
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९  

डिबेल्स र आइिले 

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 ? 

डडबेल्स (डडआइबबइएलएस) डाइिाभमक इन्न्डकेटसष अफ बेभसक अली भलटरेसी न्स्कल्स को छोटो रूप हो।  यो ककन्डरिाटषिदेखि छैठौँ गे्रडसम्मका ववद्यार्थीहरूको 
प्रारन्म्िक साक्षरता सीपहरू प्रान्प्तको प्रिनत मूल्याङ्कि ििष निमाषण िररएको व्यन्ततित रूपमा सञ्चालि िररिे एसेसमेन्ट हो जसले प्रकियाहरू र उपायहरूको 
सेट प्रयोि िदषछ। यसमा मापि िररएका सीपहरूमा फोिेभमक सचेतता, फोनितस, तीक्ष्णता (फ्लुएन्सी), र बोध सामेल छि।् ववद्यार्थीहरूले आफ्िो गे्रड तह र 

वर्षको समयमा आधाररत रहेर यो परीक्षण पूरा िदषछि।् 

 

आइडले, वा इन्न्डकाडोरस डडिाभमकोस डले एन्तसटो एि ला लेतचुरा, एउटा निमाषणात्मक एसेसमेन्ट िङृ्िला हो जसलाई स्प्यानिसमा पढ्ि भसककरहेका 
बच्चाहरूको आधारिूत साक्षरता सीपहरू मापि ििषका लागि निमाषण िररएको हो। आइडले मापिहरू डडबेल्सका अिुवाद होइिि,् यद्यवप नतिीहरू वणषमालीय 

िार्ाहरू पढ्ि बच्चाहरूले कसरी भसतछि ्िन्िे अिुसन्धाि-आधाररत प्रमाणमा आधाररत छि।् आइडलेले स्प्यानिस िार्ाको िार्ािास्रीय संरचिा पनि 

समेट्छ जसमा फोिोलोजी, वतषिी, र वातयववन्यास सामेल छ। यी मापिहरू स्तरीकृत, छोटा, व्यन्ततितरूपमा सञ्चालि िररिे हुि ्र नयिलाई प्रारन्म्िक 

स्पानिस साक्षरता सीपहरूको ववकास अिुिमि ििष नियभमत रूपमा प्रयोि ििष सककन्छ। आइडलेले पढाइको सुरुका मूलिूत तत्त्वहरूका सबै क्षेरका सीपहरूको 
मापि िदषछ जसमा यी सामेल छि ्: सम्बन्न्धत टेतस्ट, िब्दिन्डार र बोधसुँि फोिोलोन्जकल (स्वरववज्ञािसम्बन्धी) सचेतिा, वणषमाला भसद्धाि,् िदु्धता र 

तीक्ष्णता। आइडलेले अक्षर िामाकरण तीक्ष्णता पनि र्थप जोखिमको सचूकका रूपमा मूल्याङ्कि िदषछ। 

 

डडबेल्स र आइडले दवुै कोलोराडो रीड अगधनियमका लागि स्वीकृनतप्राप्त एसेसमेन्टहरू हुि ्र नयिलाई ववद्यार्थीको पढाइ उपलन्ब्ध तह र प्रिनत मापि ििष, 
पढाइ कमजोरीका लागि ववद्यार्थीहरूलाई न्स्िि ििष, र भिक्षण वविेदीकरण ििष प्रयोि िररन्छ। डडबेल्स र आइडले निदािात्मक तथ्याङ्कलाई आफ्िो गे्रड तह 

िन्दा पयाषप्त तल पढढरहेका ववद्यार्थीहरूका लागि लन्क्ष्यत पढाइ हस्तक्षेप योजिाहरू (रीड योजिाहरू) निमाषण ििषका लागि प्रयोि ििष सककन्छ। 

 

 
मेरो बच्चाको परीक्षण कहहले र्ररन्छ ? 

