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्स प्यापियाङ् ररपो ््यले शकै्क्् सफलिया्ो ्ोलोरयािो ्मयापन(मस्मयास) अङगे्जी भयाषया ्लया/सयाक्रिया परीक्ण्मया िपयाईँ्ो विद्यार्थी्ो ्या््यसमपयादन बयारे जयान्यारी 
प्दयान गद्यछ।

• िपयाईँ्ो विद्यार्थी्ो ्या््यसमपयादनलयाई स्ेल प्यापियाङ्, ्या््यसमपयादन िह, र प्तिशियाङ् शे्णीदियारया प्सिुि गररनछ। प्यापियाङ्हरूलयाई एउ्या एउ्या 
स्ेल्मया रयाखखनछ जसले गदया्य विद्यार्थी्ो ्या््यसमपयादनलयाई विमभनन िष्यहरू्मया िुलनया गन्य सक््ोस।्

• ग्याफ्मया, स्ेल प्यापियाङ्हरू ियाइ्मनिहरूले प्सिुि गररए्या छन।् िपयाईँ्ो विद्यार्थी्ो ियाइ्मनि िररपरर्या िीरहरूले, ्दद धेरै प्् परीक्ण मलए्या 
खणि्मया िपयाईँ्ो विद्यार्थीले प्यापि गन्य सकने प्यापियाङ््ो विसियार देखयाउँछन।्

• िपयाईँलयाई आफनो विद्यार्थी्ो ्या््यसमपयादन अन् विद्यार्थी्ो ्या््यसमपयादन गन्य सस्जलो होस ्भनन्या लयागग स क्ू ल, डिस्सरिक् र रयाज््ो जयान्यारी 
प्दयान गररए्ो छ। रयाज्भरर्मया प्त्े् ्या््यसमपयादन िह्मया विद्यार्थीहरू्ो प्तिशि िलपदटि ग्याफ्मया ददइए्ो छ।

• र्ोपलया भए्या लयाइनहरूले प्यापियाङ्हरू्ो विसियार ्या््यसमपयादन िहहरू्मया विभयास्जि भए्ो सर्यान देखयाउँछन।्
• ् ो ररपो ््य आफनो विद्यार्थी्ो मशक््सँग छलफल गन्य िपयाईँलयाई प्ोतसयादहि गररनछ।

अपेषिाहरू पकूरा गनने विद्यार्थी आगया्मी गे्ि िह्या लयागग ्मयाग्य्मया हुनछन ्र तिनीहरूले विमशष् रूप्मया तनमन ्ुरया प्दमश्यि गद्यछन:्
पढयाइ्मया, विद्यार्थीले प्दमश्यि गरे्ो ढयाँचयाले तनमन ्ुरया सङ्ेि गद्यछः
• अत्नि जद्ल पया्ठसँग : प्शनहरू सोधदया र/िया उतिर ददँदया सया्मयान् रूप्मया शुद्ध हुने क््मिया, पया्ठ्मया भए्या सपष् वििरण र उदयाहरणहरू्ो सनदभ्य मलँदया र 
पया्ठबया् तनष्ष्यहरू्ो व्याख्या गदया्य पया्ठ्ो सया्मयान् बोध (बुझयाइ) देखयाउने।

• ्मध््म जद्ल पया्ठसँग : प्शनहरू सोधदया र/िया उतिर ददँदया सया्मयान् रूप्मया शुद्ध हुने क््मिया, पया्ठ्मया भए्या सपष् वििरण र उदयाहरणहरू्ो सनदभ्य मलँदया र 
पया्ठबया् तनष्ष्यहरू्ो व्याख्या गदया्य पया्ठ्ो सया्मयान् बोध (बुझयाइ) देखयाउने।

• सस्जलै बुखझने पया्ठसँगस : प्शनहरू सोधदया र/िया उतिर ददँदया प्या्जसो शुद्ध हुने क््मिया, पया्ठ्मया भए्या सपष् वििरण र उदयाहरणहरू्ो सनदमभ्य मलँदया र 
पया्ठबया् तनष्ष्यहरू्ो व्याख्या गदया्य पया्ठ्ो सया्मयान् बोध (बुझयाइ) देखयाउने।

ललखित अलिव्क्तमा विद्यार्थीहरूले विमशष् रूप्मया प्मप् समबोधन गद्यछन ्र विचयार वि्मसि गद्यछन,् ्स्मया बहु स्ोिहरूबया् पुस्ष् गनु्य पतन सया्ेमल छ, 
जब क् धेरैजसो स्सर्ति्मया उद्ेश्पकूण्य र प्या् तन्स्नरिि सङग्ठन प्दमश्यि गद्यछन।् विद्यार्थीहरूले विमशष् रूप्मया:
• ि ््य , वििरण, पया्ठ-आधयाररि प््मयाण, र/िया व्याख्या प््ोग गरेर शीष््य  र/िया ब्यान्या िततिहरू वि्मसि गननेछन।्
• ् या््य र उद्ेश्सँग सबभैनदया उप्ुकि हुने गरी शीष््य  िया ब्यान्या िततिहरू वि्मसि गननेछन।्
• पररच् र/िया तनष्ष्य सया्ेमल हुन सकने, प्या् तन्स्नरिि उद्ेश्पकूण्य सङग्ठन प्दमश्यि गननेछन।्
• विचयारहरूलयाई सपष् रूप्मया अमभव्कि गन्य सं्ोजन शबदहरू र शबदयािलीहरू, व्याख्यात्म् शबदहरू, र/िया सया्मत्् शबदहरू प््ोग गननेछन।्

