
 

 

Colorado का विद्यार्थीहरू कलेज र पेशाको सफलताका लावि तयार हुन् भनेर सुवनवित िनन Colorado को विवशष्ट शैविक िुणस्तर वसजनना िररएको हो । 

Colorado का मूल्याङ्कनहरू राज्यको िुणस्तर अनुरूपका छन् र यसले विद्यालय िर्नको अन्त्यमा अङ््गरेजी भार्ा कला, िवणत र सामावजक अध्ययनमा 

विद्यार्थीको प्रिवतको मापन िछन  । यी मूल्याङ्कनहरूले वशिक/वशविकाहरूलाई बच्चा समय अनुसार कस्तो प्रदशनन िरररहेका र कसरी विकास भइरहेका छन् र 

उनीहरू वजल्ला र राज्य भरका सार्थीहरूको तुलनामा कस्तो प्रदशनन िरररहेका छन् भनेर बुझ्न सहयोि िदनछ ।  

अविक जानकारीका लावि, कृपया यो िेबसाइट हेनुनहोस्; www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शैविक सफलताको कोलोराडो मापन (Colorado Measures of Academic Success िा CMAS) को अङ््गरेजी भार्ा कला, िवणत र 

सामावजक अध्ययनको मूल्याङ्कन Colorado को शैविक िुणस्तरसँि वमल्छ र यसले िहन सोच र समस्या समािान जस्ता जवटल 

सीपहरू मापन िछन  । CMAS वदने प्रते्यक विद्यार्थीका लावि अङ्कको ररपोटन बनाइनेछ । यो ररपोटनले अवभभािकहरूलाई आफ्नो बच्चाले 

Colorado को शैविक िुणस्तरका अपेिाहरू कवतको राम्रोसँि पूरा िरररहेका छन् र आफ्नो बच्चा राजुएसन पछिका लाछि कलेज र 

पेशाको सही बाटोमा वहँवडरहेका छन् वक छैनन् भनेर अझ राम्रोसँि बुझ्न सहयोि िने जानकारी प्रदान िछन  । 

 

याद िर्नु परे् कन राहरू 
 यी परीिाहरू Colorado को शैविक िुणस्तर अर्नसार तयार िररएका िर््, जसले सबै विद्यार्थीहरूलाई कलेज र पेशाका 

लावि राजुएटको तयारीमा सहयोि िने स्पष्ट रोडम्याप प्रदान िदनछ । 

 यी परीिाहरू िर्नको अन्त्यमा वलइन्छ र परीिा एउटा सूचक मात्र हो जनर् तपाईंको बच्चाको प्रदशननको पूणन वचत्र प्रदान िनन 

प्रिवत प्रवतिेदन, किाकोठाको प्रदशनन र वशिकको प्रवतवियाको सार्थमा प्रयोि िनन सवकन्छ ।  

 परीिाहरूले ितनमान अिस्र्थामा बच्चालाई साँच्चच्चकै आिश्यक पने सीपहरू मापन िदनछ: जसै्त िहन रूपमा सोचे्न र जवटल 

समस्याहरू समािान िने िमता 

 विद्यार्थीले कलेजको प्रिेश परीिा वदनु पूिन यो जानकारी हावसल िनानले, विद्यार्थीहरूलाई उच्च विद्यालय पवछको कलेज र 

जाविरको लावि अझ राम्रोसँि तयार िनन अवभभािक र वशिकहरूलाई समय प्रदान िदनछ । 
 

म मेरो बच्चालाई कसरी समरु्र् िरु् सक्िन  

1. तपाईंको बच्चाले कहाँ पवहलैबाट रेड स्तरका अपेिाहरू पूरा िरररहेका छन् िा अपेिाहरू भन्दा राम्रो िरररहेका छन्, त्यहाँ 

बच्चाको वशिा सुदृढ िने रणनीवतहरू पवहचान िनन विद्यार्थीका वशिकसँि सहकायन िर्नुहोस् ।  यसैिरी, तपाईंका विद्यार्थीका 

वशिकले आिश्यक परेको ठाउँमा बच्चाको प्रदशनन सुिार िने श्रोत र साधर् पवहचान िनन सहयोि िनन सक्छन् । विद्यार्थीहरूलाई 

आफ्ना सीपहरूको अभ्यासमा सहयोि िने, टु्यसन, विद्यालयपवछका कायनिमहरू िा घरका वियाकलापहरू उपलब्ध हुन सक्छन् 

। 

2. परीक्षाका अङ्कहरू प्रगतिको एउटा मात्र सूचक हो भनेर बच्चालाई आश्वस्त पानुनहोस् । 

3. घरमा कुन कुन सीपहरू सुदृढ िने वनिानरण िनुनहोस् । तपाईंको बच्चाको अङ्कको ररपोटनमा भएका वनवित सीपहरूको विभाजनका 

वििरणहरू सुिार आिश्यक पने िेत्रहरू पवहचान िने ठूलो सुरुिात विनु्द बन्न सक्छ । 

4. नयाँ अङ्कको ररपोरु् बुझ्न सहयोि िने अवभभािकको िाइड र बारम्बार सोविने प्रश्नहरू सवहत Colorado को शैविक िुणस्तर र 

यससँि वमल्ने मूल्याङ्कनहरू बारेमा र्थप जानकारी वनम्न िेबसाइट हेर्नुहोस् । 

www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents 

शैक्षिक सफलताको कोलोराडो मापन (Colorado 

Measures of Academic Succes) 

बच्चाको शैक्षिक सफलताका लागि CMAS अङ्कको रिपोर्ट 
कसिी प्रयोि िरे्न 

मैले यस बारेमा र्प कन रा कहााँ बनझ्न सक्िन  

http://www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents
https://www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/guidestostandards

