
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९ 

र्कै्षिक प्रर्तिका मापनहरू (म्याप) 

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 ? 

म्याप एसेसमेन्टहरू िणणत, पढाइ, र िार्ा प्रयोिमा अिलाइि अिुकूलिीय उपलब्ब्ि परीक्षणहरू हुि।् पार्थवे स्कूलमा ििाष िएका गे्रड ६-१२ का सबै 
ववद्यार्थीहरूलाई कोलोराडो राज्यको आवश्यकता अिुसार परीक्षण िररन्छ। यदद नियभमत समयान्तरमा सञ्चालि िररए यी एसेसमेन्टहरूका महत्त्वपूणष 
िकै्षणणक लािहरू छि ्ककिकक यसबाट, कुिै एक ववद्यार्थीले वा सम्पूणष गे्रड तहले यी ववर्यवस्तुक्षेत्रहरूमा सन्तोर्जिक प्रिनत िरररहेका छि ्वा छैिि ्ििी 
पत्ता लिाउि सककन्छ।  

 

 
मेरो बच्चाको परीिण कहहले र्ररन्छ ? 

प्रत्येक वर्ष ३ ओटा परीक्षण अबगिहरू हुन्छि ्(िरद, दहुँउद,र वसन्तमा) प्रत्यके अवगिमा, तपाईँको बच्चालाई प्रत्येक म्याप ववर्य क्षेत्रमा एकपल्ट परीक्षण िररन्छ। 
प्रत्येक एसेसमेन्ट कररब ५० भमिट लामो हुन्छ। यी परीक्षण अबगिहरूलाई जािाजाि लामो राणिएको हो जसले िदाष परीक्षण ताभलका नििाषरण ििष स्कूलहरूलाई 

सब्जलो होस।् आफ्िो बच्चाको परीक्षणको नििाषररत भमनत जान्िका लागि, स्कूलमा सोझै सम्पकष  राखु्नहोस।्  
 

परीिण अबधध 

टेब्स्टङ अबगि एउटा समयावगि हो जसमा कुिै ददि तपाईँको बच्चाको परीक्षण हुि सक्छ र अन्य ददि उसले भिक्षण प्राप्त ििषसक्छ। सम्पूणष अवगििरर 

ववद्यार्थीहरूको परीक्षण िररुँदैि। आफ्िो ववद्यार्थीको नििाषररत परीक्षण भमनतका लागि, कृपया आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  ििुषहोस।्  
 

िरद अिस्ट – िोिेम्बर 

दहउुँ द डडसेम्बर – फेब्रुअरी 
वसन्त माचष - जिु 

 
 

 
मेरो बच्चाले कस्िा प्राप्िाङ्क(हरू) प्राप्ि र्नेछ ?   

एसेसमेन्ट िनतजाहरूले प्रत्येक कक्षामा तपाईँको बच्चाले िारणा र सीपहरू कनत राम्ररी भसककरहेको छ िन्िे कुराको महत्त्वपूणष मापिहरू प्रदाि िदषछि ्जसले 

िदाष तपाईँको बच्चा उसको वा उिको वतषमाि गे्रडमा सफल हुि सकोस ्र वर्ैवपच्छे निरन्तर िकै्षक्षक प्रिनत ििष सकोस।्  
 

म्याप एसेसमेन्टका लागि, तपाईँको बच्चाले प्रत्येक ववर्यक्षेत्रका लागि एउटा ररट (आरआइदट) प्राप्ताङ्क प्राप्त ििेछ, जसले उसले वा उिले के जािेको छ, के 

भसक्ि तयार छ र के उपलब्ब्ि ििष प्रक्षेवपत छ िन्िे कुराको सङ्केत िदषछ। यस प्राप्ताङ्कलाई वर्षिररको वदृ्गि नििाषरण ििष र तपाईँको बच्चाको वदृ्गि 

उसका/उिका िकै्षक्षक सहपाठीहरू र राज्य स्तरसुँि तलुिा ििष पनि प्रयोि ििष सककन्छ। आफ्िो बच्चाको ररट प्राप्ताङ्कबारे अगिक ववभिष्ट जािकारीका लागि, 

आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  राखु्नहोस।् 
 
 

 

यी प्राप्िाङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

म्याप एसेसमेन्ट प्राप्ताङ्कहरूलाई तपाईँको बच्चाको भिक्षकले उिीहरूको आवश्यकताका लागि निददषष्ट भिक्षण सूचीत ििष प्रयोि िछषि।् प्राप्ताङ्कहरू 

डडब्स्िक्ट र राज्य स्कूल कायषसम्पादि संरचिा दवुैका लागि प्रयोि िररन्छि।् 
 
 
 
 



 

अतिररक्ि जानकारी 

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

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्िताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  ििष िदहचककचाउिुहोस।् 
 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 

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

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुषहोस।् 
 

 

? 

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

