
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९  

नाग्लिएरी ननिबगि क्षमता परीक्षण(एनएनएटट३) (नाग्लिएरी ननिबगि एबबभिटी टेस्ट®) 

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 ? 

एिएिएटट३ िाग्ललएरी िििबषल एबबभलटी टेस्टको छोटो रूप हो, जिु एउटा मािक-आधाररत प्राप्ताङ्क टदिे सामान्य बौद्गधक क्षमताको एउटा छोटो, 
िैरिाग्ब्दक मापि हो। एिएिएटट३ मा कुिै िाग्ब्दक सामग्री हुुँदैि, यसमा वैग्ववक ज्याभमतीय आकारहरू हुन्छि,् र यसका निदेििहरू न्यूितम िाग्ब्दक 

निदेिि सटहत गचत्रात्मक हुन्छि ्जसले िदाष यसको पहुुँच सीभमत िकै्षक्षक अिुिवहरू िएका, ववववध साांस्कृनतक, सामाग्जक-आगर्थषक, वा िावर्क 

पषृ्ठिूभमबाट आएका, र िार्ा असक्तता, अटटज्म स्पेक्रम डडसअडषर िएका, बटहरा वा सुस्त श्रवण िएका सटहत ववववध प्रकारका ववद्यार्थीहरूमा हुि सकोस ्
। 

 

एिएिएटट३ मा ४८ वटा गचत्रात्मक रूपका बहुवैकग्पपक प्रविहरू हुन्छि।् यो परीक्षण आफ्िै-िनतमा हुन्छ, तर ववद्यार्थीहरूलाई पूरा ििषका लागि ३० भमिेटको 
समय प्रदाि िररन्छ। ववद्यार्थीहरूले परीक्षण पूरा ििुषपूवष आफ्िा उत्तरहरू जाुँच ििष सक्िेछि।् 

 

 
मेरो बच्चाको परीक्षण कटहिे र्ररन्छ ? 

असाधारण बच्चाहरूको िकै्षक्षक अगधनियम(इभसइए) को पालिा िदै, गिफ्टेड र ट्यालेन्टेड(ग्जटट) वविािले वैग्ववक ग्स्िनिङ प्रक्रिया कायाषन्वयि िदषछ जिु 

आफ्िा प्रारग्भिक स्कुल कररयरमा गिफ्टेड भिक्षा सेवाहरूको आववयकता पिे ववद्यार्थीहरू पटहचाि ििे ववगध हो।   

 

सबैिन्दा उपयुक्त वातावरणमा सबै ववद्यार्थीहरूलाई सहयोि प्राप्त ििे अवसर प्रदाि ििषका निभमत्त, क्रकन्डरिाटषि, दोस्रो, र छैठौँ गे्रडका सबै डडवपएस 

ववद्यार्थीहरूलाई िरदमा स्वत: िाग्ललएरी िििबषल एबबभलटी टेस्ट (एिएिएटट) सञ्चालि िररन्छ।  

 

यो परीक्षण अिलाइि ढाुँचामा छ, र यसलाई सञ्चालि ििष कररब ३० भमिट लालदछ। एिएिएटट३ परीक्षण कुिै त्यस्तो परीक्षण होइि जसका लागि पढ्ि 

सक्रकन्छ वा पढ्ि ुपछष। एिएिएटट३ तपाईँको बच्चाको क्षमताको एउटा गचत्र (स्न्यापसट) हो र उिीहरूले एिएिएटट३ का लागि अध्ययि िरररहि ुपदैि। 

आफ्िा ववद्यार्थीहले पयाषप्त आराम िरेको, राम्रो बे्रकफास्ट खाएको निग्वचत िरेर र उिीहरूलाई आफ्िो सवोत्तम प्रयास ििे प्रोत्साटहत िरेर तपाईँले आप्िो 
ववद्यार्थीलाई परीक्षण भलिका लागि तयार ििष सक्िुहुन्छ। 

 

परीक्षण अबधध 

तपाईँले परीक्षण भमनत अिावै आफ्िो ववद्यार्थीको स्कूलमा परीक्षण भमनत सटहतको ताभलका िएको "परीक्षणका लागि रुगच" पत्र प्राप्त ििुषहुिेछ।  निधाषररत 

परीक्षण भमनतहरूका लागि, कृपया आफ्िो ववद्यार्थीको भिक्षकसुँि सभपकष  राखु्नहोस।् 

 

छैठौँ गे्रड सेप्टेभबर 

दोस्रो गे्रड अग्न्तम सेप्टेभबर-मध्य अक्टोबर 

क्रकन्डरिाटषिरहरू  मध्य अक्टोबर - प्रारग्भिक िोिेभबर 

 
 

 
मेरो बच्चािे कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्नेछ ?   

