
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९  

स्कोलास्स्टक रिडिङ इन्िेन्टिी (एसआिआइ) 

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 ? 

एसआरआइ एउटा कम्पप्युटर अिुकूलिीय एसेसमेन्ट हो जसले आधारितू पढाइ तीक्ष्णता र पढाइ बोध दवुै मापि िदषछ। एसआइआइले प्रारम्म्पिक दृश्य 

िब्दहरूदेखि भलएर कलेज र कररयर तहका पाठहरू पछ्याउुँछ। पढाइका लागि लेक्साइल ढाुँचाको प्रयोि िरेर, एसआरआइले भिक्षा प्रदायकहरूलाई गे्रड तह 

प्रवीणता तर्था कलेज र कररयर तयारीतर्ष  ववद्यार्थीको प्रक्षेपिपर्थ िववष्यवाणी ििष, भिक्षणलाई वविेदीकरण ििष, लम्क्ष्यत हस्तक्षेपहरू योजिा ििष एवम ्

व्यवहायष (कायषयोग्य) तथ्याङ्क सहहत जबार्देहहता प्रदभिषत ििष मद्दत िदषछ। 
 

 
मेिो बच्चाको पिीक्षण कहहले र्रिन्छ ? 

एसआरआइ गे्रडहरू ६-१२का ती ववद्यार्थीहरूमा सञ्चालि िररन्छ जो रीड अगधनियम समहू (कोहोटष) का िाि हुि।् रीड अगधनियम परीक्षण अबगधहरू िरद र 

वसन्तमा छ हप्ताका लागि सञ्चालि िररन्छि।्  
 

पिीक्षण अबधध 

टेम्स्टङ अबगध एउटा समयावगध हो जसमा कुिै हदि तपाईँको बच्चाको परीक्षण हुि सक्छ र अन्य हदि उसले भिक्षण प्राप्त ििषसक्छ। सम्पपूणष अवगधिरर 

ववद्यार्थीहरूको परीक्षण िररुँदैि। आफ्िो ववद्यार्थीको निधाषररत परीक्षण भमनतका लागि, कृपया आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पपकष  ििुषहोस।्  
 

िरद (र्ल) अिस्ट २०– अक्टोबर २६ 

वसन्त अवप्रल १ – मे १७ 

 

तपाईँको बच्चाका लागि प्रत्येक अबगधमा एकपल्ट एसेसमेन्ट सञ्चालि िररन्छ, र गे्रडमा आधाररत रहेर नतिीहरूले केही हदिमात्र परीक्षण भलन्छि,् सम्पपूणष 
अवगधिरर होइि। उिीहरूको गे्रड र पढाइ तहमा आधाररत रहेर प्रत्येक एसेसमेन्टले २० – ४० भमिेटको समय भलन्छ। प्रिनत अिुिमिका लागि एसआरआइ 

सम्पपूणष स्कूल वर्षिरर सञ्चालि ििष सककन्छ। उिीहरूको परीक्षण ताभलका पत्ता लिाउिका लागि हाम्रो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पपकष  राखु्नहोस।् 
 
 

 
मेिो बच्चाले कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्नेछ ?   

तपाईँको बच्चाले उसको लेक्साइल प्राप्ताङ्क उिीहरूको स्कोलाम्स्टक पढाइ इन्िेन्टरी पढाइ बोधमा आधाररत रहेर प्राप्त ििेछ। एसआरआइ िनतजाहरूले 

तपाईँको बच्चाको बोधको तह मापि िदषछि ्जसले भिक्षकहरूलाई उिीहरूको पढाइ क्षमता मूल्याङ्कि ििष, सोही अिुसार भिक्षण योजिा बिाउि र पढाइ 

प्रिनत अिुिमि ििष सक्षम बिाउुँछि।् 
 

 
 

 

यी प्राप्ताङ्कहरूको प्रयोर् कसिी र्रिनेछ ? 

एसआरआइ लेक्साइल प्राप्ताङ्कहरू, जिु एसआरआइ कायषसम्पपादि प्रवीणता ब्यान्डहरूबाट निधाषररत हुन्छि,् - लाई सम्पपूणष कक्षा पढाइ, समूह पढाइ, 

स्वतन्त्र पढाइ र निदेभित पढाइका लागि पढाइ तहहरू स्र्थापिा ििष प्रयोि िररन्छ। एसआरआइ रेक्साइल प्राप्ताङ्कलाई तपाईँको बच्चाले गे्रड तहमा वा 
सोिन्दा तल पढाइ िरररहेको छ िन्िे कुरा निधाषरण ििषका लागि प्रमाण सङ्कलिको अिंका रूपमा प्रयोि िररन्छ। 
 
 

 
 



 

अततरिक्त जानकािी 

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

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्धताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पपकष  ििष िहहचककचाउिुहोस।् 
 

अधधक जानकािी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 

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

(७२०)-४२३-३०५४ मा र्ोि ििुषहोस।् 
 

 

? 

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

