
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९  

इस्टेसन (आइएसआइपि प्रारम्म्िक िढाइ, आइएसआइपि उन्नत ररडर, आइएसआइपि इस्िानोल) 

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 ? 

इस्टेसि एकल, सािा समूह, वा सम्पूणष कक्षाको सेटटङमा ककन्डरिाटषदेखि आठौँ गे्रडसम्मका ववद्यार्थीहरूलाई अिलाइि सञ्चालि िररन्छ। यो परीक्षणको प्रमुि 

उद्देश्य ििेको तपाईँको बच्चाको साक्षरता ववकासमा हुिसक्िे सबलता र आवश्यकताका ववभिष्ट क्षेत्रहरू पटहचाि ििुष हो। ववद्यार्थीहरूले उिीहरूको गे्रड तहहरू र 

उिीहरूको भिक्षण िार्ामा आधाररत रहेर इस्टेसि एसेसमेन्टहरू पूरा िदषछि।् 

 आइभसप (आइएसआइवप) प्रारम्म्िक पढाइ 

(इआर) 
ककन्डरिाटषिदेखि तेस्रो गे्रड अङ्ग्गे्रजी 

आइभसप इस्पािोल – लेक्चुरा टेम्प्रािा ककन्डरिाटषिदेखि तेस्रो गे्रड स्पानिस 

आइभसप उन्ित पढाइ(एआर) चौर्थोदेखि आठौँ गे्रड अङ्ग्गे्रजी 
 
 

 
मेरो बच्चाको िरीक्षण कहहले र्ररन्छ ? 

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

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

ववद्यार्थीहरूलाई उिीहरूको िरद (फल) एसेसमेन्ट परूा ििषका लागि ३० क्यालेन्डर टदि अनतररक्त प्राप्त हुिेछि।् राज्य काििु अिुसार, ककन्डरिाटषिदेखि तेस्रो 
गे्रडका ववद्यार्थीहरू जसले न्यूितम दक्षता तहिन्दा कम प्राप्ताङ्ग्क प्राप्त िछषि,् उिीहरूलाई पढाइ म्स्र्थनत प्रमाखणकरण ििषका लागि एक वा दईु अनतररक्त 

एसेसमेन्टहरू आवश्यक हुन्छ।  

 

रीड अधधननयम िरीक्षण अबधधहरू :  

 
 

गे्रडहरू के-१२  अिस्ट अन््य – अक्टोबर अन््य िरद (फल) 

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

 

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

 

 
मेरो बच्चाले कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्नेछ ?   

इस्टेसि एसेसमेन्टहरूले दईुवटा प्रमुि प्राप्ताङ्ग्कहरू प्रदाि िदषछि ्: क्षमता सूचकाङ्ग्क र प्रनतिताङ्ग्क ऱ्याङ्ग्क। क्षमता सूचकाङ्ग्कले ववद्यार्थीको समग्र पढाइ 

क्षमता एउटा सङ्ग््याका रूपमा समीपीकरण िदषछ जुि िकै्षखणक टटयर तहभित्र ववद्यार्थीको कायषसम्पादिसुँि भमल्छ। टटयरहरूलाई निम्िािसुार व्या्या 
िररएको छ : 

 

टटयर १ : गे्रड तहमा कायषसम्पादि ििे ववद्यार्थीहरू 

टटयर २ : गे्रडतहिन्दा मध्यमस्तरमा तल कायषसम्पादि ििे र हस्तक्षेप आवश्यक िएका ववद्यार्थीहरू 

टटयर ३ : आफ्िो गे्रड तहिन्दा पयाषप्त तल कायषसम्पादि ििे र िहि हस्तक्षेप आवश्यक ववद्यार्थीहरू  

 

यी टटयर तहहरूका लागि यी प्राप्ताङ्ग्कहरूको ववस्तार एसेसमेन्ट मञ्च अिुसार फरक हुन्छि।्  

 



प्रनतिताङ्ग्क ऱ्याङ्ग्क ्यो प्राप्ताङ्ग्क हो जसले हाम्रो सामान्य िमिुामा िएका ववद्यार्थीहरूसुँिको तुलिामा ववद्यार्थीको ऱ्याङ्ग्क प्रदाि िदषछ। यटद कुिै 
ववद्यार्थीले ७५औँ प्रनतिताङ्ग्क प्राप्त िऱ्यो ििे, यो िन्ि सककन्छ कक उसले वा उिले परीक्षणको िम्याषटटि िमुिाबाट उसको वा उिको उमेरका ववद्यार्थीहरूको 
७५ प्रनतित, कम्तीमा वा सोिन्दा राम्रो प्राताङ्ग्क ल्याएको छ। 

 

 

यी प्राप्ताङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

इस्टेसि एसेसमेन्टहरू एउटा महत्त्वपूणष तथ्याङ्ग्क बबन्द ुहुि ्जसलाई भिक्षकहरूले भिक्षणलाई मािषदिषि र पररमाजषि ििष प्रयोि िदषछि।् आइएसआइवप 

प्राप्ताङ्ग्कहरूलाई तपाईँको बच्चा कुि तहमा पढ्दैछ ििी पटहचाि ििष, ववद्यार्थीको सबलता र कमजोरी अिुरूप पढाइ लक्ष्यहरू निधाषरण ििष, पढाइ प्रिनत 

अिुिमि ििष, लम्क्ष्यत पढाइ हस्तक्षेपहरू भसजषिा ििष, र तपाईँको बच्चालाई पढाइमा अनतररक्त सहयोि आवश्यक िए ििएको निणषय ििष प्रयोि ििष 
सककन्छ। 

 

 

अनतररक्त जानकारी 

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

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्धताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  ििष िटहचककचाउिुहोस।् 

 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 

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

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुषहोस।् 

 

 

? 

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

