
 

एसेसमेन्टहरू (मलू्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९  

भसमास (कोलोराडो मेजसग अफ एकेडभेमक सक्सेस) 

एसेसमेन्टहरूले ववद्यार्थीहरू, अभििावकहरू र भिक्षकहरूका लागि ववद्यार्थीहरूले गे्रड तह र ववर्यवस्तु स्तरमा निपुणता प्राप्त िरे ििरेको र २१औँ िताब्दीका 
लागि तयार हुुँदै ग्राजएुट हुिे मािषमा रहे िहरेको कुरा बारे महत्त्वपूणष जािकारी प्रदाि िदषछि।् यी एसेसमेन्टहरूको िनतजाले तपाईँको बच्चाको िैक्षक्षक प्रिनतमा 
प्रमाणको एउटा मापि प्रदाि ििे अपेक्षा िररन्छ। 

 

 
यो एसेसमेन्ट के हो ? 

िकै्षक्षक सफलताको कोलोराडो मापि (कोलोराडो मेजसष अफ एकेडभेमक सक्सेस), वा भसमास (भसएमएएस) िार्ा कला, िणणत, ववज्ञाि, र सामाजजक अध्ययिका 
लागि राज्यस्तरको निणषयात्मक एसेसमेन्ट (मूल्याङ्कि) हो। भसमास राज्यको ररिरस िकै्षक्षक स्तरसुँि अलाइि (भमलाि) िररएको र ववद्यार्थीहरूले ती 
स्तरहरूमा कनत निपुणता प्राप्त िरररहेका छि ्र आिामी गे्रडका लागि कनत तयार छि ्िन्िे कुरा मापि ििष निमाषण िररएको हो। 

 

भसमास अङ्गे्रजी िार्ा कला (इएलए) र िणणत एसेसमेन्ट प्रश्िहरू वास्तववक रूपमा कोलोराडो भिक्षा बोडष र वपएआरभसभस (पाटषिरभसप फर एसेसमेन्ट अफ 

रेडडिेस फर कलेज एन्ड कररयसष)को सहकायषको िनतजास्वरूप ववकभसत िररएको गर्थयो। कोलोराडो भिक्षा बोडषले २०१९को वसन्तमा सुरु हुिेिरर भसमास 
इएलए र िणणत एसेसमेन्टहरूमा राणििे राज्य-ववभिष्ट प्रश्िहरू ववकभसत ििष कोलोराडो भिक्षा प्रदायकहरूसुँि काम िरेको छ। भसमास ववज्ञाि, 

सामाजजक अध्ययि, र स्पानिस िार्ा कला एसेसमेन्टहरू कोलोराडो भिक्षा वविाि, परीक्षण ठेकेदार वपयरसि कोलोराडो भिक्षा प्रदायकहरूसुँिको 
सहकायषमा ववकभसत िररएको गर्थयो।  

 
मेरो बच्चाको परीक्षण कहहले र्ररन्छ ? 

एभलमेन्टरी र भमडल स्कूल ववद्यार्थीहरू 

हरेक वसन्त (जस्प्रिंि) मा, निम्ि गे्रडहरू र ववर्यमहरूमा एभलमेन्टरी र भमडल स्कूलका ववद्यार्थीहरूलाई भसमास ददइन्छ। 

 अङ्गे्रजी िार्ा कला (गे्रडहरू ३-८)  

o तेस्रो र चौर्थो गे्रडका अङ्गे्रजी िार्ा भसकारू पदहचाि िररएका ववद्यार्थीहरूलाई अङ्गे्रजी िार्ा कला परीक्षणको स्र्थािमा स्प्यानिस िार्ा 
कला परीक्षण ददइन्छ। 

 िणणत (गे्रडहरू ३-८) 

 ववज्ञाि (गे्रडहरू ५ र ८) 

 सामाजजक अध्ययि (छिोट िररएका स्कूलहरूमा गे्रड ४ र ७) 

 

हाइ स्कूल ववद्यार्थीहरू 

िवौँ र दसौँ गे्रडका ववद्यार्थीहरू 

हरेक वसन्तमा िवौँ र दसौँ गे्रडका ववद्यार्थीहरूले िार्ा कला र िणणतका लागि वपएसएदट (वप्रभलभमिरी स्कोलाजस्टक एजप्टट्युड टेस्ट) भलन्छि।् यी गे्रडहरूमा 
भसमास एसेसमेन्टहरू ददइुँदैिि।्  

 

