
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९ 

एसएटट (स्कोलास्स्टक एस्टटट्युड 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 ? 

एसएटट, वा स्कोलास्स्टक एस्प्टट्युड टेस्ट, सबै कोलोराडो एघारौँ गे्रड ववद्यार्थीहरूले भलिे एउटा महत्त्वपूणष राज्य निणषयात्मक एसेसमेन्ट हो। कलेज बोडषले 

भसजषिा िरेको, एसएटटले ११औँ गे्रडसम्म ववद्यार्थीको िकै्षक्षक प्रिनत मापि िदषछ र कलेज र कररयरका लागि उसको वा उिको तयारीको तह मूल्याङ्कि 

िदषछ। एसएटटलाई धेरैजसो कलेज र युनििभसषटीहरूले ििाष र छात्रववृि अवसरहरूका लागि प्रयोि िदषछि।्  

 

हरेक वसन्त (स्स्प्रिंि) मा कोलोराडोका एघारौँ गे्रडकाहरूले स्याटका सार्थसार्थै ववज्ञाि र सामास्जकमा भसमास एसेसमेन्टहरू भलुँदछि।् तलको चाटषले गे्रड 

अिुसार भलइिे राज्य एसेसमेन्टहरू देखाउुँछ : 

गे्रडहरू ३-८ कोलोराडो मेजसष अफ एकेडभेमक सक्सेस (भसमास) 

गे्रड ९ वपएसएटट ९ 

गे्रड १० वपएसएटट १० 

गे्रड ११ एसएटट, भसमास ववज्ञाि, भसमास सामास्जक अध्ययि 

 
 
 

 
मेरो बच्चाको परीक्षण कटहले र्ररन्छ ? 

एसएटट अवप्रलमा टदइन्छ र पेस्न्सल/कािज ढाुँचामा सञ्चालि िररन्छ। वैकस्ल्पक ५० भमिटको निबन्ध खण्ड सटहत यो परीक्षण कररब ३ घण्टा लामो छ। 

निधाषररत परीक्षा ताभलकाका लागि आफ्िो बच्चाको स्कुलमा सम्पकष  राखु्नहोस।्  

 

सबै कलेजहरू र यनुििभसषटीहरूका लागि वैकस्ल्पक नििन्ध आवश्यक पदैि, यद्यवप केहीले यसलाई आवश्यक मान्छि।्  आफूले रोजेका युनििभसषटीहरूका 
लागि निबन्ध खण्ड आवश्यक छ कक छैि ििी अिुसन्धाि ििष हामी ववद्यार्थीहरू र पररवारहरूलाई प्रोत्साटहत िदषछौँ। ववद्यार्थीहरूले निबन्धको ववकल्प 

भलुँदा निम्ि लािहरू हुिसक्छि ्: 

• यसले ववद्यार्थीको कलेज आवेदिलाई सबलीकरण िदषछ। 

• यसले ववद्यार्थीहरूलाई उिीहरूको लेखाइ प्रवीणता बुझ्ि मद्दत िदषछ। 

 
 

 
मेरो बच्चाले कस्ता प्राटताङ्क(हरू) प्राटत र्नेछ ?   

ववद्यार्थीहरूले ४०० र १६०० का बीच प्राप्ताङ्कहरू प्राप्त ििेछि।् यी प्राप्ताङ्कहरूले िणणत खण्ड र पढाइ तर्था लेखाइ खण्डमा ववद्यार्थीको प्रिनतको एकककृत 

प्राप्ताङ्क प्रदभिषत िदषछि।् एसएटट परीक्षणको ववद्यार्थीको कायषसम्पादिको तह ववद्यार्थीको हाइ स्कूल ट्रान्सकिप्टमा सामेल िररिेछ। 

 
 

 

यी प्राटताङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

यी प्राप्ताङ्कहरू देििररका धेरै कलेज र युनििभसषटीहरूले ििाष उद्देश्यका लागि सार्थसार्थै छात्रववृि प्रदाि ििषका लागि प्रयोि िदषछि।् 

 
 



 

अततररक्त जानकारी 

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

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्धताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  ििष िटहचककचाउिुहोस।् 

 

अधधक जानकारी : स्तरहरू र एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 http://parents.collegeboard.org 

स्रोतहरू : पपएसएटट र एसएटट 

 

ियाुँ एसएटटका लागि दैनिक अभ्यास|कलेज बोडष 
 दैनिक िमुिा प्रश्िहरू प्राप्त ििुषहोस ्र तुरुन्तै पषृ्ठपोर्ण प्राप्त ििुषहोस।् 

 ववद्यार्थीहरूलाई नियभमत रूपमा अभ्यास ििे अवसर टदिुहोस।् 

 ववद्यार्थीहरूले वपएसएटट वा एसएटट अभ्यास परीक्षणहरू वप्रन्ट िररएका उिरपुस्स्तका प्रयोि िरेर  पूरा ििष सक्छि,् त्यसपनछ गचत्र णखचेर स्क्याि र 

स्कोर फङ्सि प्रयोि ििष सक्छि।् 

 

आगधकाररक एसएटट अभ्यास| खाि एकेडमेी 
 ववद्यार्थीहरूले अकाउन्टका लागि साइि अप ििुषपिेछ र उिीहरूको वपएसएटट र एसएटट प्राप्ताङ्कमा आधाररत रहेर सुधारका क्षेत्रहरूमा व्यस्क्तकृत 

सुझावहरू प्राप्त ििेछि।् 

 पूणष-लम्बाईका अभ्यास परीक्षणहरू, निदािात्मक स्क्वजहरू, दैनिक अभ्यास प्रश्िहरू र परीक्षणको ववभिष्ट क्षेत्रप्रनत लस्ययत तयारी स्रोतहरू पनि खाि 

एकेडमेीको वेबसाइट https://www.khanacademy.org/mission/sat माफष त नि:िलु्क उपलब्ध छि।् 

 

वपएसएटट अभ्यास । छात्र र छात्रा क्लब 

 हामीले न्यूि-आय ववद्यार्थीहरूलाई अिलाइि एसएटट र वपएसएटट स्रोतहरूमा जोड्ि छात्र र छात्रा क्लबसुँि साझेदारी िरेका छौँ। 

 

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

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुषहोस।् 
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