
अर्को गे्रड स्तरमा जान सही बाटोमाअपेक्षाहरू परूा 
गरेनन ्

आशंिक रूपमा 
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विद्यार्थी
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सुँगैका अरू विद्यार्थीले कस्तो प्रदिशन गरे: 
19.1% 1 23.1% 35.8% -4.2%
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Colorado Measures of Academic Success (शैक्षिक 
सफलताको कोलोराडो मापन) 

विद्यार्थी:      FIRSTNAME 

LASTNAME005 
SASID: 5433030819     जन्म विवि: 03/19/2007 

विद्यालय:  SAMPLE SCHOOL1 (0115) 

वजल्ााः  नमूना क्षिल्ला (0100)                                                                       वसन्त 2018 

अङ््गरेजी भाषा कला/साक्षरिा गे्रड 3 

यो प्राप्ताङ्क प्रवििेदनले Colorado Measures of Academic Success िा CMAS (शैवक्षक सफलिाको कोलोराडो िापन)  को अङ््गरेजी भाषा कला/साक्षरिाको परीक्षािा 

िपाईंका विद्यार्थीले देखाएको प्रदशशनको बारेिा जानकारी प्रदान गर्श  । 

• िपाईंका विद्यार्थीको प्रदशशनलाई से्कल अङ्क, प्रदशशन स्तर र शिांशक स्र्थानले प्रविवनवित्व गर्श  । अङ्कहरू से्कलिा राखखन्र् िावक विद्यार्थीको प्रदशशन बेग्ला बेगै्ल िषशसँग िुलना 

गनश सवकयोस् । 

• रेखावित्रिा, सिििुभुशजले से्कल अङ्कलाई प्रविवनवित्व गर्श  ।  िपाईंको विद्यार्थीको सिििुभुशज िररपरर रहेका िीरहरूले िपाईंको विद्यार्थीले एउटै िूल्याङ्कन िेरै पटक वदँदा 

उनले कुन दायरािा अङ्क प्राप्त गनश सके्थ भनेर देखाउँर् । 

• िपाईंले आफ्नो विद्यार्थीको प्रदशशन अरू विद्यार्थीको प्रदशशनसँग िुलना गनश सकु्नहोस् भनी विद्यालय, वजल्ा र राज्यको जानकारी प्रदान गररएको हुन्र् ।  राज्य भर प्रते्यक 

प्रदशशन स्तरिा रहेका विद्यार्थीहरूको प्रविशि रेखावित्र िुवन वदइएको र् । 

• र्थोप्ला भएको रेखाले अङ्कको दायरा कहाँ गएर प्रदशशन स्तरिा विभावजि हुन्र् भनेर देखाउँर् । 

• िपाईं यो प्रवििेदनको बारेिा बच्चाका वशक्षकसँग र्लफल गनुशहोस् भनी प्रोत्सावहि गररन्र् । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदशशनको स्तर िर्शन गने सािारी - पहँुि गररएका अपेक्षाहरू 

पहुँच गररएका अपेिाहरू पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले सािान्यिा वनम्न कुरा प्रदशशन गरेिा अको रेड स्तरिा अपेक्षाहरू पूरा गनश अविररक्त सहायिाको लाभ पाउन सक्र्न्: 

पठनिा, विद्यार्थीले देखाएको प्रविवियाले वनम्न कुरा सङे्कि गयो भने: 

• िेरै जवटल पाठिा, पाठिा भएको स्पष्ट वििरर् र उदाहरर्हरूलाई जनाएर प्रश्न सोध्दा िा प्रश्नको उत्तर वदँदा कि से कि पाठको नू्यनिि बुझाइ देखाएर 

कि से कि नू्यनिि रूपिा सही हुने क्षििा । 

• िध्यि खालको जवटल पाठिा, पाठिा भएको स्पष्ट वििरर् र उदाहरर्हरूलाई जनाएर प्रश्न सोध्दा िा प्रश्नको उत्तर वदँदा पाठको आिारभूि बुझाइ देखाएर 

सािान्यता सही हुने क्षििा । 

• सवजलो खालको पाठिा, पाठिा भएको स्पष्ट वििरर् र उदाहरर्हरूलाई जनाएर प्रश्न सोध्दा िा प्रश्नको उत्तर वदँदा पाठको बुझाइ देखाएर प्राय: सही हुने क्षििा । 

क्षलखित अक्षिव्यखििा, विद्यार्थीले अविकांश सिय सङ्गठन देखाएर र केही सिय वनयखिि सङ्गठन देखाएर िेरै िटा श्रोिबाट प्रिार् जुटाउँदा सवहिको अिस्र्थािा सङे्किहरूलाई 

सम्बोिन गनश सक्र्न् र वििारहरूको आिारभूि विकास प्रदान गनश सक्र्न् । विद्यार्थी: 

• िकश , वििरर्, पाठिा आिाररि प्रिार्, र िा िर्शन प्रयोग गरेर शीषशक र/िा कर्थाका ित्त्वहरू विकास गर्श न् । 

• सङ्गठन देखाउन सक्र्न् । 

• व्यक्त गररएका वििारहरूले स्पष्टिालाई सीविि पारेर केही संयोजन शब्द र िाक्ांश, िर्शन गने शब्द, र/िा सिय जनाउने शब्द सिेट्र्न् । 