एिएिएटट३ परीक्षणका प्राप्ताङ्कहरू प्रनतिताङ्कमा ररपोटष िररन्छि ्जसले तपाईँको ववद्यार्थीको िनतजालाई अमेररकी जिसङ््यालाई प्रनतनिगधत्व ििष 
छिोट िररएका एउटै उमेर र गे्रडका ववद्यार्थीहरूको समूहको प्राप्ताङ्कसुँि तलुिा िदषछ। प्रनतिताङ्क ऱ्याङ्कले तपाईँलाई एउटै उमेरका ववद्यार्थीहरूको कनत 

प्रनतितले तपाईँको ववद्यार्थी बराबर वा सो िन्दा तल प्राप्ताङ्क प्राप्त िऱ्यो ििी बताउुँछ। उदाहरणका रूपमा, यटद कुिै ववद्यार्थीले ९०औँ प्रनतिताङ्क प्राप्त 

िछष  ििे, यसको अर्थष उसले वा उिले एउटै उमेर वा गे्रडका ववद्यार्थीहरूको ९०% बराबर वा सोिन्दा राम्रो प्राप्ताङ्क प्राप्त िरेको छ। प्रनतिताङ्क ऱ्याङ्क १ 

देखख ९९ सभम ववस्ताररत िएको हुन्छ, र ५०औँ प्रनतिताङ्क सो ववद्यार्थीको उमेरका लागि औसत हो।  

 



 

यी प्राप्ताङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

यस वैग्ववक ग्स्िनिङको उद्देवय गिफ्टेड पटहचाि ििषका लागि आववयक सार्थ सार्थै गिफ्टेड भयालिेट साइट कायषिमहरूका लागि योलयताका ववर्यमा 
उपयुक्त िकै्षक्षक स्र्थापि निणषयहरूलाई सूचीत ििष प्रमाण सभिव िएसभम बढीिन्दा बढी जािकारी र तथ्याङ्क सङ्कलि ििुष हो। यी प्राप्ताङ्कहरू 

प्रमाणहरूका लागि सङ्कलि िररएका जािकारीहरूको अांि हुि।् यसको अर्थष एउटा परीक्षणको प्राप्ताङ्कले मात्र ववद्यार्थीलाई गिफ्टेड र ट्यालेन्टेड ििी 
पटहचाि िदैि। 

 

 सबै गिफ्टेड पटहचािहरू प्रमाणहरूको एउटा सङ्कलिमा आधाररत हुिपुछष  जसमा उच्च तहका स्तरीकृत एसेसमेन्ट िनतजाहरू सामेल हुिुपिेछ। 

प्रमाणहरूको सङ्कलिको ववकास एउटा चभलरहिे प्रक्रिया हो र यसका लागि अभििावकको अिुरोध आववयक छैि। सो प्रमाणहरूको सङ्कलिमा निभि 

मापदण्डहरूको सांयोजि पनि हुिुपिेछ जसले उच्च क्षमताहरू प्रदभिषत िदषछ: कामको पोटषफोभलयो, रूबब्रक्स, कायषसभपादि, अवलोकि, रुजसूूचीहरू र/वा 
अन्तवाषताषहरू। ववद्यार्थीका िकै्षक्षक आववयकताहरू र गिफ्टेड सहयोिको सबैिन्दा उपयुक्त तह निधाषरण ििषका लागि सब ैजािकारीलाई उच्च योलयता प्राप्त 

समूहले समीक्षा र मूपयाङ्कि ििेछ। आववयकताको तहमा आधाररत रहेर तपाईँको ववद्यार्थी गिफ्टेड सेवाहरूका लागि योलय हुि पनि वा िहुि पनि सक्छ।  

 

ववद्यार्थीहरूलाई तीिवटा विीकरण अन्तिषत पटहचाि ििष सक्रकिेछ : िकै्षक्षक एग्प्टट्युड, ववभिष्ट ट्यालेन्ट एग्प्टट्युड, वा सामान्य बौद्गधक क्षमता। िकै्षक्षक 

क्षेत्रहरूमा निभि सामेल छि ्: पढाइ, लेखाइ, िखणत, ववज्ञाि, सामाग्जक अध्ययि र वववव िार्ा। ट्यालेन्ट एग्प्टट्युडले दृवय र सभपादि कला, सङ्िीत, 

ितृ्य, साइकोमोटर, भसजषिात्मकता र िेततृ्व समेट्छ। ववद्यार्थीहरूलाई एक वा सोिन्दा बढी क्षेत्रमा पटहचाि ििष सक्रकिेछ।  

 

 

अततररक्त जानकारी 

आफ्िो बच्चाको भिक्षामा सांललि हुि हामी तपाईँलाई प्रोत्साटहत िदषछौँ। आफ्िो बच्चालाई कसरी घरमा सहयोि ििष सक्रकन्छ िन्िे तररकाहरूका लागि र 

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्धताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सभपकष  ििष िटहचक्रकचाउिुहोस।् 

 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 

यटद एसेसमेन्टहरूका ववर्यमका तपाईँसुँि प्रविहरू वा चासोहरू िए, कृपया सोझै आफ्िो स्कूलमा सभपकष  राखु्नहोस ्वा पररवार कग्न्स्टच्युएन्सी सेवाहरूलाई 

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुषहोस।् 
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