
योग्यता  
ग्रेजुएशनका आवश्यकताहरू

योग्यता प्रदर्शन गन््श को अर्श के हो? 
यसको अर्थ तपाईंलरे नननचित सीप, क्षमता र अवधारणाहरू 
नसकु्भएको छ र तपाईंसँग नतनीहरूलाई वास्तनवक संसारमा 
लागू गनने क्षमता छ भन्रे कुरा दरेखाउन सक्षम हुनु हो। तपाईंलरे 
धारणा वा सीपलाई बुझ्रे मात्र नभइ, तपाईं आफूलाई पढाइएका 
कुराहरूलाई जोड्न पनन सक्षम हुनुहुनछ र सारै यसबाररे  
अन्यलाई बताउँदा सहज महसुस गनु्थहुनछ। 

तपाईंको भनवष्यका कुनै पनन कलरेजका 
काय्थ वा जानगरबाट, तपाईंलरे करे  राहा 
पाउनुहुनछ भन्रे कुरा तपाईंलाई 
प्ामानणत गन्थ भनननरेछ, जसकारण 
हामीलरे त्ो सीपलाई पनहलरे नै सुरु गन्थ 
सकछछ।ं

पनहलरे नै 
सुरु 
गनु्थहोस्!

यो ककन महत्वपूर्श छ? 
कोलोराडोमा, नवद्ारथीहरू कलरेज आउँदा 
दुई-वर्ने कलरेजहरूमा 53% र चार-वर्ने 
कलरेजहरूमा 20% नवद्ारथीहरू कलरेज 
जानका लानग तयार भइसकरे का हँुदैनन्।  
तयार हुनका लानग नतनीहरूलरे अनतररक्त 
कक्षाहरू नलन आवश्यक पछ्थ , जसको अर्थ 
ग्रेजुएट हुन धरेरै समय लागछ र टु्शनमा धरेरै 
पैसा खच्थ हुनसकछ। 

नवद्ारथीहरू हाइ सू्लपनछ कलरेज र 
जानगरका लानग तयार छन् भनी सुनननचित 
गन्थका लानग हाम्ा नयाँ ग्रेजुएशन 
आवश्यकताहरू यहाँ छन्। हामीलरे तपाईंको 
भनवष्यका लानग तपाईंलाई तयार र नवश्वस्त 
महसुस गराउन चाहनछछ!ं

मैले योग्यतालाई कसरी प्रदर्शन गन्श सकछ्?
DPS बाट ग्रेजुएट गन्थका लानग, प्त्रेक नवद्ारथीलरे योग्यता मरेनु (यो पृष्ठको पछानड सूचीबद्ध 
गररएको) मा रहरेका एक वा सोभन्ा वसु्तहरू पूरा गरी अंग्रेजी, गनणत र/वा वृन्ति तयारीमा 
योग्यता प्दश्थन गननेछन्। 

तपाईंलरे नवद्ालयमा करे  नसकु्भएको छ भन्रे कुरा दरेखाउनरे नवनभन् तररकाहरू छन्, 
जसकारण हामीलरे अंग्रेजी, गनणत र वृनति तयारीमा योग्यता प्दश्थन गन्थका लानग लचकदार 
नवकल्पहरूको मरेरो नसज्थना गर् यछ।ं

तपाईंलरे धरेरै योग्यता नवकल्पहरूबाट 
छान् सकु्हुनछ।  
नववरणहरूको लानग अकको पृष्ठ हरेनु्थहोस्। 

तपाई ंग्रेजुएशनको नजजक जाँदै गदादा, हामीलरे यो सुजनजचित गनदा चाहन्छ ंजक DPS जिप्ोमा भनरेको तपाईलंरे 
्ान्ुभएका कुनै पजन मागदाहरू — ग्रेजुएशन पज्को कायदाबल, जिशरेजिकृत उद्ोग प्रमाणीकरणका लाजग 

जनरन्तर प्रजशक्षण िा कलरेज जानरे आजद जस्ा कुरामा सफल हुनका लाजग तपाई ंतयार हुनुहुन् भनी पक्ा 
गनुदा हो। हाम्ो 2021 को कक्षा र त्यसपज्का प्रत्यरेक ग्रेजुएजिङ कक्षाबाि सुरु हुनरेगरी, हामीसँग नयाँ 

ग्रेजुएशन आिश्यकताहरू ्न् त्यसमा तीन वटा भागहरू छन्:

तपाईंलाई राहा नरयो?

