ञान     

पदाथय, त्तपण्ि र तापिमको बझुाई प्रदशशयत गछय      

बल र चालको बझुाई प्रदशशयत गछय      

वनस्पतत र िनावरहरूको बझुाई प्रदशशयत गछय      

पगृथवीका प्रिालीहरूको बझुाई प्रदशशयत गछय      

प्रचनहरू सोध्छ र सािारि अनसुधिानहरू गछय      

अवलोकन गनय र मापन गनय औिारहरूको प्रयोग गछय      

 


