
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

२०१८-१९  

स्टार (स्टार अर्ली भर्लटरेसी र स्टार ररडिङ)  

एसेसमेन्टहरूले विद्यार्थीहरू, अभििािकहरू र भिक्षकहरूका लागि विद्यार्थीहरूले गे्रड तह र विषयिस्तु स्तरमा निपुणता प्राप्त िरे ििरेको र २१औँ 

िताब्दीका लागि तयार हुुँदै ग्राजएुट हुिे मािगमा रहे िहरेको कुरा बारे महत्त्िपूणग जािकारी प्रदाि िदगछि।् यी एसेसमेन्टहरूको िनतजाले तपाईँको बच्चाको 
िकै्षक्षक प्रिनतमा प्रमाणको एउटा मापि प्रदाि ििे अपेक्षा िररन्छ। 

 

 
यो एसेसमेन्ट के हो ? 

स्टार (एसटटएआर) (स्टान्डडागइज्ड टेस्ट फर टद एसेसमेन्ट अफ ररडडङ) (पढाइको एसेसमेन्टका लागि स्तरीकृत परीक्षण) साक्षरता एसेसमेन्टहरू कम्पप्युटर-

अिुकूलिीय एसेसमेन्टहरू हुि ्जिु एकल, सािा समूह, िा सम्पपूणग कक्षाको सेटटङमा सञ्चालि िररन्छि।् डडवपएसले अङ्ग्गे्रजी पढाइ उपलब्ब्ि तहहरूको 
मापि ििगका लागि दईु ओटा स्टार परीक्षण मञ्चहरूको प्रयोि िदगछ : 

 

1. स्टार प्रारब्म्पिक साक्षरता(अली भलटरेसी) – ककन्डरिाटगिदेखि तेस्रो गे्रडसम्पमका लागि सञ्चालि िररिे र राब्रिय रूपमा मािक  

2. स्टार पढाइ (स्टार ररडडङ) – पटहलो गे्रडदेखि १२औँ गे्रड सम्पमका लागि सञ्चालि िररिे र राब्रिय रूपमा मािक 

 

स्टार अली भलटरेसी र स्टार ररडडङले कोलोराडो रीड अगिनियमका आिश्यकताहरू पूरा िछगि ्र विद्यार्थीको पढाइ उपलब्ब्ि तहहरू र प्रिनत मापि ििग, 
पढाइका कमजोरीहरूका लागि विद्यार्थीलाई ब्स्िि ििग, र भिक्षणलाई वििेदीकरण ििग प्रयोि िररन्छि।् स्टारको निदािात्मक तथ्याङ्ग्कलाई आफ्िो गे्रड 

तहिन्दा पयागप्त रूपमा तल पटढरहेका विद्यार्थीहरूका लागि लब्ययत हस्तक्षेप योजिा (रीड योजिा) भसजगिा ििग प्रयोि ििग सककन्छ।  

 

 
मेरो बच्चाको परीक्षण कहहरे्ल र्ररन्छ ? 

कोलोराडो रीड अगिनियम अिुसार, विभिरट परीक्षण अबगिहरूमा गे्रडहरू के-३ का सबै विद्यार्थीहरूलाई राज्य बोडग स्िीकृत अन्तररम पढाइ एसेसमेन्टद्िारा 
परीक्षण िररिुपछग। रीड अगिनियम परीक्षण अबगि छ हप्ताका लागि िरद, मध्यिषग, र िसन्तमा सञ्चालि िररन्छि।् ककन्डरिाटगि विद्यार्थीहरूलाई 

उिीहरूको िरद (फल) एसेसमेन्ट परूा ििगका लागि ३० क्यालेन्डर टदि अनतररक्त प्राप्त हुिेछि।् विद्यार्थीहरूलाई परीक्षण ििगका लागि स्कूलहरूसुँि सम्पपूणग 
विन्डो अिगि हुन्छ। राज्य कािुि अिुसार, न्यूितम दक्षता तहिन्दा कम प्राप्ताङ्ग्क प्राप्त ििे ककन्डरिाटगिदेखि तेस्रो गे्रडका विद्यार्थीहरूका लागि पढाइ 

ब्स्र्थनत प्रमाखणत ििगका लागि एक िा दईु अनतररक्त एसेसमेन्टहरू आिश्यक हुिेछि।्  

 

रीि अधधननयम परीक्षण अबधधहरू : 

गे्रडहरू के-१२  अिस्ट अन्त्य – अक्टोबर अन्त्य िरद (फल) 

गे्रडहरू के – १२ डडसेम्पबर – मध्य फेब्रुअरी मध्यिषग 
गे्रडहरू के – १२ अवप्रल – मध्य मे िसन्त 

 

स्कूल अिुसार परीक्षण भमनतहरू फरक हुि सक्छि।् आफ्िो विद्यार्थीको नििागररत परीक्षण भमनतका लागि, आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पपकग  राखु्नहोस।् 

 

 
मेरो बच्चारे्ल कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्नेछ ?   

