
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९ 
कोअल्ट ववज्ञान र सामाजिक अध्ययन एसेसमेन्ट 

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 ? 

कोअल्ट ववज्ञाि र सामाजजक अध्ययि एसेसमेन्ट स्तर आधाररत हो र यसले कोलोराडो िकै्षक्षक स्तरहरूको ववस्ताररत प्रमाण पररणामतर्ष  ववद्यार्थीहरूको 
प्रिनत मापि िदषछ। यो एकोमोडसेिहरू हुुँदाहुुँदै पनि भसमास मा सहिािी हुि िसक्िे पयाषप्त संज्ञािात्मक असक्तता िएका ववद्यार्थीहरूका लागि राज्यको 
एउटा बाध्यकारी एसेसमेन्ट हो। कोअल्ट ववज्ञाि एसेसमेन्ट गे्रडहरू ५, ८र ११ का ववद्यार्थीहरूका लागि सञ्चालि िररन्छ। कोअल्ट सामाजजक अध्ययि 

एसेसमेन्ट गे्रड ४ र ७ का ववद्यार्थीहरूका लागि सञ्चालि िररन्छ (िमिुा छिोट जसमा लििि १/३ स्कूलहरू सहिािी हुन्छि)्। 

 

 
मेरो बच्चाको परीक्षण कहहले र्ररन्छ ? 

तपाईँको बच्चालाई अवप्रलको महहिामा परीक्षण िररिेछ। तपाईँको बच्चाको परीक्षण गे्रड र ववर्यमा आधाररत रहेर निजचचत हदिहरूमा मात्र भलइन्छ, सम्पूणष 
अबगधिरर होइि। उिीहरूको ववभिष्ट परीक्षण ताभलकाका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  राखु्नहोस।्  

 

 
मेरो बच्चाले कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्नेछ ?   

तपाईँको बच्चाले स्केल प्राप्ताङ्क र कायषसम्पादि तह प्राप्त ििेछ। कायषसम्पादि तहहरूले प्रत्येक तहमा ववद्यार्थीहरूले प्रदभिषत िछषि ्ििी अपेक्षा िररएका 
धारणाहरू र सीपहरूको व्याख्या िदषछि।् चारवटा अन्तर-गे्रड र ववर्यवस्तु क्षेत्र कायषसम्पादि तहहरू िोभिस (भसकारू), डिेलवपङ (ववकभसत हुुँदै), इमजजषङ 

(निस्कुँ दै) र एक्सप्लोररङ (अन्वेर्ण िदै) हुि।् 

 

तपाईँको बच्चाको समग्र स्केल प्राप्ताङ्क (० र २५० बीचको सङ्ख्या) र कायषसम्पादि तह (एक्सप्लोररङ, इमजजषङ, डिेलवपङ वा िोभिस) प्रदाि िररन्छि।् 

एसेसमेन्टका कुि ैपनि प्रचिका उत्तरहरू िहदिे ववद्यार्थीहरूलाई अनिणाषयक  उपागध हदइन्छ। 

 

 

यी प्राप्ताङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

यो एसेसमेन्ट कायषक्रमको प्रार्थभमक उद्देचय ििेको त्यो तह निधाषरण ििुष हो जसमा पयाषप्त संज्ञािात्मक असक्तता िएका कोलोराडोका ववद्यार्थीहरूले परीक्षण 

िररएको गे्रड तहको अन्त्यमा ववज्ञाि र सामाजजक अध्ययिको ववर्यवस्तु क्षेत्रमा कोलोराडो िकै्षक्षक स्तरहरूको ववस्ताररत प्रमाण पररणाम िेट्दछि ्। कोअल्ट 

िनतजाहरूले ववस्ताररत प्रमाण पररणामहरूसुँि सम्बजन्धत ववद्यार्थीको िकै्षक्षक प्रिनतको एउटा मापि प्रदाि ििे अपेक्षा राखिएको छ। 

 

 

अततररक्त िानकारी 

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

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्धताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  ििष िहहचककचाउिुहोस।् 

 

अधधक िानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 

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

(७२०)-४२३-३०५४ मा र्ोि ििुषहोस।् 
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http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