ज्ञान र िाषाका क्षनयमहरूको प्रयोगिा, विद्यार्थीले सम्पावदि लेखनसँग विल्ने गरी िानक अङ््गरेजीका वनयिहरूिा आिारभूि प्रिीर्िा देखाउँर्न् । व्याकरर् र उपयोगिा 

तु्रवटहरूको केही ढाँिाहरू हुन्र्न् जसले बुझाइिा बािा पुयाशउँदै भाषािा आंवशक वनयिर् देखाउँर् । 

 

PLDs को पूरा संस्करर् हेनश, वनम्न िेबसाइट हेनुशहोस्: http://www.cde.state.co.us/assessment/grade_3_english_language_arts_plds 

 

प्रयोजन:  यो प्रततिेदनले Colorado Academic Standards को पठन र लेखाइमा तपाईंको विद्यार्थीको प्रिीणतालाई व्याख्या गर्श  । 
CMAS मूलयाङ्कन कायशक्रमको बारेमा र्थप िानकारीका लागग, तनम्न िेबसाइट हेन शहोस ्। 

www.cde.state.co.us/assessment 

 

पषृ्ठ 2 मा 1  

06062018-Z9999999-0100-0115 - 000000 

http://www.cde.state.co.us/assessment/grade_3_english_language_arts_plds
http://www.cde.state.co.us/assessment


 
 

 

 

तपाईकंो क्षवद्यार्थीले पठन र लेिाइमा कस्तो गरे ? गे्रड 3 

 

उप-दाबी प्रदशशन 

• पठनिा िपाईंको विद्यार्थीको सिर प्रदशशन िल वदइएको वित्रिा िावर्थल्ो सिििुभुशजले प्रविवनवित्व गर्श  । 

• िपाईंको बच्चाले सिर लेखाइ र पठन र लेखाइको उप-दाबीिा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको प्रविशि अरू वित्रिा रहेको िावर्थल्ो पट्टीले 

प्रविवनवित्व गर्श  ।  

• वजल्ा र राज्यको औसि िुलनाका लावग प्रदान गररएको र् । 

• ठाडो रूपिा कोररएको गाढा लाइनले अङ््गरेजी भाषा कला/साक्षरिाको परीक्षािा वठक्क अपेक्षा पूरा गने प्रदशशनको स्तर पार गरेका 

विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कको औसि प्रविशिलाई सङे्कि गर्श  । 

भाषाका ित्त्वहरू ।  

 
पठन 
                                                                                                              110            190 
िल वदएको वित्रले विद्यालय, वजल्ा र राज्यको औसिको सम्बन्धिा िपाईंको विद्यार्थीको से्कल अङ्कलाई देखाउँर् । 

 

पठनको से्कल अङ्क 

 

 

 

 सम्भाक्षवत 

अङ्कहरू 

प्राप्त गरेको अङ्कको प्रक्षतशत* 

    0%             25%                50%            75%              100% 

साक्षहखिक पाठ   

विद्यार्थीहरूले कर्था, नाटक र कवििाले पढ्ने र विशे्लषर् गर्श न् । 

 

 

 

17 

 

24% 

 

िानकारीमूलक पाठ 

विद्यार्थीहरूले अकाल्पवनक कर्था, नाटक र कवििा पढ्र्न् र विशे्लषर् गर्श न् । 

 

 

 

 

14 

 

29% 

 

शब्दावली 

विद्यार्थीले शब्द र िाक्ांशको अर्थश पवहिान गनश सन्दभश प्रयोग गर्श न् । 

 

 

10 

 

60% 

 

 

 

 

 

 सम्भाक्षवत 

अङ्कहरू 

प्राप्त गरेको अङ्कको प्रक्षतशत* 

    0%             25%                50%            75%              100% 

लेिाइ  

 

समग्र 

 

 

12 

 

50% 

 

क्षलखित अक्षिव्यखि 

 

विद्यार्थीले आफूले पढेको कुराको वििरर् प्रयोग गरेर राम्रोसँग विकवसि गररएको लेखन 

रिना गर्श न् । 

 

 

6 

 

50% 

 

ज्ञान र िाषाका क्षनयमहरूको प्रयोग I 

 

विद्यार्थीहरूले वनयि र भाषाका अरू िहत्त्वपूर्श ित्त्विा ज्ञान प्रदशशन गर्श न् । 

 

 

6 

 

50% 

 

 

*प्राप्त गरेको अङ्कको प्रविशि फरक-फरक िषशसँग िुलना गनश सवकँदैन वकनभने व्यखक्तगि सािरीहरू िषै वपचे्छ 

पररििशन हुन्र्न् । यसलाई फरक-फरक उप-दाबीसँग िुलना गनश पवन सवकँदैन वकनभने सािारीहरूको 

सङ््गया र सािरीहरूको कवठनाइ एउटै नहुन सक्र् । 

 

यो िूल्याङ्कनिा सिािेश गररएका िानकहरूको बारेिा र्थप जानकारीका लावग कृपया Colorado Department of Education को वनम्न िेबसाइट हेनुशहोस्: 

www.cde.state.co.us/standardsandinstruction 

 

 

विद्यार्थीको प्रदिशन 

- जिललाको औसत 
- राज्यको औसत 

ठठक्क अपेक्षा परूा गने प्रदिशन स्तर 
पार गने विद्यार्थीहरूको औसत 

 

  
FIRSTNAME LASTNAMEOOS 

 

विद्यार्थी 132  

विद्यालय 129  

जिलला 121  

राज्य 113 
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