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संसार पररवर्तन भइरहेको छ र 
हामीलाई नयाँ ववचारहरू र प्रववधि 
रचनातमक रूपमा प्रयोग गनने रररकाको 
खाँचो छ।  

यी चुनौतीहरू ्समबो्धन गन्न, Welsh ्सरकारले 
तपाईंको बच्ा्सँग उनीहरूलाई आफनो जीवन 
भररपूर्न बनाउनका लागग चागहने ज्ान, ्सीप र 
अनुभवहरू छन् भनी ्सुगनगचित गन्न चाहनछ। 

वेल्सका गिक्षक र गिक्षा गविेषज्हरूले वेलसका 

पाठ्यक्रम गवका्स गन्न गमलेर काम गरररहकेा छन्। 

तपाईंको बच्ाको गवद्ालयमा, शिक्षकहरूले 
पाठ्यक्रम विजाइन गरररहनुभएको छ। 
गिक्षकहरूले बालबागलकाले अधययन गनने 
कुराको योजना बनाउनमा उहाँहरूलाई 
मद्दत गन्नका लागग अनय गिक्षकहरूले लेखेको 
माग्नदि्नन प्रयोग गरररहकेा छन्।  

नया ँपाठ्यक्रम सब ैबालबाशलकाका लावग 
विजाइन गररएको छ। य्सले तपाईंको बच्ालाई 
वासतगवक जीवनको अर्न्सगैँ रचनातमक 
पाठहरूमा ्सहायता गनने छ। यो उनीहरूका 
आवशयकतान्ुसार हुन ेछ र उनीहरूलाई 
उनीहरूको पूर्न क्षमता हाग्सल गन्न मद्दत गनने छ।  

आजभोगल ्सं्सार ्धेरै जोगडएको छ, तय्सैले 
उनीहरूले ग्सके् कुरा पगन ्धेरै जोगडएको छ। 
ज्ान एकदमै महत्वपूर्न छ र रीव्र गवरमा 
पररवर्तन भइरहेको संसार मा उनीहरूलाई 
चागहने ्सीप र अनुभवहरू पगन उनीहरूलाई 
ददइने छ।
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तपाईंको गवद्ालयले तपाईंको बच्ालाई गनम्न व्यगति 
बन्नमा ्सहायता गरररहकेो छ: 

 • महत्वाकांक्षी, योगय अधययनकता्न, उनीहरूको 
जीवनभर कुराहरू ग्सक् तयार

 • उद्मिील, रचनातमक योगदानकता्न, जीवन 
र काममा पूरा भूगमका गनभाउन तयार 

 • नैगतक, जानकार नागररक, वेल्स र ्सं्सारमा भाग 
गलन तयार र 

 • सवसर, आतमगवश्ा्सी व्यगति, ्समाजको महत्वपूर्न 
्सदसयको रूपमा ्सनतोषप्रद जीवनयापन गन्न तयार। 

 • यी कुराहरूलाई पाठ्यक्रमका ‘चार उदे्दशयहरू’ भगननछ। 

शिक्षा पररवर्तन 
हँदै छ
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्साक्षरता, ्सङ्खयातमकता र गडगजटल ्सीपहरूका ्सारै अधययन र अनुभवको 

छ वटा क्षेत्र छ। तपाईंको बच्ाले ग्सके् हरेक कुराहरू यी क्षत्रहरू्सँग जोगडने छन्।

अधययन र अनुभवका क्षेत्रहरू

पाठ्यक्रमले वनम्न कुरा पवन समेटछ: 
•  मानव अग्धकारहरू 

•  गवगव्धता र गभन्नताको ्सममान गनने 

•  कररयर र काय्नसरलका अनुभव र ्सीपहरू 

•  सरानीय, राग्रिय र अनतरा्नग्रिय गवषयवसतुहरूका बारेमा अधययन गनने 

•  गवका्सातमक रूपमा उगचत ्समबन्ध र लैगङगकता्समबन्धी गिक्षा

कला

मानवरा 

व्यक्ातमक कला

गधिर र सङ्खयातमकरा ववज्ान र प्रववधि

भाषाहरू, साक्षररा 
र सञ्ार 

सवास्थय रथा कलयाि 
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व्यक्ातमक कला मा, 
तपाईंको बच्ाले उनीहरूको 
रचनातमक, कलातमक 
र काय्न्समपादनका ्सीपहरू 
गवका्स गन्नका लागग कला, नृतय, 
नाटक, चलगचत्र र गडगजटल 
गमगडया र ्सङगीतको अनवेषर 
गनु्न हुने छ। 

मानववकीहरू मा, उनीहरूले 
गवगत र वत्नमानमा गवश्, 
्समाज र काय्नक्रमहरूका बारेमा 
ग्सके् छन्। हामीले ्सामना गनने 
चुनौती र अव्सरहरू र हामीले 
भगवषयमा गवश् र तयहाँका 
मागन्सहरूलाई ्सुरक्षा राख्न 
के-कसता नैगतक काय्न अपनाउन 
्सकछौँ भन्नेबारे उनीहरूले 
अनवेषर गनने छन्।

