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भर्क्षण रणनीतिहरू स्वणग (टटएस र्ोल्ड) 

एसेसमेन्टहरूले ववद्यार्थीहरू, अभििावकहरू र भिक्षकहरूका लागि ववद्यार्थीहरूले गे्रड तह र ववर्यवस्तु स्तरमा निपुणता प्राप्त िरे ििरेको र २१औँ 

िताब्दीका लागि तयार हुुँदै ग्राजुएट हुि ेमािषमा रहे िहरेको कुरा बारे महत्तत्तवपूणष जािकारी प्रदाि िदषछि।् यी एसेसमेन्टहरूको िनतजाले तपाईँको बच्चाको 
िैक्षक्षक प्रिनतमा प्रमाणको एउटा मापि प्रदाि ििे अपेक्षा िररन्छ। 

 
 

 
यो एसेसमेन्ट के हो ? 

भिक्षण रणिीनतहरू(टटएस) स्वणष वप्रस्कूल र ककन्डरिाटषि ववद्यार्थीहरूका लागि एउटा निरन्तर चल्िे अवलोकि-आधाररत एसेसमेन्ट हो। उिीहरूले के ििष 
सक्छि,् र उिीहरूका सबलताहरू, आवश्यकताहरू र रुगचहरू का ववर्यमा निधाषरण ििष भसकाइ र ववकासका ६ के्षत्रहरूमा भिक्षकहरूले बच्चाहरूलाई उिीहरूको 
दैनिक अिुिवहरूको पररप्रेक्षमा अवलोकि िछषि ्: सामाजजक िाविात्तमक, िारीररक, िार्ा, संज्ञािात्तमक, साक्षरता र िणणत (लािू हुिे ठाउुँमा अङ्ग्गे्रजी िार्ा 
आजषि) टटएस स्वणषले प्रारजभिक तयारी एसेसमेन्टका राज्य आवश्यकताहरू पूरा िछषि।्   

 
 

 
मेरो बच्चाको परीक्षण कटहले र्ररन्छ ? 

प्रत्तयेक वप्रस्कुल ववद्यार्थीलाई निरन्तर रूपमा अवलोकि िररिेछ, र तपाईँको बच्चाको भिक्षकले सङ्ग्कलि िरेको तथ्याङ्ग्कलाई वर्षको ३ पटक राज्य 

चेकपोइन्ट समयसीमाभित्र अजन्तम रूप टदइिेछ। ककन्डरिाटषि ववद्यार्थीहरूलाई स्कूलको पटहलो ६० टदिका लागि निरन्तर रूपमा अवलोकि िररिेछ र 

सङ्ग्कलि िररएको तथ्याङ्ग्कलाई एक पटक पटहलो राज्य चेकपोइन्टमा अजन्तम रूप टदइिेछ। यटद प्रिनत अिुिमिका लागि बाुँकी रहेको समयमा पनि 

स्कूलहरूले टटएस स्वणषको प्रयोि जारी राख्ि चाहेमा उिीहरूले त्तयसो निधाषरण ििष सक्िेछि।् यो अवलोकि-आधाररत मोडल िएकाले, यो एसेसमेन्ट प्रदाि 

ििषका लागि िैक्षणणक समय प्रयोि हुुँदैि। 

 

चेकपोइन्ट समयसीमा 
अक्टोबर 

जिवरी 
मे  
 
 

 
मेरो बच्चाले कस्िा प्राप्िाङ्क(हरू) प्राप्ि र्नेछ ?   

एसेसमेन्ट िनतजाहरूले तपाईँको ववद्यार्थीले प्रत्तयेक कक्षामा कनत राम्ररी धारणाहरू र सीपहरू भसककरहेको छ िन्िे कुरामा महत्तत्तवपूणष मापिहरू प्रदाि 

िदषछि ्जसले िदाष तपाईँको बच्चा उसको वा उिको वतषमाि गे्रडमा सफल हुि सकोस/्सकूि ्र वर्ैवपच्छे िैक्षक्षक प्रिनत जारी राखूि।्  

 

टटएस स्वणषमा, ववकास र भसकाइको ववभिष्ट प्रिनतमा तपाईँको बच्चाको तहलाई मूल्य प्रदाि ििष एउटा रेटटङ स्केलको प्रयोि हुन्छ । यसले तपाईँको 
बच्चालाई उिीहरूको ववभिष्ट उमेर वा कक्षा/गे्रडका लागि अिुसन्धाि आधाररत अपेक्षाहरूको तल, िेट्दै वा िाघ्दैको ववस्तारमा राख्ि मद्दत िदषछ।  

 
 

 

यी प्राप्िाङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

टटएस स्वणष एसेसमेन्ट प्राप्ताङ्ग्कहरू तपाईँको बच्चाको भिक्षकले तपाईँको बच्चाले के जान्यो र के ििष सक्छ तर्था यो कुरा कसरी ववकास र भसकाइका 
महत्तत्तवपूणष उदे्दश्यहरूसुँि सभबजन्धत हुन्छ िन्िे कुरा निधाषरण ििष प्रयोि िछषि।् यस एसेसमेन्टबाट प्राप्त जािकारीले भिक्षकहरूले तपाईँको बच्चाका लागि 

भसकाइलाई टेवा टदि र प्रिनत जाुँच ििष सक्छि।् तपाईँको बच्चाका प्राप्ताङ्ग्कहरू तपाईँसुँि अभििावक-भिक्षक सभमेलिमा साझा िररिुपछष। प्रारजभिक 

भिक्षा केन्रहरूले वप्रस्कूल टटएस स्वणष प्राप्ताङ्ग्कलाई स्कूल कायषसभपादि संरचिा जबाफदेटहता मापिका लागि प्रयोि िदषछि।् 

 
 



 

अतिररक्ि जानकारी 

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

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्धताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सभपकष  ििष िटहचककचाउिुहोस।् 

 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

• http://assessments.dpsk12.org 
 

यटद एसेसमेन्टहरूका ववर्यमका तपाईँसुँि प्रश्िहरू वा चासोहरू िए, कृपया सोझ ैआफ्िो स्कूलमा सभपकष  राख्िुहोस ्वा पररवार कजन्स्टच्युएन्सी सेवाहरूलाई 

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुषहोस।् 

 

 

? 

file:///E:/Kumud's%20Personal%20Folder/Translation/2018/7.%20July%202018/25%20July%202018/201807-739/Updated%20Source%20Files%20CHANGES%20MARKED/Updated%20Source%20Files%20CHANGES%20MARKED/assessments.dpsk12.org

