
 

एसेसमेन्टहरू (मूल्याङ्कनहरू) सम्बन्धी अभििावकको मार्गदर्गक 

स्कूल वर्ष २०१८-१९  

म-तयार (आइ-रेडी) पढाइ 

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 िैक्षक्षक प्रिनतमा 
प्रमाणको एउटा मापि प्रदाि ििे अपेक्षा िररन्छ। 

 

 
यो एसेसमेन्ट के हो ? 

आइ-रेडी पढाइ एउटा कम्पप्युटर अिुकूलिीय निदािात्मक एसेसमेन्ट हो जसले ववद्यार्थीहरूको पढाइ सीपहरूको तदिुकूल मलू्याङ्कि प्रदाि िदषछ र 

समयान्तरमा ववद्यार्थी ववकास र कायषसम्पपादि हेछष। ववद्यार्थी प्रनतक्रिया ढाुँचाहरू िनतिील रूपमा अिुकूलि िरेर, आइ-तयार पढाइले सीभमत परीक्षण प्रश्ि 

(आइटम) हरूबाट ठूलो मात्राको जािकारी प्राप्त िदषछ; यसले एसेसमेन्टलाई गे्रडहरू के-८ का ववद्यार्थीहरूको पढाइका प्रमुख क्षेत्रहरूमा ववद्यार्थीको सबलता र 

आवश्यकताहरू ठीकसुँि देखाउि मद्दत िदषछ।  

 

राज्य बोडषले आइ-रेडी पढाइलाई ववद्यार्थीहरूको पढाइ उपलब्ब्ि तहहरू मापि ििष, पढाइ कमीहरूका लागि ववद्यार्थीहरूलाई ब्स्िि ििष, अिाडडका चुिौतीहरूका 
लागि ध्याि/असवरहरूका क्षेत्रहरू पहहचाि ििष, र भिक्षण वविेदीकरण ििषका लागि एसेसमेन्टका रूपमा मान्यता हदएको छ। कोलोराडो रीड अगिनियम 

अन्तिषत, आइ-रेडी पढाइको निदािात्मक तथ्याङ्कलाई आफ्िो गे्रड तहिन्दा पयाषप्त तल पहढरहेका ववद्यार्थीहरूका लागि लब्ययत पढाइ हस्तक्षेप योजिाहरू 

(रीड योजिाहरू) भसजषिा ििष र ववद्यार्थीहरूको साझा मूलितू राज्य स्तरहरूको बुझाई मापि ििष प्रयोि ििष सक्रकन्छ। 

 

 
मेरो बच्चाको परीक्षण कहहले र्ररन्छ ? 

कोलोराडो रीड (आरइएडड) अगिनियम अिुसार, गे्रडहरू के-३ का सबै ववद्यार्थीहरूलाई राज्य बोडषद्वारा स्वीकृनत प्राप्त अन्तररम पढाइ एसेसमेन्टद्वारा नििाषररत 

परीक्षण अबगिमा मूल्याङ्कि िररिपुछष। रीड अगिनियम परीक्षण अबगि छ हप्ताका लागि िरद, मध्यवर्ष, र वसन्तमा सञ्चालि िररन्छि।् क्रकन्डरिाटषि 

ववद्यार्थीहरूलाई उिीहरूको िरद (फल) एसेसमेन्ट परूा ििषका लागि ३० क्यालेन्डर हदि अनतररक्त प्राप्त हुिेछि।् राज्य काििु अिुसार, क्रकन्डरिाटषिदेखख तेस्रो 
गे्रडका ववद्यार्थीहरू जसले न्यूितम दक्षता तहिन्दा कम प्राप्ताङ्क प्राप्त िछषि,् उिीहरूलाई पढाइ ब्स्र्थनत प्रमाखणकरण ििषका लागि एक वा दईु अनतररक्त 

एसेसमेन्टहरू आवश्यक हुन्छ।  

 

रीड अधधननयम परीक्षण अबधधहरू :  

 
 

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

गे्रडहरू के – १२ डडसेम्पबर – मध्य फेब्रुअरी मध्यवर्ष 
गे्रडहरू के – १२ अवप्रल – मध्य मे वसन्त  

 

स्कूल अिुसार परीक्षण भमनतहरू फरक हुि सक्छि।् आफ्िो ववद्यार्थीको नििाषररत परीक्षण भमनतका लागि, आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पपकष  राखु्नहोस।्  

 

 
मेरो बच्चाले कस्ता प्राप्ताङ्क(हरू) प्राप्त र्नेछ ?   