गधिर 
र सङ्खयातमकरा मा, 
तपाईंको बच्ाले नमबरहरूको 
आफनो बुझाइ गवका्स गनने छन् 
र गगरतमा ्संकेतहरूको प्रयोग 
गनु्न हुने छ। उनीहरूले आकार 
र मापन अनवेषर गनने छन् 
र तथयाङक र ्समभाव्यताबारे 
जान्ने छन्। 

सवास्थय रथा कलयाि 
भनेको भावनातमक 
कलयार्सगहत उनीहरूको 
िारीररक र मानग्सक सवासथयको 
बारेमा ्खयाल राख्नु हो। 
उनीहरूले सवसर खानपानबारे र 
क्सरी राम्ो गनर्नयहरू बनाउने, 
प्रभावहरू्सँग क्सरी ्समझौता 
गनने र सवसर ्समबन्धहरू क्सरी 
गवका्स गनने भन्नेबारे ग्सके् छन्। 

भाषाहरू, साक्षररा 
र सञ्ार मा, तपाईंको बच्ाले 
भाषाहरूका बारेमा ग्सके् छन्। 
उनीहरूले बुझेर Welsh, 
अङग्ेजी र अनय भाषाहरूको 
प्रयोग गनने छन्। उनीहरूले 
पढेर ्सागहतय बनाउने छन् 
र बोगलने, गलगखत वा दशृयातमक 
तररकाहरूमा ्सञ्ार गनने छन्। 
य्समा कगवता, नाटक र दिलम 
्समावेि हुनछ।

ववज्ान र प्रववधि मा 
तपाईंको बच्ाले जीवगवज्ान, 
र्सायन गवज्ान, भौगतक, 
कम्पयुटर गवज्ान र गडजाइन 
र प्रगवग्धका बारेमा ग्सकु् 
हुने छ। उनीहरूले गडजाइन 
र इगनजगनयररङ, जीवीत 
गचजहरू, पदार्न, बल र उजा्न 
र कम्पयुटरहरूले क्सरी काम 
गछ्न भन्नेबारे ग्सके् छन्। 

अधययन र अनुभवका क्षेत्रहरू

कला

4



तपाईंको बच्ाका लागग जीवनका महत्वपूर्न 
्सीपहरू ग्सके् रप अव्सरहरू छन् ज्सले 
उनीहरूलाई गनम्न कुरा गन्न मद्दत गनने छ: 

• उनीहरू वरपरको ्सं्सारको कदर गन्न 

•  प्रश्नहरू ्सोध्न, प्रमार खोजन, गनर्नयहरू बनाउन 
र ्समसयाहरू ्समा्धान गन्न 

•  अनवेषर गन्न, ्सञ्ार गन्न, योजनाहरू बनाउन 
र ्समा्धानहरू िेला पान्न

•  लगचलोपन गनमा्नर गन्न र उनीहरूको कलयार 
व्यवसरापन गन्न

• अनय्सँग काम गन्न र

•  ग्सकाइ, काम र उद्मिीलतामा अर्नपूर्न 
अनुभवहरूमा आ्धाररत उनीहरूको भावी 
कररयरका बारेमा गनर्नयहरू बनाउन।

के महत्वपूि्त हनछ
तपाईंको बच्ाको ग्सकाइ चीजहरूमा केगनरित हुनुपछ्न  
यो कुरा उनीहरूलाई अगहले र उनीहरू हुक्न ँदा महत्वपूर्न छ। 

ग्सकाइ र अनुभवको हरेक क्षेत्रले सबै उमेरका बालबाशलकाका लावग कुन कुराले  

ससकाइलाई आकार ददनछ भन्ने कुराको गववररहरू ्समावेि गद्नछ। य्सले तपाईंको 
बच्ालाई उनीहरूले के ग्सदकरहकेा छन् र िीष्नकहरू क्सरी एकअका्न्सँग, काम र 
जीवन्सँग ्समबगन्धत छन् भन्नेबारे ्सोचन मद्दत गद्नछ। गतनीहरूले तपाईंको बच्ाको 
बुझाइ र ्सीपहरू गवका्स गनने हुनाले हरेक वष्न प्रगगत गन्न पगन मद्दत गद्नछ।

यसले कसरी काम गछ्त  
को उदाहरि
ग्सकाइ र अनुभवको गवज्ान र प्रगवग्ध 
क्षेत्रमा, महत्वपूर्न गववररहरूमधये एक 
गववरर गनम्नानु्सार छ:

'हाम्ो वरपरको संसार जीववर धचजहरूले 
भररएको छ जुन जीवनयापनका लावग एक 
अका्तमा वनभ्तर हनछ।'

तपाईंको बच्ाले ग्सकद ैजाँदा, उनीहरूले 
य्सबारे गनम्न जसतै िरक तररकामा 
्सोचने छन्:

