
 
 

 
 
 
 
 

 
Puyallup School District ਐਲੀਮ�ਟ�ੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ 
ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Puyallup School District ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਮ-ਸਕੂਲ ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ਮਹੱਤਵ 
ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਹਰੇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸ�ਝੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ; ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। 
 
Puyallup School District ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਮਆਰ  
 
ਸਾਰੇ ਵਾਿਸੰ਼ਗਟਨ ਸਟੇਟ ਲਰਿਨੰਗ ਸਟ�ਡਰਡ ਨੰੂ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਵਜ� ਿਵਚਾਰੋ। ਪੜ�ਨ, ਗਿਣਤ, ਿਵਿਗਆਨ, ਸਮਾਿਜਕ 
ਅਿਧਐਨ, ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ, ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਲਾ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਿਵਸੇ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਤਰ�� ਦੇ ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ� ਨਾਲ� ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਮਾਪਦੰਡ� ਨੰੂ Puyallup School District ਦੁਆਰਾ ਉਹਨ� ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 
ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ ਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਲਾਭ, ਅਤੇ 
ਿਸੱਖਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਿਤਆਰੀ 
ਿਵਕਿਸਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
ਜਦ� ਿਕ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੜ�ਾਏ ਜ�ਦ ੇ
ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ 
ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨੰੂ ਪੜ�ਾਈ ਵਾਸਤ ੇ
ਪ�ਾਥਿਮਕ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮਾਤਾ-
ਿਪਤਾ/ਸਰਪ�ਸਤ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ� 
ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਪ�ਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਿਚਤ 
ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਮਾਨਕ-ਸੰਦਰਿਭਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਾਡ 
 
ਮਾਨਕ-ਸੰਦਰਿਭਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣਯੋਗ ਅਤ ੇਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ 
ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਲਰਿਨੰਗ ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ ਬ�ਚਮਾਰਕ� ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਨੰੂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਹਰੇਕ ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ 
ਦੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਖਰ ਗ�ੇਡ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਿਖਆਵ� ਸਟ�ਡਰਡ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ 
ਵੱਲ ਪ�ਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 
 

   

1
ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਿਮਆਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਨਹ� ਕਰਦਾ

2
ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਿਮਆਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ

ਕਰਦਾ ਹੈ

3
ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ

ਿਮਆਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ
ਕਰਦਾ ਹੈ

4
ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ ਦੇ
ਿਮਆਰ ਤ�ਵੱਧ

ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਪਿਰਵਾਰ� ਵਾਸਤੇ PSD ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਗਾਈਡ 
 

ਪਿਹਲੀ ਜਮਾਤ 

ਧੀਰਜ

ਕੀ ਅਸ� ਸੱਚਮੁੱ ਚ ਉਮੀਦ 
ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਾਡੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ 
ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗ?ੇ

ਲੀਵਰੇਜ

ਕੀ ਇਸ ਿਮਆਰ ਿਵੱਚ 
ਮੁਹਾਰਤ ਿਵਿਦਆਰਥੀ 
ਨੰੂ ਹੋਰ ਅਕਾਦਿਮਕ 
ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਿਵੱਚ ਮਦਦ 

ਕਰੇਗੀ?

ਤਤਪਰਤਾ

ਕੀ ਅਗਲੀ ਇਕਾਈ,
ਕੋਰਸ, ਜ� ਗ�ੇਡ ਪੱਧਰ 
ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਲਰਿਨੰਗ 
ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ 

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਲਰਿਨੰਗ 
ਸਟ�ਡਰਡਜ਼, ਜੋ Common Core 
ਸਟ�ਡਰਡਜ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ, ਦੀ 
ਵਰਤ� ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ 
ਐਲੀਮ�ਟਰੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਿਦੱਤ ੇਟੀਚੇ 

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਿਵੱਚ K-12 
ਲਰਿਨੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦ ੇਹਨ:  

