राज्यको साझा अन्तरङ्ग मापदण्ड
प्राय सोधिने प्रश्नहरू (FAQ)
समग्र न्यू यर्कर्ा अभििावर्हरु राज्यर्ो साझा तथा मल
ू मापदण्डर्ा बारे मा थप जानर्ारी चाहन्छन ्। तल, तपाईंले उक्तमापदण्डबारे प्राय सोधिने
प्रश्न तथा उत्तरहरू पाउनु हुनछ
े । समयमा यो अद्यावधिर् गररने छ। साझा अन्तरङ्ग मापदण्डर्ा सम्बन्िमा तपाईंर्ोस्र्ूलर्ो र्ामबारे थप
जानर्ारीर्ा लाधग र्ृपया तपाईंर्ो बालबाभलर्ार्ो भिक्षर् वा प्राचायकलाई सम्पर्क गनह
ुक ोस ्।
Q. राज्यको साझा अन्तरङ्ग (तथा मूल) मापदण्ड भनेको के हो?

A. राज्यर्ो साझा अन्तरङ्ग मापदण्ड अन्तगकत प्रप्र-के दे खि १२ ग्रेड (र्क्षा) सम्मर्ा प्रवद्याथीहरूले अङ्ग्रेजी िाषा र्ला तथा गखितमा र्े र्ुरा
जानेर्ो हुनुपछक र गनक सक्नु पछक िन्ने दे िाइएर्ो हुन्छ। उक्त मापदण्डद्वारा राज्य िररर्ा सम्पूिक प्रवद्याथीहरूले एर् समानसीप भसक्न पाउँ छन ्।
यसबाट उनीहरू र्लेज (

) तथा

र्ा लाधग तयार िएर्ो सनु नश्श्चत हुन जानेछ। यस मापदण्ड अन्तगकत, सबिन्दा जरुरी प्रवषय तथा
सीपहरूमा सफल बन्न सहयोग गनक भिक्षर्ले बालबाभलर्ालाई पढाउने तररर्ामा र्ेही पररवतकनहरू वा "भिफ्ट" समावेि छ। सम्पूिक यव
ु ाहरूलाई
र्लेज तथा
र्ा लाधग तयार गनक सहयोग गने गरर यस मापदण्डहरू तयार गररएर्ो छ।
Q. के साझा अन्तरङ्ग मापदण्ड भएपछि सबैले कम ससक्नेिन ् भन्ने अर्थ लाग्ि?

A. होइन।राज्यर्ो साझा तथा मल
ू मापदण्ड तयार गदाक दे ि िररर्ा राज्यहरूबाट साथै अन्य राष्ट्रहरूबाट जम्मा गररएर्ो सबिन्दा राम्रो
मापदण्डहरू, र जाधगरतथाउच्च भिक्षामा सफलता पाउन र्े र्ु रार्ो आवश्यर्ता पछक िन्ने प्रवषयमा गररएर्ो व्यापर् अनुसन्िान ननतजाबाट
बनाइएर्ो हो। साझा तथा मल
ू मापदण्ड अन्तगकत भिक्षर् तथा प्रवद्याथीहरूले प्रत्येर् ग्रेडस्तरमा अन्तरङ्ग सीप तथा अविारिाहरू माधथ अझ
गहहरो अध्ययन गनुक पछक । अथाकत प्रवद्याथीहरूले र्ेही प्रवषयहरूमा ननर्ै बढी भसक्न पाउने छन ्। यसर्ो अथक यो पनन हो कर् भिक्षर्हरूले

प्रवषयहरूमा अझ प्रवस्तारमा अध्यापन गराउन बढी समय पाउँ छन ्। यसबाट पढाइएर्ो प्रवषयलाई साँच्चै राम्ररी बुझ्न प्रवद्याथीहरूले अवसर
पाउनेछ न ्।
Q. के उक्तमापदण्ड अन्तगथत सिक्षकहरूले पढाउने तररका पपन समाशेि ि?

A. छै न।यी तभिक्षर्हरूलाई सवोत्तम र्क्षापाठतथाकियार्लापहरू तयार गनक सहयोग गने सािन मात्र हुन ्।यसमापदण्डहरूले प्रत्येर् ग्रेडस्तरमा
सफल हुन र्े गनुक पछक िन्ने दे िाएर प्रवद्याथीतथामाता-प्रपताहरूलाई पनन मद्दत गछक ।यसलेभिक्षर्, प्रवद्याथीतथामाता-प्रपताहरूर्ा लाधग महत्त्वपि
ू क
हदिाननदे िर्ो र्ाम गनेछ।
Q. मापदण्डहरूको पशकास कसरी भएको हो?

