
 

मू�ा�नको स��मा अिभभावकह�का लािग िद�श�न 
 

W-APT (WIDA-ACCESS PLACEMENT TEST) 

मू�ा�नह�ले िव�ाथ�, बुवा-आमा र िश�कह�लाई िव�ाथ�ह�ले 21 औ ंशता�ीका तयार ग�रएको गे्रड �र र िवषयसूचीका 
मानकह�मा द�ता हािसल गरेका छन् िक छैनन् र उनीह� गे्रजुएट गन� बाटोमा छन् िक छैनन् भ�े मू�वान् जानकारी उपल� 
गराउँछ। यी मू�ा�नका नितजाह�ले तपाईंको ब�ाको शैि�क प्रगितका प्रमाणह�को समूहबाट एउटा मापन प्रदान गन�छ भ�े 
मनसाय रा�खन्छ । 
 

 
यो मू�ा�न भनेको के हो ? 

WIDA-ACCESS परी�ण िज�ाका गे्रड K-1 का नयाँ िव�ाथ�ह�ले िलने अङ्गे्रजी भाषाको द�तास��ी परी�ण हो जसलाई 
अङ्गे्रजी भाषाका िश�ाथ� (English learners वा Els) को �पमा पिहचान ग�रन सक्छ । (ELs). यसले िश�कह�लाई Els पिहचान 
गन� र िव�ाथ�लाई उपयु� काय�क्रममा रा� सहयोग गछ�  । W-APT परी�णले भाषाका चार �ेत्रह� सुनाइ, पठन, लेखन, र बोलाइमा 
सामािजक तथा शैि�क भाषालाई मापन गछ�  । सामािजक भाषा दैिनक प�र�स्थितह�को स�ारमा प्रयोग ग�रन्छ भने शैि�क भाषा 
क�ाकोठाको स�ारमा प्रयोग ग�रन्छ ।  
 

 
मेरो ब�ालाई किहले जाँच ग�रन्छ ? 

W-APT परी�ण गे्रड K-1 का अङ्गे्रजी भाषा िसिकरहेका िव�ाथ�ह� प्रथम पटक िज�ा प्रवेश गरेको समयमा एक पटक िलइन्छ । यो 
परी�ण िव�ाथ� िव�ालयमा भना� भएको 10 िदन िभत्र िलइन्छ र िव�ालय वष�भ�र जुनकुनै समयमा पूरा गन� सिकन्छ ।  
 

 
मेरो ब�ाले क�ो अ� प्रा� गन� छन् ?   

िव�ालय वष�को प्रथम सेमे�रका दौरान िक�रगाट�नको जाँच िदने िव�ाथ�ह� (यसमा गे्रड 1 का िव�ाथ�ह� पिन पन� सक्छन्) ले 
िव�ाथ�का अङ्गे्रजी �मताह�को बारेमा िश�कलाई जानकारी गराउन सहयोग गन� िनदानस��ी जानकारी प्रा� गछ� न् ।  एउटा 
अनुमािनत अ� िसिज�त ग�रन्छ । यो अ� िव�ाथ�ले पूरा गन� स�े सीपह� खो� प्रयोग ग�रन्छ । बोलाइ र सुनाइ ख�का लािग, 
संयु� अ� प्रदान ग�रन्छ जुन �ून, म�, उ�, वा उ�ृ�को दायरा िभत्र पछ�  । 
WIDA परी�ण प्रयोग गरेर गे्रड 1-12 का िव�ाथ�ह�को मू�ा�न िलइन्छ । 
 

 
यी अ�ह� कसरी प्रयोग ग�रनेछ ? 

यी नितजाह�ले िज�ा प्रवेश गरेपिछ ब�ाको अङ्गे्रजी भाषाका �मताह�को आधार रेखाको �पमा काम गछ� न् । यसले अङ्गे्रजी 
भाषा पिहचान गन� प्रिक्रयामा सहयोग पुया�उँछ । िश�क र प्रशासकह�को एउटा टोलीले िव�ाथ�लाई अित�र� सहयोग आव�क 
पछ�  िक पद�न भनेर िनधा�रण गन� यो अ� प्रयोग गछ� न् । पया�� अ� हािसल गन� िव�ाथ�ह�लाई िज�ामा प्रवेश गरेपिछ िनपूण� भनी 
वग�कृत ग�रन सक्छ ।  
 

 
अित�र� जानकारी: 

हामी तपाईंलाई आफ्नो ब�ाको िश�ामा संल� �न प्रो�ािहत गछ� । कृपया तपाईंले आफ्नो ब�ालाई घरमा र जाँचको ब�ोब�ीको 
उपल�तामा कसरी सहयोग गन� स�ु �न्छ भ�े कुराको जानकारी िलन आफ्नो िव�ाथ�का िश�कलाई स�क�  गन� संकोच नमा�ुहोस् । 
 
 

थप सूचना: WIDA 
• www.wida.us/assessment/ 

 

थप सूचना: मू�ा�नह� 
िन� वेबसाइट भ्रमण गनु�होस्: 
• http://assessments.dpsk12.org 
 

तपाईंसँग मू�ा�नको स��मा कुनै पिन प्र� वा सरोकारह� छन् भने कृपया िसधै ँआफ्नो ब�ाको िव�ालयमा स�क�  गनु�होस् वा 
Family Constituency Services लाई (720) 423-3054 मा फोन गनु�होस् । 
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http://www.wida.us/assessment/
http://assessments.dpsk12.org/