 ਸਮਝ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ, ਪ�ਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਲਖੋ, 
ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਅਤੇ ਸੈਿਟੰਗ� 
ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸ਼ਕ� ਨਾਲ 
ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ 
 

 ਗਿਣੱਤ; ਸਮਾਿਜਕ, ਭੌਿਤਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 
ਿਵਿਗਆਨ; ਨਾਗਿਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ 
ਇਿਤਹਾਸ; ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਅਵਧਾਰਨਾਵ� 
ਅਤੇ ਿਸੱਧ�ਤ� ਨੰੂ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ; 
ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਿਭਆਚਾਰ� ਅਤੇ 
ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ; 
ਭੂਗੋਲ; ਕਲਾ; ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਫਟਨ� �ਸ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
 

 ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ� ਨੰੂ 
ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ 
ਅਤੇ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ 
ਅਨੁਭਵ� ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਏਕੀਿਕ�ਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ, 
ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 
'ਤੇਸੋਚੋ 

 

 ਕੰਮ ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਿਕਵ� 
ਪ�ਦਰਸ਼ਨ, ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 
ਭਿਵੱਖ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਿਵਿਦਅਰਕ 
ਮੌਿਕਆਂ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

  
 

    

       
  

http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/LearningStandards.aspx


 
 

ਿਸੱਖਣ ਲਈ ਹੁਨਰ  

ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪਾਠਕ�ਮ: Second Step 
ਿਸੱਿਖਆ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵ� ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਰਾਹ� ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

 ਸਵੈ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 ਸ�ਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਰਜ ਿਸਰਜਦਾ ਹੈ  
 ਦੂਿਜਆ ਂਲਈ ਆਦਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 ਿਨਰਦੇਸ਼� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਨੰੂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ  

 ਆਤਮ-ਿਨਯੰਤ�ਣ ਪ�ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਮ� ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪਾਠਕ�ਮ: Amplify Core Knowledge Language Arts (CKLA) 
ਪੜ�ਨਾ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼� ਰਾਹ� ਵਧੇਰੇ �ਨਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਪੜ�ਨ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ 
ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਿਗਆਨ-ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਚਾਰ-ਵਟ�ਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹਦਾਇਤ� ਨੰੂ ਵੱਧ ਤ� 
ਵੱਧ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਿਪਛੋਕੜ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ 
ਸਮਝ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। 
 

 ਡੀਕੋਿਡੰਗ ਸ਼ਬਦ� ਿਵੱਚ ਧੁਨੀ ਿਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਅਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ� (ਸਾਈਟ) ਨੰੂ ਪਛਾਣਦਾ ਅਤੇ ਪੜ�ਦਾ ਹੈ 

 ਸਮਝ ਨੰੂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਸੱੁ਼ਧਤਾ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਹਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪੜ�ਦਾ ਹੈ 

 ਮੱੁਖ ਵੇਰਿਵਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਿਦਆ ਂਕਹਾਣੀ ਿਵੱਚ ਪਾਤਰ�, ਸੈਿਟੰਗ� ਅਤੇ ਪ�ਮੱੁਖ ਘਟਨਾਵ� ਦਾ 
ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਮੱੁਖ ਿਵਸ਼ੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠ ਦੇ ਮੱੁਖ ਵੇਰਿਵਆਂ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ� ਦਸਦਾ ਹੈ 

 ਦੋ ਪਾਠ� ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਮਾਨਤਾਵ� ਅਤੇ ਅੰਤਰ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਅਿਗਆਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਅਰਥੀ ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਵਾਕ� ਦੇ ਅਰਥ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਜ� ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ�, ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਪੜ� ੇਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਠ� ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਸ਼ਬਦ� ਅਤੇ ਵਾਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ 
 

ਿਲਖਣਾ 
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਿਲਖਣਗ ੇਿਜਸ ਿਵੱਚ ਰਾਏ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਬਰਤ�ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀ ਿਹਦਾਇਤ� ਦੌਰਾਨ 
ਸਟ�ਡਰਡ� ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

