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ISTATION (ISIP प्रारम्भिक पठन, ISIP भवकभसत पाठक, ISIP Español) 

मूल्याङ्कनहरूले विद्यार्थी, बुिा-आमा र विक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूले 21 औ ंिताब्दीका तयार गररएको गे्रड स्तर र विर्यसूचीका 

मानकहरूमा दक्षता हावसल गरेका छन् वक छैनन् र उनीहरू गे्रजुएट गने बाटोमा छन् वक छैनन् भने्न मूल्यिान् जानकारी उपलब्ध 

गराउँछ। यी मूल्याङ्कनका नवतजाहरूले तपाईंको बच्चाको िैवक्षक प्रगवतका प्रमाणहरूको समूहबाट एउटा मापन प्रदान गनेछ भने्न 

मनसाय राखिन्छ । 

 

 
 

यो मूल्याङ्कन िनेको के हो ? 

Istation वकन्डरगाटषन देखि आठ  ंगे्रडका विद्यार्थीहरूलाई व्यखिगत रूपमा, सानो समूह िा समू्पणष कक्षाकोठाको पररिेिमा 

प्रिावसत गररन्छ । यो जाँचको मुख्य उदेश्य भनेको तपाईंको बच्चाको साक्षरताको विकासका बवलया के्षत्रहरू र आिश्यकता 

पवहचान गनुष हो ।  विद्यार्थीहरूले आफ्नो गे्रड स्तर र आफ्नो विक्षण भार्ाको आधारमा Istation का मूल्याङ्कनहरू पूरा गछष न् ।  

ISIP प्रारम्भिक पठन (Early Reading 

वा ER)  

वगन्डरगाटषन देखि गे्रड 3 सम्म  अङ््गगे्रजी  

ISIP Español - Lectura Temprana  वगन्डरगाटषन देखि गे्रड 3 सम्म  से्पवनस  

ISIP उन्नत पठन (Advanced 

Reading वा AR)  

गे्रड 4 देखि 8 सम्म  अङ््गगे्रजी  

ISIP Español- Lectura Avanzada  गे्रड 4-8 सम्म  से्पवनस  
  

 
 

मेरो बच्चालाई कभहले जााँच िररन्छ ? 

Colorado को READ Act (पठनसम्बन्धी ऐन) अनुसार, परीक्षणका वनवित अिवधहरूका द रान K-3 का सबै विद्यार्थीहरूलाई 

अवनिायष रूपमा राज्य सवमवतद्वारा अनुमोवदत पठनको अन्तररम मूल्याङ्कनमा जाँच गनुष पछष  ।  READ Act (पठनसम्बन्धी ऐन) 

सम्बन्धी परीक्षण अिवध िरद, मध्यिर्ष, र िसन्तमा छ हप्तासम्म चल्छ । वकन्डरगाटषनका विद्यार्थीहरूले आफ्नो िरदको मूल्याङ्कन 

पूरा गनष र्थप 30 वदन प्राप्त गछष न् । राज्यको कानुन अनुसार, योग्यता स्तर भन्दा कम अङ्क प्राप्त गने वकन्डरगाटषन देखि गे्रड तीनका 

विद्यार्थीहरूले आफ्नो पठनको क्षमता प्रमावणत गनष एउटा देखि दुईिटा अवतररि मूल्याङ्कनमा सहभागी हुनु पनेछ । 

 

READ Act Testing Windows (पठनसम्बन्धी ऐनको परीक्षण अिवध): 

गे्रड K – 12 अगस्त अखन्तम – अक्टोबर अखन्तम िरद 

गे्रड K – 12 वडसेम्बर – मध्य फेबु्रअरी मध्यिर्ष 

गे्रड K – 12 अवप्रल – मेको मध्य िसन्त 

 

विद्यालय अनुसार परीक्षण वमवत फरक पनष सक्छ । आफ्नो बच्चाको वनवित परीक्षण वमवतका लावग कृपया बच्चाका विक्षकसँग 

सम्पकष  गनुषहोस् । 

 
 

मेरो बच्चाले कस्तो अङ्क प्राप्त िने छन् ?    