स्टार एसेसमेन्टहरूले प्रदाि ििे दईु प्रमुि प्राप्ताङ्ग्कहरू यहाुँ टदइएका छि ्:  

 

स्केल्ड प्राप्ताङ्ग्क(स्केल्ड स्कोर, एसएस) प्रश्िहरूको कटििाइ र सही उत्तरहरूको सङ्ग््यामा आिाररत छ। यो गे्रडहरूिरर कायगसम्पपादि तलुिा ििगका लागि 

उपयोिी छ। स्केल्ड प्राप्ताङ्ग्कहरू स्टार अली भलटरेसीमा ३००-९०० सम्पम र स्टार ररडडङमा ०-१४०० सम्पम विस्तार हुन्छि।्  

 

प्रनतिताङ्ग्क ऱ्याङ्ग्क (वपआर) ले राब्रिय रूपमा ती विद्यार्थीहरूको प्रनतित देिाउुँछ जसले कुिै विभिरट विद्यार्थीको प्राप्ताङ्ग् बराबर िा सो िन्दा तल स्केल्ड 

प्राप्ताङ्ग्क प्राप्त िरेको छ। प्रनतिताङ्ग्क ऱ्याङ्ग्कहरू मािक-आिाररत प्राप्ताङ्ग्कहरू हुि ्जो १-९९ सम्पम विस्ताररत हुन्छि।् एउटा प्रनतिताङ्ग्क ऱ्याङ्ग्क ७५ 

िएको विद्यार्थीले राब्रिय रूपमा एउटै गे्रडका विद्यार्थीहरूको ७५% बराबर िा सोिन्दा राम्रो कायगसम्पपादि िरेको हुन्छ। कुि ैविद्यार्थीको प्रनतिताङ्ग्क ऱ्याङ्ग्क 

निम्पि प्रिीणता ििगसुँि अिरुूप हुिेछ : 

 
 

• बेन्चमाकग मा/मागर्थ : गे्रड तहमा कायगसम्पपादि ििे विद्यार्थी  



• अिलोकिमा : गे्रड तहिन्दा तल कायगसम्पपादि ििे र हस्तक्षेप आिश्यक िएका विद्यार्थीहरू  

• हस्तक्षेप र अत्यािश्यक हस्तक्षेप : गे्रड तहिन्दा पयागप्त तल कायगसम्पपादि ििे र िहि हस्तक्षेप आिश्यक िएका विद्यार्थीहरू  

 

आफ्िो विद्यार्थीका लागि निटदगरट जािकारीका लागि, आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पपकग  राखु्नहोस।्  

 

 

यी प्राप्ताङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

स्टार एसेसमेन्टहरूले भिक्षकहरूका लागि भिक्षण मािगदिगि र पररमाजगि ििग मूल्यिाि तथ्याङ्ग्क बबन्दहुरू प्रदाि िदगछि ्। स्टार प्राप्ताङ्ग्कहरूलाई तपाईँको 
बच्चा पढ्दै िरेको तह पटहचाि ििग, विद्यार्थीका सबलताहरू र कमजोरीहरूका विषयमा पढाइका लययहरू नििागरण ििग, पढाइको प्रिनत अिुिमि ििग, 
लब्ययत पढाइ हस्तक्षेपहरू भसजगिा ििग, र पढाइमा तपाईँको बच्चालाई अनतररक्त सहयोि आिश्यकता छ कक छैि ििी निणगय ििग प्रयोि ििग सककन्छ। 

 

 

अनतररक्त जानकारी 

आफ्िो बच्चाको भिक्षामा संलग्ि हुि हामी तपाईँलाई प्रोत्साटहत िदगछौँ। आफ्िो बच्चालाई कसरी घरमा सहयोि ििग सककन्छ िन्िे तररकाहरूका लागि र 

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्िताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पपकग  ििग िटहचककचाउिुहोस।् 

 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुगहोस ्: 

 assessments.dpsk12.org 
 

यटद एसेसमेन्टहरूका विषयमका तपाईँसुँि प्रश्िहरू िा चासोहरू िए, कृपया सोझै आफ्िो स्कूलमा सम्पपकग  राखु्नहोस ्िा पररिार कब्न्स्टच्युएन्सी सेिाहरूलाई 

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुगहोस।् 
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