ज्ान तर्ा िाषा प्र्ोग र रीतिहरू्मया, विद्यार्थीहरूले विमशष् रूप्मया समपयाददि लेखनसँग अनुरूप सिरी् अङगे्जी्या रीिहरू्मयागर््ो 
दक्िया प्दमश्यि गननेछन।् व्या्रण र प््ोग्मया भए्या गलिीहरूले ्दहले्याहीँ बुझयाइ्मया बयाधया गन्य सकछन।्

्या््यसमपयादन िह तनरूप्हरू(वपएलडिएस)्ो पकूण्य संस्रण हेन््य या लयागग हेनु्यहोस ्:
http://www.cde.state.co.us/assessment/grade_4_english_language_arts_plds.

्स ररपो ््यले पढयाइ र लेखयाइ्मया िपयाईँ्ो बचचया्ो ्ोलोरयािो शैक्क्् सिर्ो तनपुणिया व्याख्या गद्यछ।

मस्मयास एसेस्ेमन् ्या््यक्र्मबयारे बढी जयान्यारी्या लयागग हेनु्यहोस ्
http://www.cde.state.co.us/assessment/cmas
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्स एसेस्ेमन््मया सया्ेमल गररए्या सिरहरूबयारे बढी जयान्यारी्या लयागग ्ृप्या ्ोलोरयािो मशक्या विभयाग्ो िेबसयाइ् 
http://www.cde.state.co.us/coreadingwriting/statestandards हेनु्यहोस।्

अङगे्जी भयाषया ्लया/सयाक्रिया  गोपनी्
सब्लेम का््छसमपादन
• पढयाइ्मया िपयाईँ्ो बचचया्ो स्मग् ्या््यसमपयादन िल्ो गचरि्मया ्मयागर्ललो ियाइ्मनिले जनयाइए्ो छ।
• स्मग् लेखयाइ र प्त्े् पढयाइ र लेखयाइ सबकले्महरू्या लयागग िपयाईँ्ो विद्यार्थीले आस्ज्यि गरे्या अङ्हरू्ो 
प्तिशि अन् प्त्े् गचरि्ो ्मयागर्ललो सिमभले प्सिुि गरे्ो छ।

• िुलनया्या लयागग डिस्सरिक् र रयाज् औसिहरू प्दयान गररए्या छन।्
• गयाढया ्ठयािो रेखयाले ्सरी अपेक्या पकूरया गनने ्या््यसमपयादन िह्मया पुगदै गरे्या विद्यार्थीहरूले स्मग् अङगे्जी भयाषया 
्लया/सयाक्रिया परीक्ण्मया प्यापि गरे्या अङ्हरू्ो औसि प्तिशि देखयाउँछ।

पढाइ

लेिाइ

पढाइ सकेल प्रापताङक

िल्ो गचरिले स क्ू ल, डिस्सरिक् र रयाज् औसिहरूसँग समबस्नधि िपयाईँ्ो विद्यार्थी्ो स्ेल प्यापियाङ् देखयाउँछ।

साहहक््क पाठ 
विद्यार्थीहरूले आख्यान, नया्् र ्वििया पढछन ्र विशलेषण गछ्यन।्

जानकारीमकूलक पाठ
विद्यार्थीहरूले गैर-आख्यान, इतिहयास, विज्यान, र ्लया पढछन ्र विशलेषण 
गछ्यन।्

शबदिणडार
शबदहरू र शबदयािलीहरू्ो अर््य ्े हो भनी पतिया लगयाउन विद्यार्थीहरूले 
सनदभ््य ो प््ोग गछ्यन।्

समग्
मलखखि अमभव्स्कि अङ्हरूलयाई िीनले गुणन गरी भयाषया र रीति अङ्हरू 
जोिरे लेखयाइ स्मग् गणनया गररनछ।

ललखित अलिव्क्त
विद्यार्थीहरूले आफकू ले पढे्या ्ुरयाबया् वििरण प््ोग गरेर रयाम्ररी-वि्मसि लेख 
रचनया गछ्यन।्

िाषा र रीततहरू
विद्यार्थीहरूले रीतिहरू र भयाषया्या अन् ्महततिपकूण्य िततिहरू्ो ज्यान प्दमश्यि 
गद्यछन।्

आस्ज्यि गरे्या अङ्हरूलयाई िष्यअनुसयार िुलनया गन्य सक्ँदैन क्नक् ए्ल आइ््महरू िषषै वपचछे 
पररिि्यन हुनछन।् तिनीहरूलयाई सबकले्महरू्मया पतन िुलनया गन्य सक्ँदैन क्नक् आइ््म्या सङख्याहरू 
र आइ््म्ो ्द्ठनिया एउ्ै नहुन सकछ।

पषृ्ठ २ ्ो २