एघारौँ गे्रडका ववद्यार्थीहरू 

हरेक वसन्तमा एघारौँ गे्रडका ववद्यार्थीहरूले निम्ि राज्यस्तरीय एसेसमेन्टहहरू भलन्छि ्: 

 िार्ा कला र िणणतका लागि एसएदट (स्कोलाजस्टक एजप्टट्युड टेस्ट)  

 भसमास ववज्ञाि 

 भसमास सामाजजक अध्ययि 

भसमास मूलत: अिलाइि परीक्षण हो, जिु माचष र अवप्रल मदहिामा सञ्चालि िररन्छ। ववभिष्ट परीक्षण ताभलकाका लागि आफ्िो बच्चाको स्कूलमा सम्पकष  
राखु्नहोस।् भमनत र समय स्कूलअिसुार फरक हुि सक्छ।  

 

कोलोराडो राज्य एसेसमेन्टहरूका लागि औसतमा तीिदेणि छ घण्टासम्म लाग्छ, जसलाई पूरा ििष ववद्यार्थीको िकै्षणणक समयको १.५% िन्दा कम समय 

लाग्छ। अन्य सबै एसेसमेन्टहरू स्र्थािीय निमाषण तहमा निर्ाषरण िररन्छ।   

 
 
 
 
 



 
मेरो बच्चाले कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्नेछ ?   

तपाईँको बच्चाले ववद्यार्थी  कायषसम्पादि ररपोटष प्राप्त ििेछ जसमा परीक्षण िररएको ववर्यवस्तु क्षेत्रको एसेसमेन्टमा तपाईँको बच्चाको समग्र कायषसम्पादि 

सङ्केत ििषका लागि  कायषसम्पादि तह र प्राप्तङ्क हुिेछि।् हरेक स्तरमा तपाईँको बच्चाले कनत राम्रो कायषसम्पादि िऱ्यो िन्िे कुरा सङ्केत ििषका लागि 

उपस्केल प्राप्ताङ्कहरू प्रदाि िररएका हुन्छि।्  

 

ररपोटषमा स्कूल, डडजस्िक्ट, र राज्य औसतहरू सामेल िररएका हुन्छि ्जसले िदाष तपाईँ आफ्िो बच्चाको कायषसम्पादि अरूको कायषसम्पादिसुँि तलुिा ििष 
सक्िुहोस।् 

 

 

यी प्राप्ताङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

भसमास िनतजाहरूले ववद्यार्थी कायषसम्पादिको एउटा गचत्र स्कूलहरू, डडजस्िक्टहरू, भिक्षकहरू, अभििावकहरू, र समुदायलाई प्रदाि िदषछ। िनतजाहरूले 

िकै्षक्षक रूपमा ववद्यार्थीहरूले कसरी प्रिनत िरररहेका छि ्िन्िे देिाउुँछ, जिु कलेज र पेिाका लागि तयार ग्राजएुट ििे मािषमा ववद्यार्थीहरू रहेको सुनिजश्चत 

ििषका लागि एउटा प्रमुि घटक हो। भिक्षकहरूले भसमास िनतजा ववद्यार्थीहरूका व्यजक्तित आवश्यकताहरू पूरा ििषका लागि भिक्षण सबलीकरण ििषका लागि 

प्रयोि िदषछि।् स्कूल र डडजस्िक्टहरूले भसमास िनतजाहरूलाई आिामी वर्षका लागि िकै्षणणक कायषक्रमहरूमा समन्वय ििषका लागि प्रयोि िदषछि।् 

 

 

अततररक्त जानकारी 

आफ्िो बच्चाको भिक्षामा सिंलग्ि हुि हामी तपाईँलाई प्रोत्सादहत िदषछौँ। आफ्िो बच्चालाई कसरी घरमा सहयोि ििष सककन्छ िन्िे तररकाहरूका लागि र 

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्र्ताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  ििष िदहचककचाउिुहोस।् 

 

अधधक जानकारी : भसमास 

हेिुषहोस ्: 

 http://www.cde.state.co.us/assessment/generalinfo-parents 
 अभ्यास परीक्षणहरू: https://co.testnav.com  

 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 

यदद एसेसमेन्टहरूका ववर्यमका तपाईँसुँि प्रश्िहरू वा चासोहरू िए, कृपया सोझै आफ्िो स्कूलमा सम्पकष  राखु्नहोस ्वा पररवार कजन्स्टच्युएन्सी सेवाहरूलाई 

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुषहोस।् 

 

 

? 
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