
म कहाँ बढी जान्न सक छ्ु ?

कोलोराडोका सम प्ूर्ण विद्ार्थीहरू कलेज र करर्र सफलताका लागि त्ार हछु्न ्भ्नी न्नश्चित ि्न्ण कोलोराडोका ररिरस शकै्षिक सतरहरू 
न्नमा्णर िररएका हछु्न।् कोलोराडोका एसेसमेन्ट्टहरू राज् सतरहरूसँि ममला्न िररएका ््न,् जसले विद्ार्थीहरूले सम्ानतरमा कसरी 
का््णसम्ाद्न िरररहेका ््न ्र विकमसत भैरहेका ््न ्तर्ा डडशसरिक्ट र राज्भररमा आफ्ना सार्ीहरूसँि कसरी तछुल्ना भरैहेका ््न ्भन्ेन 
कछु रा मशषिा प्रदा्कहरू र अमभभािकहरूलाई बछुझ्न मद्दत ि ््ण्न।्

बढी जान्नका लागि हे्नछु्णहोस:् www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparents

शकै्षिक सफलताको कोलोराडो मा््न
त्ाईँको विद्ार्थीको शैक्षिक सफलतालाई मद्दत ि्न्णका  

लागि मसमास प्रापताङक रर्ो्ट्णको प्र्ोि

www.cde.state.co.us

अङगे्जी भाषा कला, िणरत, विज्ा्न र सामाशजक अध्््नमा शैक्षिक सफलताको कोलोराडो 
मा््न(मसमास) कोलोराडो शकै्षिक सतरहरू अ्नछुरू् ््न ्र नत्नले समालोचिकी् सोचिाइ 
र समस्ा समाधा्न जसता जट्टल सी्हरू मा््न ि ््ण्न।् मसमास ्रीषिर मल्ेन प्रत्ेक 
विद्ार्थीका लागि एउ्टा प्रापताङक रर्ो्ट्ण न्नमा्णर िररन्। ्ी रर्ो्ट्णहरूले अमभभािकहरूलाई 
कनत राम्ररी आफ्ना बचचिाहरूले कोलोराडो शकै्षिक सतरहरूका अ्ेषिाहरू ्पूरा िरररहेका ््न ्
र आफ्ना बचचिाहरू ग्ाजछुएस्न ्न् कलेज र करर्रको माि्णमा ््न ्कक ्ै्न्न ्भन्ेन कछु रा 
राम्ररी बछुझ्न मद्दत ि्नने जा्नकारी प्रसतछुत िद्ण््न।्

• मसमास ्रीषिरहरू कोलोराडो शकै्षिक सतरहरूसँि ममला्न िररएका ््न,् जछु्न विद्ार्थीहरू कलेज, करर्र र जीि्नका लागि त्ार 
भएको सछुन्नश्चित ि्न्ण मद्दत ि्न्णका लागि माि्णगचित्र जसत ैहछु्न।् िसनत २०१८ मा राज्को का्नछु्नहरूको आि््कता अ्नछुसार राज् 
शकै्षिक सतरहरूलाई अ्ड्ेट िररएको ्। ्ररमाशज्णत कोलोराडो शकै्षिक सतरहरू २०२०-२१ सकपू ल िष्ण समम लािपू हछु ँदै्न्न,् र राज् 
्रीषिरहरूलाई सो सम्मा अ्ड्ेट िररएका सतरहरूसँि ममला्न िरर्ेन्। सकपू ल डडशसरिक्टहरू, मशषिकहरू र विद्ार्थीहरूसँि ्न्ाँ 
सतरहरू र राज् ्रीषिरहरूमा सर्ा्नानतरर हछु्नका लागि अकको िष्ण बाँकी ्।

• मसमास ्रीषिरहरू िष्णको अनत्मा टदइन््न,् र विद्ार्थीको प्रिनतको सम प्ूर्ण गचित्र प्रदा्न ि्न्णका लागि रर्ो्ट्ण काड्ण, कषिाकोठा 
का््णसम्ाद्न र मशषिकको ्षृठ्ोषरसँि प्र्ोि ि्न्ण सकक्ेन एउटा मात्र सूचक हुन।्

• ्ी ्रीषिरहरूले विद्ार्थीलाई आज आि््क हछु्ेन सी्हरू मा््न िद्ण््न ्– जसत ैसमालोचिकी् रू्मा सोच्ेन र जट्टल समस्ाहरू 
समाधा्न ि्नने।

• प्रारशमभक गे्डहरूम ैविद्ार्थीहरूले गे्ड-तह अ्ेषिाहरू ्पूरा िरे ्निरेको जान्नाले अमभभािकहरू र मशषिकहरूलाई विद्ार्थीलाई हाइ 
सकपू ल ्न् कलेज र जागिरका लागि राम्ररी त्ार ि्न्ण सम् टदन्।

• आफ्नो बचचिाले गे्ड तह अ्ेषिाहरू ्पूरा िररसकेको िा ्नानिसकेको अिसर्ामा उसको िा उ्नको मशषिा समदृ्ध ब्नाउ्नका लागि 
रर्नीनतहरू ्टहचिा्न ि्न्ण आफ्नो विद्ार्थीको मशषिकसँि का््ण ि्नछु्णहोस।् त्सत,ै आि््क ्रेको शसर्तमा त्ाईँको विद्ार्थीको 
का््णसम्ाद्न सछुधार ि्न्णका लागि स्ोतहरू ्टहचिा्न ि्न्ण त्ाईँको विद्ार्थीको मशषिकले मद्दत ि्न्ण सक््न।् विद्ार्थीहरूलाई 
उ्नीहरूका सी्हरू अभ्ास ि्न्ण मद्दत ि्न्णका लागि ट्छु्टररङ, सकपू ल ्न्का का््णक्रमहरू िा िरका कक्र्ाकला्हरू उ्लबध हछु्न 
सक््न।्

• परीक्षण प्ाप्ाङकहरू प्गत्को एउटा मात्र सूचक भएको कछु रा आफ्नो विद्ार्थीलाई वि्िास टदलाउ्नछुहोस।्
• िरमा कछु ्न सी्हरू सबलीकरर ि्नने हो न्नधा्णरर ि्नछु्णहोस।् त्ाईँको विद्ार्थीको प्रापताङक रर्ो्ट्णमा िररएका विमशष्ट सी्का 

विसततृ भािहरू सछुधार आि््कता भएका षिेत्रहरू ्टहचिा्न ि्न्ण महतति्पूर्ण सछुरुिाती बबनदछु हछु्न सक््न।्
• प्रापताङक रर्ो्ट्ण काड्ण बछुझ्नका लागि अमभभािकको माि्ण न्नदनेशक र बारमबार सोगध्ेन प्र््नहरूसटहत कोलोराडो शैक्षिक सतरहरू र 

समबशनधत एसेसमेन्टहरूबारे अगधक जा्नकारी www.cde.state.co.us/communications/resourcesforparentsबा्ट मल्नछुहोस।्

सशमझि्नछु््नने कछु राहरू

म कसरी मेरो बचचिालाई सह्ोि ि्न्ण सक छ्ु ?


