
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९  

एनएइपि (नेसनल एसेसमेन्ट अफ एजकेुसनल प्रोगे्रस) (र्कै्षिक प्रर्तिको राष्ट्रिय 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 
िकै्षक्षक प्रिनतमा प्रमाणको एउटा मापि प्रदाि ििे अपेक्षा िररन्छ। 

 

 
यो एसेसमेन्ट के हो ? 

िकै्षक्षक प्रिनतको राष्ट्रिय एसेसमेन्ट(एिएइवप) सबैिन्दा ठूलो राष्ट्रिय रूपमा प्रनतनिगित्व ििे एसेसमेन्ट हो जसले िणणत, पढाइ, ववज्ञाि र लेखाइ जस्ता 
ववर्यहरूमा हाम्रा रारिका बच्चाहरूले के जान्दछि ्र के िदषछि ्िन्िे कुराको मूल्याङ्कि िछष। वर्षमा आिाररत रहेर प्राववगिक साक्षरता र सामाष्ट्जक 

अध्ययि केष्ट्न्ित एसेसमेन्टहरू पनि सञ्चालि ििष सककिेछ। िनतजाहरूलाई रारिको ररपोटष काडष (िेसन्स ररपोटष काडष) का रूपमा ररभलज िररिेछ। 

 

एिएइवपले राज्य एसेसमेन्टहरूिन्दा भिन्ि िूभमका खेल्छ। ववभिन्ि ववर्यवस्तु सहहत राज्यहरूको आफ्िै ववभिरट एसेसमेन्टहरू हुन्छि।् प्रत्येक राज्यमा 
एउटै एिएइवप सञ्चालि िररन्छ, जसले ववद्यार्थी उपलष्ट्ब्िको साझा मापि प्रदाि िदषछ। 

 

िेरै वर्षदेणख डिेिर पष्ट्ब्लक स्कूल्स एिएइवपमा सहिािी िैरहेको छ। २०१६-१७ स्कूल वर्षमा पहहलो पल्ट हामी एिएइवपको िायल अबषि डडष्ट्स्िक्ट 

एसेसमेन्ट(टुडा) मा सहिािी ियौँ। अन्य २७ डडष्ट्स्िक्टहरू सहहत, हामीले डडष्ट्स्िक्टका रूपमा अन्य समाि डडष्ट्स्िक्टहरूका सम्बन्िमा कस्तो िरररहेका छौँ 
िन्िे कुराको राम्रो बुझाइ प्राप्त ििेछौँ। त्यसपनछ हामीले अन्य डडष्ट्स्िक्टहरूले अपिाएक सवोत्तम अभ्यासहरू बुझ्ि कोभसस ििेछौँ जसबाट हामी लाि भलि 

सक्छौँ। 

 

अभििावकहरूले आफ्िो बच्चा यो परीक्षणमा सहिािी ििराउिसक्छि;् यद्यवप, यहद ववद्यार्थीहरूले एिएइवपमा िाि भलन्छि ्र आप्िो सवोत्तम प्रयास 

लिाउुँछि ्ििे, हामीले देििररमा ववद्यार्थी उपलष्ट्ब्िको सबैिन्दा सठीक मापि प्राप्त िछौँ। 

 

 
मेरो बच्चाको िरीिण कहहले र्ररन्छ ? 

िरीिण अबधध 

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

ववद्यार्थीहरूको परीक्षण िररुँदैि। उिीहरूले एउटा बबर्य क्षेत्रमा मात्र िाि भलन्छि ्।  आफ्िो ववद्यार्थीको नििाषररत परीक्षण भमनतका लागि, कृपया आफ्िो 
बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  ििुषहोस।्  

 

एिएइवप सञ्चालि हुिे ववन्डो जिवरीको अष्ट्न्तम सातादेणख माचषको मध्यसम्म हुन्छ। ववद्यार्थीहरूले यस एसेसमेन्टमा कररब ९० देणख १२० भमिट समय 

खचष िछषि।् 

 

 
मेरो बच्चाले कस्िा प्राप्िाङ्क(हरू) प्राप्ि र्नेछ ?   

िनतजाहरू एसेसमेन्ट िएको कररब छ महहिापनछ ररभलज िररन्छि।् िनतजाहरू समग्र रूपमा डडष्ट्स्िक्टका रूपमा मात्र उपलब्ि हुिेछि;् एकल ववद्यार्थी वा 
स्कूलका िनतजाहरू उपलब्ि हुिेछैिि।्  

 

 

यी प्राप्िाङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

जबकक यस एसेसमेन्टबाट प्राप्त तथ्याङ्क भिक्षण निदेभित ििष प्रयोि िररिेछैि, यसले अन्य डडष्ट्स्िक्टहरूका तुलिामा हाम्रा ववद्यार्थीहरूले कस्तो 
कायषसम्पादि िरररहेका छि ्िन्िे कुराको राम्रो जाुँच प्रदाि िदषछ। यस एसेसमेन्टबाट प्राप्त जािकारीले : 

 ववद्यार्थीको भसकाइमा प्रववगिले कस्तो िूभमका खेल्छ िन्िे जस्ता अिुसन्िाि प्रश्िहरूको जबाफ हदि मद्दत िदषछ। 

 सफल हुि हाम्रा ववद्यार्थीहरूलाई के आवश्यक छ िन्िे कुराको राम्रो चेतिा िीनत ववश्लेर्कहरूलाई हदन्छ। 

 हामीले हाम्रा ववद्यार्थीहरू, वविरे्त: ऐनतहाभसक रूपमा न्यूिसेवा हदइएका ववद्यार्थीहरू, -लाई िुणस्तरीय भिक्षा प्रदाि िरररहेका छौँ कक छैिौँ बुझ्ि 

मद्दत िदषछ। 

 डडष्ट्स्िक्टलाई ष्ट्जम्मेवार बिाउिे एउटा औजारका रूपमा काम िदषछ। 



 

 

अतिररक्ि जानकारी 

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

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्िताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  ििष िहहचककचाउिुहोस।् 

 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 http://nces.ed.gov/nationsreportcard/ 

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

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुषहोस।् 

 

 

? 

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/