 ਿਵਿਭੰਨ ਉਦੇਸ਼�ਲਈ ਿਲਖਦਾ ਹੈ ਿਜਵ�: ਰਾਇ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਬਰਤ�ਤਕ 
 ਸਹੀ ਿਵਆਕਰਣ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਿਵਰਾਮ ਿਚੰਨ� , ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 
ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨਾ 
ਸਿਹਯੋਗੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਕਈ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਿਸ਼ਆ ਂਦੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ 
ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਨਗ।ੇ 
 

ਪਿਹਲੇ ਦਰਜ ੇਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ 
ਿਪਛੋਕੜ ਦਾ ਿਗਆਨ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ 



 
 
 ਗ�ੇਡ-ਪੱਧਰੀ ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲ�ਦਾ ਹੈ  

 

 
ਗਿਣਤ  
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪਾਠਕ�ਮ: Bridges in Mathematics  
ਗਿਣਤ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਨੰਬਰ ਕਾਰਨਰ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਗਿਣਤ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 
ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਬੀਜਗਿਣਤਕ ਸੋਚ:  
 

 20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦੀ ਅਤੇ ਘਟਾ�ਦੀ ਹੈ 

 ਮੈਮੋਰੀ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਦੇ ਤੱਥ� ਤ� 10 ਤੱਕ ਜਾਣਦੀ ਹੈ (ਲੋੜ�ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ; ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ) 
 

ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਦਸ  
  

 ਸੰਿਖਆਵ� ਨੰੂ 120 ਤੱਕ ਿਗਣਦਾ, ਪੜ�ਦਾ, ਿਲਖਦਾ ਅਤੇ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ 
 ਦੋ-ਅੰਕੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਦਹਾਈ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਥਾਨਕ ਮੱੁਲ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

ਮਾਪ ਅਤੇ ਅੰਕੜ ੇ 
 

 ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਛੋਟੀਆ ਂਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 
 ਡੇਟਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ 

 

ਿਵਿਗਆਨ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪਾਠਕ�ਮ: TWIG Science 
ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਨੰੂ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਸਮ� ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਿਦਨ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 
ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਧਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਿਵਿਗਆਨ 
 

 ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਿਰਆ ਂਦੇ ਪੈਟਰਨ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰੀਖਣ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ 
 

ਭੌਿਤਕ ਿਵਿਗਆਨ 
 

 ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਿਕ ਧੁਨੀ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਹੈ 
 

ਜੀਵਨ ਿਵਿਗਆਨ 
 

 ਪੌਿਦਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਕੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਹੱਲ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
 ਸਬਤੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰੋ ਿਕ ਪੌਿਦਆ ਂਅਤੇ ਜਾਨਵਰ� ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਨ� � ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਵ�ਗ ਹੈ  

 

ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਸਧ�ਤ 
 

 ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤ ੇਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਅਤੇ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਿਸੱਧ�ਤ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 

ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪਾਠਕ�ਮ: ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਿਸਖਲਾਈ ਨਾਲ ਏਕੀਿਕ�ਤ 
Second Step ਅਤੇ CKLA ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਸੱਖੇ ਗਏ ਹੁਨਰ� ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ� ਦੁਆਰਾ, ਗ�ੇਡ 1 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ: 

 ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਿਕ ਇੱਥ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਰਵਾਰਕ ਢ�ਚੇ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤ�ਵ� ਹਨ 



 
 

 

ਸੰਗੀਤ 
ਿਡਸਿਟ�ਕਟ ਪਾਠਕ�ਮ: Quaver 
ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹਦਾਇਤ� ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ 
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਿਹਦਾਇਤ ਅਤੇ ਸਕੋਿਰੰਗ ਲਈ 
ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆ ਂਦੀ ਹਫ਼ਤ ੇਿਵੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 

 ਸੰਗੀਤਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ  
 ਰਚਨਾ, ਪ�ਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਲਾਵ� ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  

 


