
 

एसेसमेन्टहरू सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९  

एक्सेस २.० (एसेससङ कम्प्रिहेन्सन एन्ड करयुननकेसन इन इङ्सलस स्टेट टु स्टेट) 

एसेसमेन्टहरूले ववद्यार्थीहरू, असििावकहरू र सिक्षकहरूका लागि ववद्यार्थीहरूले गे्रड तह र ववर्यवस्तु स्तरमा ननपुणता िाप्त िरे निरेको र २१औँ िताब्दीका 
लागि तयार हुुँदै ग्राजएुट हुने मािषमा रहे नहरेको कुरा बारे महत्त्वपूणष जानकारी िदान िदषछन।् यी एसेसमेन्टहरूको ननतजाले तपाईँको बच्चाको िैक्षक्षक ििनतमा 
िमाणको एउटा मापन िदान िने अपेक्षा िररन्छ। 

 

 
यो एसेसमेन्ट के हो ? 

एक्सेस २.० एउटा वावर्षक ननणषयात्मक एसेसमेन्ट हो जसले सुनाइ, पढाइ, लेखाइ र बोलाइका क्षेत्रमा सामाम्प्जक र िकै्षक्षक अङ्गे्रजी िार्ा वविािको मूल्याङ्कन 

िदषछ। अङ्गे्रजी ससकारूहरूलाई अनुिमन िनषका लागि यो एउटा राज्य आवश्यक एसेसमेन्ट हो जसले फेडरेल आवश्यकताहरू पनन पूरा िदषछ। गे्रडहरू के–१२ 

सरमका अङ्गे्रजी िार्ा ससकारू पहहचान िररएका सबै ववद्यार्थीहरूले यो एसेसमेन्ट सलन आवश्यक छ।  

 

यहद तपाईँको बच्चा ककन्डरिाटेनमा छ िने, उसले/उनले परीक्षणका चारैवटा िािहरू कािज र पेम्प्न्सल परीक्षण द्वारा सलनुपनेछ। यहद तपाईँको बच्चा गे्रडहरू 

१-१२ मा छ िने, एसेसमेन्ट सरपूणष रूपमा अनलाइन, सरपूणष रूपमा कािज-आधाररत ियोि िरेर, वा लेखनको िािलाई मात्र कािज ियोि िरेर सञ्चालन िनष 
सककनेछ। स्कूल वर्ष १५-१६ अनिसरम, यो परीक्षण कािजी रूपमा मात्र उपलब्ध गर्थयो। डनेिर पम्प्ब्लक स्कूल्स अनलाइन परीक्षणमा पारिमन हुुँदैछ।  

 

अङ्गे्रजी िार्ा ससकारूहरू र पयाषप्त संज्ञानात्मक असक्तता िएका िनी विीकृत िररएका गे्रडहरू १-१२ का ववद्यार्थीहरूले वैकम्प्ल्पक इएलएलहरूका लागि 

एक्सेसमा सहिािी हुनु पनेछ। यो परीक्षण पूणष रूपमा कािजमा सञ्चालन िररनेछ। 

 

लेखाइ सहहत कािज-आधाररत परीक्षणहरू आवश्यक हुने सबै गे्रड तहका ववद्यार्थीहरूलाई सो परीक्षण उपलब्ध छ। 

 

 
मेरो बच्चाको परीक्षण कहहले र्ररन्छ ? 

एक्सेस २.० जनवरी र फेब्रुअरीमा हदइन्छ र धेरैजसो ववद्यार्थीहरूका लागि अनलाइन ढाुँचामा सञ्चालन िररन्छ। ववसिष्ट परीक्षण तासलकाका लागि आफ्नो 
बच्चाको स्कूलमा सरपकष  राखु्नहोस।् तपाईँको बच्चाको परीक्षण गे्रड र ववर्यमा आधाररत रहेर ननम्प्श्चत हदनहरूमा मात्र सलइन्छ, सरपूणष अबगधिरर होइन।  

उनीहरूको ववसिष्ट परीक्षण तासलकाका लागि आफ्नो बच्चाको सिक्षकसुँि सरपकष  राखु्नहोस।् 

 

 
मेरो बच्चाले कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्रे्नछ ?   