A. छयालीस राज्यहरूले प्रविेषज्ञ, भिक्षर् तथा अनुसन्िानर्ताकहरूलाई एर् साथ ल्याएर राज्यर्ो साझा अन्तरङ्ग मापदण्ड लेिेर, न्यू यर्कर्ा भिक्षर्
तथा माता-प्रपताहरूर्ो िेरैसुझाव लगायत झन्डै १०,००० हटप्पिी तथा सुझावहरू प्राप्त गरे पनछ तयार िएर्ो हो। न्यू यर्कमा यी मापदण्डहरू 2010
मा लागु ियो। मापदण्डहरू हाम्रो र्क्षा अनुसार तयार गररएर्ा छन ् र यसबाट हाम्रा प्रवद्याथीहरूलाई िेरै भसक्न मद्दत पुग्नेछ। र्ृपया
मापदण्डहरूर्ो सम्पूिक सेट पढ्न http://corestandards.org/the-standards मा जानुहोस ्।

Q. के यसको अर्थ अझ बढी परीक्षाहरू हुनेि?
A. होइन। राज्यर्ो साझा अन्तरङ्ग मापदण्ड िनेर्ो िेरै परीक्षाहरू होइन। तर अलग िाले, र राम्रो परीक्षाहरू हुनेछ। अप्रप्रल २०१३ दे खि िुरु
िएर, न्यू यर्क राज्यपरीक्षामा तेस्रो ग्रेडदे खि ८ ग्रेड सम्मर्ा प्रवद्याथीहरूर्ो अङ्ग्रेजी िाषा र्ला तथा गखितमा साझा अन्तरङ्ग ज्ञान तथा

सीपहरूर्ो परीक्षा भलइनेछ। यी नयाँ परीक्षाहरूमा मापदण्डमा हुन गएर्ो पररवतकन, वा “भिफ्ट” हरू झश्ल्र्ने छ। यी परीक्षाहरूद्वारा प्रवद्याथीले
ग्रेडस्तर अपेक्षाहरू पूरा गने सुननश्श्चत हुनेछ।
Q. के यी नयााँ परीक्षाहरू कठिन हुनेिन ्?
A. िुरुमा, नयाँ परीक्षाहरू गाह्रो लाग्न सक्छ। यो सामान्य र्ुरा हो। यी नयाँ परीक्षाहरूमा मापदण्डमा हुनगएर्ो “भिफ्ट” मा आिाररत हुनेछ। समय
बबत्दै गएपनछ, प्रवद्याथी तथा भिक्षर्हरूले प्रस्ट अपेक्षाहरू बमोश्जम समायोजन गनेछन ्। नयाँ परीक्षाहरू गनक थालेर्ो पहहलो वा दोस्रो वषकमा
प्रवद्याथीर्ो परीक्षा अङ्र् घट्न सक्ने सम्िावना पनन रहने छ। तथाप्रप, परीक्षाहरू प्रवद्याथीर्ो उपलश्धिमा सुिार ल्याउने एउटा महत्त्वपूिक सािन
हो। नयाँ परीक्षाहरूद्वारा माधथल्लो ग्रेडस्तरमा पुग्न अनतररक्त टे वार्ो िाँचो पने प्रवद्याथीहरूर्ो पहहचान गनकमा प्राचायक तथा भिक्षर्हरूलाई मद्दत
पुग्नेछ।
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Q. यस कायथबाट अपाङ्ग पशद्यार्ी तर्ा अङ्रेजी भाषा प्रसिक्षार्ीहरूमा कस्तो फरक पनेि?

A.मापदण्डहरूले भिक्षर्हरूलाई प्रवषयहरूमा अझ प्रवस्तारमा अध्यापन गराउन मद्दत गनेछ। यसबाट पढाइएर्ो प्रवषयलाई साँच्चै राम्ररी बुझ्न

प्रवद्याथीहरूले अवसर पाउने छन ्।अङ्ग्रेजी िाषा प्रभिक्षाथी तथा अपाङ्ग प्रवद्याथीहरूमा मापदण्डलागु गने सम्बन्िमा मागक-ननदे भिर्ा प्रस्ट छ।
साथै, उक्त मुद्दामा सुिार ल्याउन सम्पूिक राज्यहरू एर् साथ भमलेर र्ाम गनेछन ्। यसबाट सबै प्रभिक्षाथीहरूर्ा लाधग एउटा सुदृढ टे वा प्रिाली
ननमाकि हुनेछ।

Q. दे ि भररका पशद्यार्ीहरूका लाधग राज्यको साझा अन्तरङ्ग मापदण्डको के अर्थ लाग्ि?

A. सो मापदण्डमा दे ि िरर अध्ययन गरर रहे र्ा प्रवद्याथीहरूर्ा लाधग प्रस्ट अपेक्षाहरू ननिाकरि गररएर्ो छ। प्रवगतमा, प्रत्येर् राज्यर्ो आ-आफ्नै

प्रर्ारर्ो भिन्नै बौप्रिर्मापदण्डहरू हुने गर्थ्यो। अथाकत U.S. प्रवद्याथीहरूले भिन्नै दरमा भिन्नै सीप तथा अविारिाहरू भसक्ने गथे। राज्यर्ो साझा
अन्तरङ्ग मापदण्डले सम्पूिक न्यय
,
ू र्क प्रवद्याथीहरूलाई एर् समान उच्च मापदण्ड अनुसार भसक्ने समान अवसर प्रदान गदक छ।यसबाट
तथा जीवनमा सफलतार्ो बढ्ता सम्िावना रहन्छ।

Q. यठद मापदण्डबढाएमा, के पशद्यार्ीहरूले
A. प्रवद्याथीहरूले

िाड्ने सम्भाशना हुन्ि?