आइ-रेडी पढाइले दईु प्रमुख प्राप्ताङ्कहरू उत्पन्ि िछष  : 
 आइ-रेडीको समग्र स्केल प्राप्ताङ्कले सबै पढाइ क्षेत्र (आिारिूत सीपहरू, िब्दिन्डार, र बोि) हरूका लागि निदािात्मक एसेसमेन्टमा आिाररत 

ववद्यार्थीको समग्र पढाइ क्षमताको लििि सही अिमुाि लिाउुँछ। स्केल प्राप्ताङ्कहरू एउटै कब्न्टन्युममा १००- ८०० मा ववस्तार हुन्छि ्जसले 

भिक्षा प्रदायकहरूलाई ववद्यार्थीको कायषसम्पपादि तुलिा ििष र गे्रड तहहरू तर्था क्षेत्रहरूमा वदृ्गि मापि ििष सहयोि िछष।  

 समग्र स्र्थापि तह – ले निब्श्चत निदािात्मक एसेसमेन्टबाट प्राप्त िनतजामा आिाररत ववद्यार्थीको कालिमबद्ि गे्रडभित्र समग्र क्षमता नििाषरण 

ििषका लागि गे्रड-तह स्र्थापि ताभलका प्रयोि िदषछ। चार ओटा सम्पिाववत स्र्थापि तहहरू निम्पि छि ्: 

तहिन्दा मागर्थ  ।   तहमा   ।  तह उन्मुख  ।  सुिार आवश्यक 

 

 

यी प्राप्ताङ्कहरूको प्रयोर् कसरी र्ररनेछ ? 



आइ-रेडी पढाइ एसेसमेन्टले भिक्षकहरूका लागि उिीहरूको भिक्षणलाई मािषदिषि र सुिार ििषका लागि महत्त्वपूणष तथ्याङ्क-बबन्दहुरू प्रदाि िदषछ। आइ-रेडी 
प्राप्ताङ्कहरूलाई तपाईँको बच्चा कुि तहमा पढ्दैछ ििी पहहचाि ििष, ववद्यार्थीको सबलता र कमजोरी अिुरूप पढाइ लययहरू नििाषरण ििष, ववद्यार्थी ववकास 

अिुिमि ििष, भिक्षणका लागि व्यब्क्तकृत आिामी कदमहरू पररिावर्त ििष, व्यब्क्तकृत पढाइ हस्तक्षेपहरू भसजषिा ििष, र तपाईँको बच्चालाई पढाइमा 
अनतररक्त सहयोि आवश्यक िए ििएको निणषय ििष प्रयोि ििष सक्रकन्छ। 

 

 

अनतररक्त जानकारी 

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

परीक्षण समायोजिहरूको उपलब्िताहरूका लागि आफ्िो बच्चाको भिक्षकसुँि सम्पपकष  ििष िहहचक्रकचाउिुहोस।् 

 

अधधक जानकारी : एसेसमेन्टहरू 

हेिुषहोस ्: 

 http://assessments.dpsk12.org 
 
यहद एसेसमेन्टहरूका ववर्यमका तपाईँसुँि प्रश्िहरू वा चासोहरू िए, कृपया सोझै आफ्िो स्कूलमा सम्पपकष  राखु्नहोस ्वा पररवार कब्न्स्टच्युएन्सी सेवाहरूलाई 

(७२०)-४२३-३०५४ मा फोि ििुषहोस।् 

 

 

? 

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

