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2018-19 िव�ालय वष� 

मू�ा�नले िव�ाथ�, अिभभावक र िश�कह�लाई िव�ाथ�ले 21 औ ंशता�ीका लािग तयार ग�रएको गे्रड �र र िवषयसूचीका 
मानकह�मा द�ता हािसल गरेका छन् िक छैनन् र िव�ाथ� ग्रााजुएट गन� बाटोमा िहँिडरहेका छन् िक छैनन् भ�े मह�पूण� 
जानकारी प्रदान गछ�  । यी मू�ा�नका िनयमह� ब�ाको शैि�क प्रगितको प्रमाणको समूहबाट एउटा मापन प्रदान गन� अिभपे्र�रत 
छन् । 
 

 मू�ा�नह� कसरी प्रयोग ग�रन्छ ? 
DPS का िव�ाथ�ह� योगा�क र िनमा�णा�क दुवै मू�ा�नह�मा सहभागी �न्छन् । 

● योगा�क मू�ा�नह� साधारणतया एउटा समयाविध (अथा�त्, एउटा एकाइ, सेमे�र वा िव�ालय वष�) को अ�मा 
प�रभािषत िवषयसूचीको मानकह�को समूह अनुसार िव�ाथ�को प्रदश�न मू�ा�न गन� एक पटक िदइन्छ । म�ाविध वा 
अ��म परी�ा, अ��म प�रयोजना वा Colorado Measures of Academic Success (CMAS) को परी�ण यसका 
उदाहरणह� �न् ।  

● िनमा�णा�क मू�ा�न िनद�शनको क्रममा िश�क र िव�ाथ�ले प्रयोग गन� एउटा य�ो प्रिक्रया हो जसले िनद�शनबाट 
अपे�ा ग�रएको िव�ाथ�को उपल��को नितजा सुधार गन� मौजुदा िश�ण र िसकाइ समायोजन गन� प्रितिक्रया प्रदान गछ�  । 
यो मू�ा�न िश�कले िव�ाथ� िसकाइ प्रिक्रयामा कहाँ पुगेका छन्, िव�ाथ�को �ान र बुझाइमा कहाँ कमी छ र िश�क र 
िव�ाथ�ह�लाई िसकाइ सुधार गन� कसरी सहयोग गन� भ�े िनदान िनकाल्ने िनि�त प्रयोजनको लािग प्रयोग गछ� न् । 
 

 
मेरो ब�ा कुन मू�ा�नमा सहभागी �न्छन् ? 

DPS ले सारांश �रको मू�ा�न तािलका र संि�� िववरण प्रकाशन गद�छ जसले रा�का लािग आव�क पन� परी�ा (“रा�को 
आव�कता”) र अिभभावकले बािह�रन्छु भनेर चयन गन� स�े परी�ाह�(“रा�ले प्रशासन गन�”), प्र�ेक मू�ा�नको उदे�, 
मू�ा�न किहले िलइन्छ र कित समय लाग्छ भ�े कुराको िववरण प्रदान गद�छ । DPS ले िज�ा मू�ा�न पात्रो पिन तयार गरेको 
छ; परी�ाको संि�� िववरणमा िनि�त मू�ा�न कुन िमितमा �न्छ भनेर तय ग�रएको �न्छ । रा� परी�ाह�को िववरण पिन 
उपल� �न्छ । कृपया थप जानकारीका लािग यो वेबसाइट हेनु�होस्: http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733.  
 

 
अित�र� जानकारी 

हामी तपाईंलाई आफ्नो ब�ाको िश�ामा सहभागी �न प्रो�ािहत गद�छौ ं। तपाईंले ब�ालाई घर र परी�ाको ब�ोब�ीको 
उपल�तामा कसरी सहयोग गन� स�ु�न्छ भ�े कुरा बु�का लािग कृपया संकोच नमानी आफ्नो ब�ाका िश�कलाई स�क�  
गनु�होस् ।  
 
थप सूचना: मू�ा�न 
िन� वेबसाइट हेनु�होस्: 

● http://assessments.dpsk12.org 
● http://thecommons.dpsk12.org/Page/1733 

 
 
तपाईंसँग मू�ा�नको बारेमा प्र� वा सरोकारह� छन् भने कृपया िसधा ब�ाको िव�ालयमा स�क�  गनु�होस् वा Family 
Constituency Services लाई (720) 423-3054 मा टेिलफोन गनु�होस् । 
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