तपाईँको बच्चाको कायषसरपादन बारे ववसिष्ट जानकारी सहहत मे महहनामा असििावक िाप्ताङ्क ररपोटष िरमा पठाइनेछ। तपाईँले आफ्नो बच्चाका लागि 

जरमाजरमी ८ िाप्ताङ्कहरू िाप्त िनुषहुनेछ। यी िाप्ताङ्कहरू ६ वटा िवीणता तहमा ररपोटष िररन्छन ्: 

 

१ – प्रवेर् र्दै  २ – नर्नस्कँदै  ३ – ववकभसत ह ँदै  ४ – ववस्तार ह ँदै  ५ – जोड्दै ६ – प ग्दै  

 

 

तपाईँले सुनाइ, पढाइ, लेखाइ र बोलाइका लागि अलि अलि िाप्ताङ्कहरू िाप्त िनुषहुनेछ। यीबाट ननरन समगित िाप्ताङ्कहरू ननकासलन्छ : 

 मौखखक िार्ा – बोलाइ (५०%) र सुनाइ (५०%) जोडडन्छ 

 साक्षरता – पढाइ (५०%) र लेखाइ (५०%)  

 बोध – सनुाइ (३०%) र पढाइ (७०%)  

 समग्र िाप्ताङ्क – सुनाइ (१५%) बोलाइ (१५%) पढाइ ( ३५%) र लेखाइ (३५%) 

 

 

यी प्राप्ताङ्कहरू कसरी प्रयोर् र्ररन्छर्न ्? 

एक्सेस २.० का िाप्ताङ्कहरू हरेक ववद्यार्थीको अङ्गे्रजी िार्ा िवीणताको तह सिक्षकलाई जानकारी िराउनका लागि िररन्छ। यसले ववद्यार्थीहरूका लागि 

सबैिन्दा उपयुक्त ककससमको सिक्षण ननधाषरण िनष मद्दत िदषछ। यसलाई अङ्गे्रजी ससकारू कनत बेला मखु्यधारका अङ्गे्रजी कक्षाहरूमा राख्नका लागि तयार 

हुन्छ िनेर ननधाषरण िनष पनन ियोि िररन्छ। अङ्गे्रजी िार्ा आजषन सेवाहरूबाट बाहहररनका लागि ववद्यार्थीहरूलाई समग्र िवीणता तह ४.० वा मागर्थका सार्थै 
साक्षरता िाप्ताङ्क ४.० वा मागर्थ आवश्यक हुन्छ। 

 



 

अनतररक्त जार्नकारी 

आफ्नो बच्चाको सिक्षामा संलग्न हुन हामी तपाईँलाई िोत्साहहत िदषछौँ। आफ्नो बच्चालाई कसरी िरमा सहयोि िनष सककन्छ िन्ने तररकाहरूका लागि र 

परीक्षण समायोजनहरूको उपलब्धताहरूका लागि आफ्नो बच्चाको सिक्षकसुँि सरपकष  िनष नहहचककचाउनुहोस।् 

 

अधधक जार्नकारी : ववडा  
 https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx हेनुषहोस,् पररवारहरूको वेबबनारहरू स्तरहरू िीर्षक अन्तिषत हेनुषहोस ्। 

 

अधधक जार्नकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेनुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org  
 https://drive.google.com/file/d/1KJGsX9_HwAf4Sd_R-ZLhFxeD-w83a_br/view 

 

यहद एसेसमेन्टहरूका ववर्यमका तपाईँसुँि िश्नहरू वा चासोहरू िए, कृपया सोझै आफ्नो स्कूलमा सरपकष  राखु्नहोस ्वा पररवार कम्प्न्स्टच्युएन्सी सेवाहरूलाई 

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोन िनुषहोस।् 

 

 

? 

https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx

