
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९ 

कग्निटिभ एबिललटिज िेस्ि® (कगयाि) 

एसेसमेन्िहरूले ववद्यार्थीहरू, अलभभावकहरू र लिक्षकहरूका लागग ववद्यार्थीहरूले गे्रड तह र ववर्यवस्तु स्तरमा निपुणता प्राप्त गरे िगरेको र २१औँ िताब्दीका 
लागग तयार हुुँदै ग्राजएुि हुिे मागषमा रहे िहरेको कुरा िारे महत्त्वपूणष जािकारी प्रदाि गदषछि।् यी एसेसमेन्िहरूको िनतजाले तपाईँको िच्चाको िैक्षक्षक प्रगनतमा 
प्रमाणको एउिा मापि प्रदाि गिे अपेक्षा गररन्छ। 
 

 
यो एसेसमेन्ट के हो ? 

कगयाि कग्निटिभ एबिललटिज िेस्ि® को छोिकरी रूप हो, जसले ववद्यार्थीहरूले लसकेका तकष िग्तत क्षमताहरूको मापि गदषछ। कगयािमा तीि खण्ड (भिषल 

ब्यािरी, ब्यािरी, र ििभिषल ब्यािरी) मा ववभाग्जत गररएका िहुवैकग्पपक प्रश्िहरू हुन्छि,् प्रनतखण्ड तीिविा परीक्षणहरू, जम्मा िौविा उपपरीक्षणहरूका 
लागग। भिषल ब्यािरीले ववद्यार्थीको खोजी गिे, पुिप्राषप्ती गिे, र तलुिा गिे क्षमताको मूपयाङ्कि गदषछ। तवाग्न्ििेटिभ ब्यािरीले ववद्यार्थीहरूको ढाुँचाहरूिारे 

कारण टदिे (तकष  गिे) र धारणाहरू प्रयोग गरेर सम्िन्ध निमाषण गिे क्षमताहरूको मूपयाङ्कि गदषछ। ििभिषल ब्यािरीले ववद्यार्थीहरूको आकािीय र गचत्रीय 

ववर्यवस्तु प्रयोग गिे केही िढी िवीि (अिौठा) प्रश्िहरूको कारण टदिे क्षमताहरूको मूपयाङ्कि गदषछ।  
 

निरीक्षक मार्ष त िाग्ब्दक रूपमा प्रश्िहरू प्राप्त गिे पटहलो गे्रडका ववद्यार्थीहरूको अपवादलाई छोडरे, हरेक उपपरीक्षणका लागग १० लमिि टदइएको हुन्छ। 

ववद्यार्थीहरूले िझुाउिु अनि उत्तरहरूको समीक्षा गिे (दोहोऱ्याउिे) अवसर प्राप्त गिेछि।् 

 

 
मेरो बच्चाको परीक्षण कहहले र्ररन्छ ? 

असाधारण िच्चाहरूको िकै्षक्षक अगधनियम (इलसइए) को पालिा गदै, गगफ्िेड र ट्यालेन्िेड (ग्जटि) ववभागले कोगािको प्रयोग गगफ्िेड लिक्षा सेवाहरूको 
आवश्यकता हुिे ववद्यार्थीको पटहचाि गिषका लागग िहृत्तर प्रमाणको एक भागका रूपमा प्रयोग गछष। कोगाि गे्रडहरू १, ३, ४, ५ र ७ का ती ववद्यार्थीहरूका लागग 

सञ्चालि गररन्छ जसले आवेदि परूा गरी गगफ्िेड र ट्यालेन्िेड ववभागमा िुझाएका छि।् आवेदिहरूका लागग समयसीमा अतिोिरको आरम्भ हो। 
 

परीक्षण अिलाइि ढाुँचामा हुन्छ र सञ्चालिका लागग लगभग २ िण्िा लानछ। कगयाि त्यस्तो परीक्षण होइि जसका लागग अध्ययि गिष सककन्छ वा अध्ययि 

गररिुपछष। आफ्िा ववद्यार्थीहले पयाषप्त आराम गरेको, राम्रो बे्रकर्ास्ि खाएको निग्श्चत गरेर र उिीहरूलाई आफ्िो सवोत्तम प्रयास गिे प्रोत्साटहत गरेर तपाईँले 

आप्िो ववद्यार्थीलाई परीक्षण ललिका लागग तयार गिष सतिुहुन्छ। 
 

परीक्षण अबधध 

तपाईँले परीक्षण लमनत अगावै आफ्िो ववद्यार्थीको स्कूलमा परीक्षण लमनत सटहतको ताललका भएको "परीक्षणका लागग रुगच" पत्र प्राप्त गिुषहुिेछ। निधाषररत 

परीक्षण लमनतहरूका लागग, कृपया आफ्िो ववद्यार्थीको लिक्षकसुँग सम्पकष  राखु्नहोस।् स्कूलमा कगयाि परीक्षण िोभम्िरको सुरुमा ललइन्छ।  
 

 
मेरो बच्चाले कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्नेछ ?   

कगयाि परीक्षणका प्राप्ताङ्कहरू प्रनतिताङ्कमा ररपोिष गररन्छि ्जसले तपाईँको ववद्यार्थीको िनतजालाई अमेररकी जिसङ््यालाई प्रनतनिगधत्व गिष छिोि 

गररएका एउिै उमेर र गे्रडका ववद्यार्थीहरूको समूहको प्राप्ताङ्कसुँग तलुिा गदषछ। प्रनतिताङ्क ऱ्याङ्कले तपाईँलाई एउिै उमेरका ववद्यार्थीहरूको कनत 

प्रनतितले तपाईँको ववद्यार्थी िरािर वा सो भन्दा तल प्राप्ताङ्क प्राप्त गऱ्यो भिी िताउुँछ। उदाहरणका रूपमा, यटद कुिै ववद्यार्थीले ९०औँ प्रनतिताङ्क प्राप्त 

गछष  भिे, यसको अर्थष उसले वा उिले एउिै उमेर वा गे्रडका ववद्यार्थीहरूको ९०% िरािर वा सोभन्दा राम्रो प्राप्ताङ्क प्राप्त गरेको छ। प्रनतिताङ्क ऱ्याङ्क १ देखख 

९९ सम्म ववस्ताररत भएको हुन्छ, र ५०औँ प्रनतिताङ्क सो ववद्यार्थीको उमेरका लागग औसत हो।  
 

 

यी प्राप्ताङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

यस एसेसमेन्िको उद्देश्य गगफ्िेड पटहचाि गिषका लागग आवश्यक सार्थ सार्थै गगफ्िेड म्यानिेि साइि कायषक्रमहरूका लागग योनयताका ववर्यमा उपयुतत 

िकै्षक्षक स्र्थापि निणषयहरूलाई सचूीत गिष प्रमाण सम्भव भएसम्म िढीभन्दा िढी जािकारी र तथ्याङ्क सङ्कलि गिुष हो। यी प्राप्ताङ्कहरू प्रमाणहरूका लागग 

सङ्कलि गररएका जािकारीहरूको अिं हुि।् यसको अर्थष एउिा परीक्षणको प्राप्ताङ्कले मात्र ववद्यार्थीलाई गगफ्िेड र ट्यालेन्िेड भिी पटहचाि गदैि। 
 

सिै गगफ्िेड पटहचािहरू प्रमाणहरूको एउिा सङ्कलिमा आधाररत हुिुपछष  जसमा उच्च तहका स्तरीकृत एसेसमेन्ि िनतजाहरू सामेल हुिुपिेछ। प्रमाणहरूको 
सङ्कलिको ववकास एउिा चललरहिे प्रकक्रया हो र यसका लागग अलभभावकको अिुरोध आवश्यक छैि। सो प्रमाणहरूको सङ्कलिमा निम्ि मापदण्डहरूको 



संयोजि पनि हुिपुिेछ जसले उच्च क्षमताहरू प्रदलिषत गदषछ: कामको पोिषर्ोललयो, रूबब्रतस, कायषसम्पादि, अवलोकि, रुजसूूचीहरू र/वा अन्तवाषताषहरू। 

ववद्यार्थीका िकै्षक्षक आवश्यकताहरू र गगफ्िेड सहयोगको सिैभन्दा उपयतुत तह निधाषरण गिषका लागग सिै जािकारीलाई उच्च योनयता प्राप्त समूहले समीक्षा 
र मूपयाङ्कि गिेछ। आवश्यकताको तहमा आधाररत रहेर तपाईँको ववद्यार्थी गगफ्िेड सेवाहरूका लागग योनय हुि पनि वा िहुि पनि सतछ।  
 

ववद्यार्थीहरूलाई तीिविा वगीकरण अन्तगषत पटहचाि गिष सककिेछ : िकै्षक्षक एग्प्िट्युड, ववलिष्ि ट्यालेन्ि एग्प्िट्युड, वा सामान्य िौद्गधक क्षमता। िकै्षक्षक 

क्षेत्रहरूमा निम्ि सामेल छि ्: पढाइ, लेखाइ, गखणत, ववज्ञाि, सामाग्जक अध्ययि र ववश्व भार्ा। ट्यालेन्ि एग्प्िट्युडले दृश्य र सम्पादि कला, सङ्गीत, ितृ्य, 

साइकोमोिर, लसजषिात्मकता र िेततृ्व समेट्छ। ववद्यार्थीहरूलाई एक वा सोभन्दा िढी क्षेत्रमा पटहचाि गिष सककिेछ।  

 

 

अततररक्त जानकारी 

आफ्िो िच्चाको लिक्षामा संलनि हुि हामी तपाईँलाई प्रोत्साटहत गदषछौँ। आफ्िो िच्चालाई कसरी िरमा सहयोग गिष सककन्छ भन्िे तररकाहरूका लागग र 

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्धताहरूका लागग आफ्िो िच्चाको लिक्षकसुँग सम्पकष  गिष िटहचककचाउिुहोस।् 
 

गगफ्िेड र ट्यालेन्िेड पटहचाि, वैग्श्वक ग्स्क्रनिङ प्रकक्रया वा डिेभर पग्ब्लक स्कूपसमा प्रदाि गररिे गगफ्िेड सेवाका तहहरूका ववर्यमा िढी जािकारीका लागग, 

कृपया आफ्िो ववद्यार्थीको स्कूलमा गगफ्िेड र ट्यालेन्िेड लिक्षकसुँग सम्पकष  गिुषहोस ्वा गगफ्िेड वा ट्यालेन्िेड ववभागको वेिसाइि http://gt.dpsk12.org 

हेिुषहोस।्  
 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 

यटद एसेसमेन्िहरूका ववर्यमका तपाईँसुँग प्रश्िहरू वा चासोहरू भए, कृपया सोझै आफ्िो स्कूलमा सम्पकष  राखु्नहोस ्वा पररवार कग्न्स्िच्युएन्सी सेवाहरूलाई 

(७२०)-४२३-३०५४ मा र्ोि गिुषहोस।् 
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