छाड्ने सम्िावनामा बढी हुँदैन। अनुसन्िान अनुसार प्रवद्याथीहरूले

छाड्ने र्ारि प्रवभिन्न र्ु राहरू
मा बढ्ता चुनौतीर्ो सामना गनक मन गने पनन दे खिएर्ो छ। उदाहरिर्ो लाधग,
मा उनीहरूलाई र्डा मेहनत गनक अथवा बढ्ता पररश्रम गनक र्ुनै

पदक छ न ्। अनुस न्िान अनुसार प्रवद्याथीहरूले
स्र्ू ल छाड्ने १० जना युवाहरू मध्ये ७ जनाले
प्रेरिा वा प्रोत्साहन प्रदान गररएर्ो धथएन।

छाडेर्ाहरू मध्ये दई
ु -नतहाइले यहद उनीहरूलाई बढी र्ाम गनक लगाइएर्ो िए
1
उनीहरूले गने धथए िन्ने बताए (जस्तै उनीहरूबाट उच्च बौप्रिर् अपेक्षाहरू रािेर, बढी पढाइ र बढी गह
ृ र्ायक आहद)।
Q. के अङ्रेजी भाषा कला तर्ा गणितमा साझा अन्तरङ्ग मापदण्डलागु गनाथले अन्य पशषयहरू, जस्तै कला शा
सिक्षामा पशद्यार्ीहरूको पहुाँच सीसमत बनाउने ि?

तर्ा प्रापशधिक

A. होइन। न्यू यर्कले प्रवद्याथीहरूलाई
िन्दा परर्ो सफलतार्ो लाधग तयारी गनक सबै प्रवषयहरूर्ो महत्त्व बझ
े ो छ।
ु र्
राज्यर्ो िप्रवष्ट्यर्ो लाधग पढाइ भसध्याएर जाने उत्र्ृष्ट्ट प्रवद्याथीहरू जरुरी हुन्छन ्। साझा अन्तरङ्गर्ो प्रस्ट मापदण्डले वास्तवमा भिक्षर्हरूलाई
सबै प्रवषयहरूमा भसर्ाइ प्रकियालाई एर्ीर्ृत गनक मद्दत गनेछ। यसर्ो अथक हो प्रवद्याथीहरूलाई यस्तो पाठ भसर्ाइन्छ जसबाट गखित, प्रवज्ञान,
सामाश्जर् अध्ययन, अङ्ग्रेजी िाषा र्ला तथा अन्यप्रवषयहरू पनन राम्रो िएर जान्छ।

Q: के राज्यको साझा अन्तरङ्ग मापदण्डद्शारा उच्चअ पेक्षाहरू सज
ृ ना गरर कम प्रदिथन गने
गररन्ि?

A. होइन। प्राय, हाल र्म प्रदिकन गने

हरूका पशद्यार्ीहरूलाई दण्ण्डत

र्ा प्रवद्याथीहरूबाट र्म अपेक्षाहरू राखिन्छ। न्यू यर्कले राज्यर्ो साझा अन्तरङ्ग

मापदण्डहरू लागु गरे र्ो छ ताकर् सम्पूिक प्रवद्याथीहरूले उत्र्ृष्ट्ट भिक्षा प्राप्त गनक सर्ुन ्।
िब्दाशली:

भिफ्ट – भिक्षर्हरू पढाउने र प्रवद्याथीहरूले भसक्ने तररर्ामा पररवतकन



पाठ – र्ु नैपनन भलखित र्ायक



अ-र्ाल्पननर् – वास्तप्रवर् जीवनर्ा घटना वा तर्थ्यहरूबारे पाठ



प्रमाि – पाठबाट भलइएर्ो ससाना प्रमाि



तर्क – प्रवद्याथीहरूले अरुलाई र्ेही र्ु रा र्सरी बुझाउँ छन ्



फै सला – उनीहरूले पढे र्ो र्ु राबारे प्रवद्याथीर्ो ननष्ट्र्षक



ध्यान र्े श्न्ित गने – थोरै प्रवषयहरूमा बढी भसक्ने



गनत तथा सहटर्ता – प्रवद्याथीले गखित समस्यार्ो सही हल र्नत चाँडो ननर्ाल्छ


स्रोतहरू:





राज्यर्ो साझा अन्तरङ्ग मापदण्ड अभियान:http://www.corestandards.org/
ग्रेट भसहट स्र्ू ल पररषद:http://www.cgcs.org
एन्गेजNY:www.engageny.org
राश्ष्ट्रयPTA: http://pta.org

भसभिर् इन्टरप्राइजेजद साइलेन्ट एप्रपडेभमर्: पस्पेश्क्टि अफहाइ स्र्ूलस्र्ूल ड्रपआउट्स।माचक 2006.
http://www.saanys.org/uploads/content/TheSilentEpidemic-ExecSum.pdf
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