Istation मूल्याङ्कनहरूले दुईिटा मुख्य अङ्क प्रदान गछष : क्षमताको सूचकाङ्क र ितांि स्र्थान । क्षमताको सूचकाङ्कले विद्यार्थीको 

पठनको समग्र क्षमतालाई एउटा सङ््गख्याको रूपमा अनुमावनत गछष  । यो सङ््गख्या instructional Tier level (वनदेिनात्मक 

शे्रणीको स्तर) वभत्रको विद्यार्थीको प्रदिषनसँग मेल िान्छ । शे्रणीहरू तल िणषन गररएका छन् : 

 

शे्रणी 1: विद्यार्थीले गे्रड स्तरमा प्रदिषन गरररहेका छन् 

शे्रणी 2: विद्यार्थीले गे्रड स्तर भन्दा हलका नू्यन प्रदिषन गरररहेका छन् र उनलाई हस्तके्षप आिश्यक पछष  

शे्रणी 3: विद्यार्थीले गे्रड स्तर भन्दा वनकै नू्यन प्रदिषन गरररहेका छन् र उनलाई गहन हस्तके्षप आिश्यक पछष  

यी अङ्कहरूको दायरा मूल्याङ्कनको पे्लटफमष अनुसार फरक पनष सक्छ । 

 



ितांि स्र्थान यस्तो अङ्क हो जसले हाम्रो मानक नमूनामा अरू विद्यार्थीको तुलनामा एउटा विद्यार्थीको स्र्थान प्रदान गछष  ।  एकजना 

विद्यार्थीले 75 औ ँितांिमा अङ्क प्राप्त गरे भने उनले परीक्षणको मानक नमूनामा आफ्नो उमेर समूहमा कम्तीमा 75 प्रवतित 

विद्यार्थीहरूको भन्दा राम्रो िा बराबरीमा अङ्क प्राप्त गरे भन्न सवकन्छ । 

 

 
 

यी अङ्कहरू कसरी प्रयोि िररनेछ ? 

Istation मूल्याङ्कनहरू विक्षकहरूले विक्षणलाई वनदेवित र पररमाजषन गनष प्रयोग गने महत्त्वपूणष तथ्याङ्क सङे्कत हुन् । ISIP का 

अङ्कहरू 

तपाईंको बच्चा कुन स्तरमा पठन गरररहेका छन् भनेर पवहचान गनष, विद्यार्थीको बवलयो पक्ष र कमजोरीका सम्बन्धमा पठनका 

लक्ष्यहरू तय गनष, 

पठनको प्रगवत अनुगमन गनष, पठनको सम्बन्धमा लवक्षत हस्तके्षपहरू वसजषना गनष, र तपाईंको बच्चालाई पठनमा अवतररि समर्थषन 

आिश्यक पछष  वक भनेर वनणषय गनष 

प्रयोग गनष सवकन्छ । 

  ?   
 

अभतररक्त जानकारी: 

हामी तपाईंलाई आफ्नो बच्चाको विक्षामा संलग्न हुन प्रोत्सावहत गछौं । कृपया आफूले घरमा आफ्नो बच्चालाई कसरी सहयोग गने 

सवकन्छ र परीक्षणका बन्दोबस्तीको उपलब्धताको बारेमा बुझ्न 

आफ्नो बच्चाका विक्षकसँग संकोच नमानी सम्पकष  गनुषहोस् । 

 

थप सूचना: मूल्याङ्कनहरू 

वनम्न िेबसाइट भ्रमण गनुषहोस्: 

• assessments.dpsk12.org 

तपाईंसँग मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा कुनै पवन प्रश्न िा सरोकारहरू छन् भने कृपया वसधै ँआफ्नो बच्चाको विद्यालयमा सम्पकष  गनुषहोस् 

िा 

Family Constituency Services लाई (720) 423-3054 मा फोन गनुषहोस् । 

 

 

 

http://assessments.dpsk12.org/

