
 

एसेसमेन्टहरू (मलू्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९  

डब्लु-एपिटट (पवडा-एक्सेस प्लेसमेन्ट टेस्ट)  

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 ? 

ववडा-एक्सेस स्र्थापि परीक्षण एउटा अङ्ग्गे्रजी िार्ा प्रवीणता "स्क्स्ििर" हो जुि गे्रडहरू के-१ मा डडस्क्स्िक्टका ियाुँ ववद्यार्थीहरूलाई ददइन्छ जसलाई अङ्ग्गे्रजी 
भसकारू(इएलहरू) निर्ाषरण ििष सककन्छ। यसले भिक्षा प्रदायकहरूलाई इएलहरूको पदहचाि ििष र कायषिमहरूमा स्र्थापि िराउि मद्दत िदषछ। डब्लु-एवपदटले 

सुिाइ, पढाइ, लेखाइ र बोलाइका िार्ा के्षत्रहरूमा सामास्क्जक र िैक्षक्षक िार्ा मापि िदषछ। सामास्क्जक िार्ा दैिस्क्न्दि स्क्स्र्थनतमा सञ्चार ििष प्रयोि िररन्छ 

ििे िैक्षक्षक िार्ा कक्षाकोठामा सञ्चार ििष प्रयोि िररन्छ।  

 

 
मेरो बच्चाको िरीक्षण कटहले र्ररन्छ ? 

डब्लु-एवपदट गे्रडहरू के-१ मा डडस्क्स्िक्ट प्रवेि ििे अङ्ग्गे्रजी भसकारूहरूलाई एक पल्टका लागि सञ्चालि िररन्छ। यो ििाष िएको १० ददि भित्र सञ्चालि ििष 
सककन्छ र यसलाई वर्षिरर कुिै पनि समयमा सञ्चालि ििष सककन्छ।  

 

 
मेरो बच्चाले कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्नेछ ?   

ककन्डरिाटषि एसेसमेन्ट भलिे ववद्यार्थीहरू जसमा सो स्कुल वर्षका पदहलो गे्रडका पदहलो सेमेस्टरका हरू पनि सामेल हुिसक्छि,् उिीहरूले निदािात्तमक 

जािकारी प्राप्त ििेछि ्जसले ववद्यार्थीको अङ्ग्गे्रजी क्षमताबारे भिक्षकलाई सूचीत ििष मद्दत ििेछ। एउटा काुँचो प्राप्ताङ्ग्क निमाषण िररन्छ र त्तयसलाई 

ववद्यार्थीले पूरा ििष सक्िे सीपहरू खोज्िका लागि प्रयोि िररन्छ। बोलाइ र सुिाइ खण्डहरूका लागि, एउटा संयकु्त प्राप्ताङ्ग्क ररपोटष िररन्छ जुि न्यूि, 

मध्य, उच्च, वा असार्ारण मा ववस्ताररत हुन्छ। 

गे्रडहरू १-१२ का ववद्यार्थीहरूलाई ववडा स्क्स्ििर प्रयोि िरेर २०१८-१९ स्कूल वर्षको िरदको सुरुमा एसेस िररिेछ। 
 

 

यी प्राप्ताङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 

यी िनतजाहरूले बच्चा डडस्क्स्िक्टमा प्रवेि िदाष बच्चाको अङ्ग्गे्रजी िार्ा क्षमताको आर्ाररेखाका रूपमा काम िछषि।् यसले अङ्ग्गे्रजी भसकारूहरूको पदहचाि 

प्रकियामा मद्दत िदषछ। भिक्षकहरू र प्रिासकहरूको एउटा समूहले ववद्यार्थीलाई अङ्ग्गे्रजीमा अनतररक्त सहयोि चादहन्छ कक चादहन्ि ििी निर्ाषरण ििष 
प्राप्ताङ्ग्कको प्रयोि िछष। उच्च प्राप्ताङ्ग्क प्राप्त ििे ववद्यार्थीहरूलाई डडस्क्स्िक्टमा प्रवेि िदाष प्रवीणमा बिीकरण ििष सककन्छ।  

 

 

अततररक्त जानकारी 

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

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्र्ताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पकष  ििष िदहचककचाउिुहोस।् 

 

अधधक जानकारी : पवडा  
• http://assessments.dpsk12.org 
 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

• http://assessments.dpsk12.org 

यदद एसेसमेन्टहरूका ववर्यमका तपाईँसुँि प्रश्िहरू वा चासोहरू िए, कृपया सोझ ैआफ्िो स्कूलमा सम्पकष  राख्िुहोस ्वा पररवार कस्क्न्स्टच्युएन्सी सेवाहरूलाई 

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुषहोस।् 

 

 

? 