•  लोपोनमुख जनावरहरू छन् भन्ने मलाई 
राहा छ।

•  मैले जे गछु्न तय्सले वातावरर, मागन्स 
र जनावरहरूमा प्रभाव पाछ्न भन्नेबारे 
म बुझछु।

•  म वातावरर, मानव र जनावरहरूमा 
जलवायु पररवत्ननको प्रभावलाई कम गनने 
उपायहरू पगहचान गन्न ्सकछु।
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नयाँ पाठ्यक्रमले तपाईंको बच्ाको ज्ान, ्सीप 
र अनुभवहरू गवका्स गद्नछ। 

उनीहरूले गनम्नानु्सार अगागड बढने छन्: 

•   रप कुरा ग्सकदै

•   उनीहरूको चीजहरूको ्समझ गगहरो जाँदा 

•   उनीहरूको ्सञ्ार ्सीपहरू वृगधि हुदँ ैजाँदा र

•   उनीहरूको ्सीपहरू ्सुध्रँद ैजाँदा। 

रपाईंको बच्ाका लावग काम गनने 
रररकामा ससके्

कगहलेकाहीँ, उनीहरू: 

•   आिूले िीष्नक बुझेको ्सुगनगचित गन्न वा

•    केही रोचक कुरा पत्ा लगाउँदा तुरुनतै अगागड 
बढछन् वा दढला्सुसती गछ्नन्।

ग्सकाइ ्स्धैँ  उनीहरूको उमेर्सँग जोगडएको हुदँनै। 
यो एकै तररकामा वा ्सबैका लागग एकै ्समयमा 
हुने छैन। 

मूलयाङ्कन 
मूलयाङकन हरेक ददन तपाईंको बच्ाको ग्सकाइको 
गहस्सा हुने छ। 

उनीहरूले कगत राम्ो गरररहछेन् भनेर बुझनका 
लागग उनका गिक्षकहरू्सँग काम गनने छन्। 
उनीहरूलाई गनम्न कुराका लागग मद्दत गन्न यो 
महत्वपूर्न छ: 

•  उनीहरू आफनो ग्सकाइमा कहाँ छन् भनी हने्न 

•  उनीहरूको अकको ग्सकाइका चररहरूमा योजना 
बनाउन 

•  कुनै पगन ्समसयाहरू ्समा्धान गन्न वा 
उनीहरूलाई आवशयक हुने अगतररति ्समर्नन 

र उनीहरूको गिक्षकलाई गनम्न कुरा गन्नमा 
मद्दत गन्न:

•  उनीहरूलाई चुनौती ददने तररकाहरू िेला पान्न र

•  गवद्ारथीहरूले कगत्को राम्री काय्न गरररहकेा 
छन् भनी हने्न।

रपाईंको बच्ालाई अगावि बढनका लावग मद्दर 
आवशयक छ भनी सुवनश्चिर गन्त ववद्ालयले 
रपाईंसँग पवन काम गनने छ।
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तपाईंको बच्ाले 14 दगेख 16 ्समम अधययन गनने 
योगयताहरू नयाँ पाठ्यक्रम्सँग मेलखाने छ।

भगवषयमा, अगहले हामी्सँग भएका योगयताहरूका 
्सारै, कामको ्सं्सार, गवत्ीय क्षमता, कररयर 
गवका्स, ्समानता र गवगव्धता र प्रारगमक उपचार 
जसता अनय गवषयहरू हुन ्सकछन्।

भववषयका लावग योगय
गवगभन्न प्रकारका मूलयाङकन पगन हुने छन्, 
उदाहररका लागग गडगजटल प्रगवग्धको प्रयोग गन्न 
्सदकनछ।  

रयार रहनुहोस् 
नयाँ पाठ्यक्रम सेपटेमबर 2022 बाट ्सुरु हुनछ र 2026/27 
िैगक्षक वष्नमा ्सबै ्सेकेणडरी गवद्ालयका गवद्ारथीहरूका 
लागग प्रयोग गररने छ।

तपाईं, तपाईंको बच्ा र ्समुदायका लागग तपाईंको 
गवद्ालयका पाठ्यक्रम गवका्स गनने अव्सरहरू छन्। 

गवद्ालय र घर दवुै ठाउँमा एक्सार काम गनने ्सबैले 
तपाईंको बच्ालाई उतकृष्ट गिक्षा ददन र भगवषयका लागग 
तयार पान्न मद्दत गनने छन्। 

नयाँ पाठ्यक्रमको बारेमा थप जान्न, आफनो बच्ाका 
शिक्षकहरूसँग सोध्ुहोस्।

वेलसका लावग पाठ्यक्रम र पाठ्यक्रममा 
हने BSL का बारे बालबाशलका, युवा 
मावनसहरू र पररवारहरूका लावग 
सरिटटि सांकेवरक भाषा (British Sign 
Language, BSL) गभगडयो गिक्षा 
वेल्सको युट्ुब चयानलमा उपलब्ध छ।

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

रपाईं थप जानकारी फेला पान्त पवन सकु्हनछ
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