कोलोराडो रीड (आरइएडड) अगधनियम अिुसार, गे्रडहरू के-३ का सबै ववद्यार्थीहरूलाई राज्य बोडषद्वारा स्वीकृनत प्राप्त अन्तररम पढाइ एसेसमेन्टद्वारा निधाषररत 

परीक्षण अबगधमा मूल्याङ्कि िररिपुछष। रीड अगधनियम परीक्षण अबगध छ हप्ताका लागि िरद, मध्यवर्ष, र वसन्तमा सञ्चालि िररन्छि।् ककन्डरिाटषि 

ववद्यार्थीहरूलाई उिीहरूको िरद (फल) एसेसमेन्ट परूा ििषका लागि ३० तयालेन्डर ढदि अनतररतत प्राप्त हुिेछि।् राज्य काििु अिुसार, ककन्डरिाटषिदेखि तेस्रो 
गे्रडका ववद्यार्थीहरू जसले न्यूितम दक्षता तहिन्दा कम प्राप्ताङ्क प्राप्त िछषि,् उिीहरूलाई पढाइ न्स्र्थनत प्रमाखणकरण ििषका लागि एक वा दईु अनतररतत 

एसेसमेन्टहरू आवश्यक हुन्छ।  

 

रीि अधधननयम परीक्षण अबधधहरू :  

 
 

गे्रडहरू के-१२  अिस्ट अन्त्य – अतटोबर अन्त्य िरद (फल) 

गे्रडहरू के – १२ डडसेम्बर – मध्य फेब्रुअरी मध्यवर्ष 
गे्रडहरू के – १२ अवप्रल – मध्य मे वसन्त  

 

स्कूल अिुसार परीक्षण भमनतहरू फरक हुि सतछि।् आफ्िो ववद्यार्थीको निधाषररत परीक्षण भमनतका लागि, आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  राखु्नहोस।्  

 

 
मेरो बच्चाले कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्नेछ ?   

डडबेल्स र आइडलेले तीिवटा रीड अगधनियम परीक्षण अवगधमा ववद्यार्थीहरूका लागि निम्िभलखित प्रवीणता िनतजाहरू पररिावर्त िदषछि।् 

 

1. बेन्चमाकष  (मािदण्ड)मागर्थ – गे्रड तहमा िन्दा मागर्थ कायषसम्पादि ििे ववद्यार्थीहरू 

2. बेन्चमाकष (मािदण्ड)मा– गे्रड तहमा कायषसम्पादि  ििे ववद्यार्थीहरू 



3. बेन्चमाकष (मािदण्ड)िन्दा तल/रणिैनतक - गे्रड तहिन्दा तल कायषसम्पादि ििे र हस्तक्षेप आवश्यक हुिे ववद्यार्थीहरू 

4. बेन्चमाकष िन्दा निकै तल/िहि (इन्टेन्न्सि) – गे्रड तहिन्दा निकै तल कायषसम्पादि ििे र अत्यावश्यक, िहि हस्तक्षेप आवश्यक िएका  
 

आफ्िो ववद्यार्थीका लागि निढदषष्ट जािकारीका लागि, आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  राखु्नहोस।्  

 

 

यी प्राप्ताङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

डडबेल्स र आइडलेमा कुि ैववद्यार्थीको प्राप्ताङ्कले स्कूललाई ववद्यार्थी गे्रड-तह पढाइ सफलताको मािषमा िए ििएको कुराको जािकारी प्रदाि िदषछ। स्कूलले 

प्रत्येक मापिमा लक्ष्य पूरा िििे ववद्यार्थीहरूलाई तरुुन्तै पढहचाि ििष र अनतररतत मद्दत प्रदाि ििष सतछ। उदाहरणका लागि, यढद तपाईँको बच्चाले िब्दहरू 

िदु्धसुँि तर ढढलो पढ्छ ििे, उसको वा उिको पढाइको दर वा तीक्ष्णता सुधार ििषका लागि भिक्षकले कर्थाहरू र अिुच्छेदहरू पुि: पठिका लागि अनतररतत 

अभ्यास प्रदाि ििष सतछि।्  भिक्षकले स्कूल वर्षको अवगधमा अन्य पढाइ सीपहरू सुधार ििषका लागि तपाईँको ववद्यार्थीले अनतररतत मद्दत प्राप्त िरेको 
निन्श्चत ििषकाका लागि प्रिनत अििुमि प्राप्ताङ्कहरू प्रयोि ििष सतछि।् भिक्षकहरूले आफ्िो ढदिढदिको पढाइ पाठहरू कसरी तयारी ििे बारे निणषय भलि 

कक्षाका सबै ववद्यार्थीहरूका लागि मापिका प्राप्ताङ्कहरू समीक्षा ििष सतछि।् 

 

 

अनतररक्त जानकारी 

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

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्धताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  ििष िढहचककचाउिुहोस।् 

 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 

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

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुषहोस।् 
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