अनधक नशक्षा हानसल गनु्थ 
भनरेको रोजगारका धरेरै 

अवसरहरू प्ाप्त गनु्थ हो, 
जसको अर्थ तपाईंलरे अझ धरेरै 

पैसा कमाउन सकु्हुनछ। 

औसत तलब

$11,667

27%

हाइ सू्ल ड्र पआउटहरू

हाइ सू्ल ड्र पआउटहरू

5%
कलरेज ग्रेजुएटहरू

कवरुद्ध

बरेरोजगारी दर

कवरुद्ध

2020 सम्म 
कोलोराडोका सबै 
जानगर मध्रे 

74% 
जानगरलाई हाइ 
सू्ल भन्ा मानरको 
नशक्षा आवश्यक 
जसै्त कलरेज, ट्र रेड सू्ल, 
प्नशकु्षता वा सैन्य सरेवा

पननेछ।

योग्यतापाठ्यक्रमव्यक्क्तगत वृनति र शैनक्षक योजना (ICAP)

$62,609
 

नयाँ



मेरा लाकग यसलाई कवभाजन गन््शहोस्। 
मेरा कवकल्पहरू के-के हुन्? 
हामीलरे तपाईंलाई धरेरै नवकल्पहरूमा अनुसन्ान गन्थ प्ोत्ाहन गछछौं र तपाईंका लानग कुन चानहँ नवकल्प उपयुक्त 
हुनछ भन्रे कुरा ननण्थय गछछौं। सामान्यतया, ACT, SAT र अकुप्रेसर जस्ता कलरेज तयारी मापनहरू कोलोराडोका 
कलरेज र युननभनस्थटीहरूद्ारा सरेट गररएका मानकहरूमा पङ्क्क्तबद्ध छन्; ;यद्नप, प्त्रेक कलरेर र 
युननभनस्थनटमा अनद्नतय भना्थ मानकहरू हुन सकछन्, त्सलै नवद्ारथी र पररवारहरूलरे व्यक्क्तगत आवश्यकताहरू 
बाररे  बुझ्को लानग नवद्ालय परामश्थदाता तरा अन्य नवद्ालय कम्थचारीसँग नमलरेर काम गनु्थ महत्त्वपूण्थ हुनछ। 

पकहले नै स्रु गन््शहोस्!! 
अंग्रेजी, गनणत र कररयर तयारीमा ननपुणता आवश्यकताहरू पूरा गन्थ तपाईंलाई मद्दत गनने 
काय्थक्रमहरू आफनो सू्लमा हरेन्थ सुरु गनने समय अनहलरे हो।  
रप जानकारीका लानग, आफनो सू्ल परामश्थदातासँग कुरा गनु्थहोस् र  
www.collegeandcareer.dpsk12.org मा हरेनु्थहोस्। 

Accuplacer
कम्पु्टरमा नलइनरे Accuplacer एउटा बहुनवकल्पीय परीक्षा हो जसलरे नवद्ारथीहरूको सीप स्तरहरूसँग मरेल 
खानरे कलरेज कक्षाहरूमा नवद्ारथीहरूलाई राक्खएको छ भनी सुनननचित गन्थ उनीहरूको गनणत, पठन, लरेखन र 
कम्पु्टर क्षमताहरूको जाँच गछ्थ । Accuplacer लरे उनीहरूलाई शैनक्षक क्षमता र कमजोरीहरूको पूण्थ नचत्र नदनरे 
हुनालरे यसलरे नवद्ारथीहरूका लानग ननदानात्मक जाँचको रूपमा काय्थ गछ्थ । 

परीक्षाको सम्ाजित न्यूनतम अंक 20 हो र सम्ाजित उच्चतम अंक 120 हो।
ध्ान जदनुहोस्: Accuplacer मयूलांकन र अंकको स्रे ल सम्ित: 2018 पज् पररितदान हुनरे्।

95 
वाक्य  

सीपहरू

61 
इनलमरेन्टरी  
अल्रेब्ा

अमेररकी कलेज परीक्षर (American College Testing, ACT)
ACT एउटा रानट््र य कलरेज प्वरेश परीक्षा हो जसलरे चारवटा नवर्यहरूको मापन गछ्थ :  
अंग्रेजी, पठन, गनणत र नवज्ान। 

प्रत्यरेक जिियको लाजग उच्च सम्ाजित अंक 36 हो।

18 19

उन्नत सरान कनयोजन (Advanced Placement, AP) परीक्षाहरू
AP कक्षाहरू तपाईंलरे हाइ सू्लमा हँुदा नलन सक्रे कलरेज स्तरका कक्षाहरू हुन्। सरेमरेस्टरको अन्त्यमा, 
नवद्ारथीहरूलाई AP परीक्षा नदन प्ोत्ाहन गररनछ जसलरे नतनीहरूलरे कलरेज स्तरमा कस्तो प्दश्थन गन्थ सक्रेछन् 
भनी जाँच गछ्थ । 

अंकहरू 1 दरेखि 5 को दायरामा हुन्। यजद जिद्ार्थीलरे चयन परीक्षामा 2 अंक प्राप्त ग द्ा  भनरे, जतनीहरूलरे जनपुणता 
हाजसल ग द्ा न्। याद राख्नहोस्, धरेरैजसो कलरेजहरूलरे 3 िा सोभन्ा उच्च परीक्षा अंकहरूका लाजग मात्र कलरेज 
क्रे जिि प्रदान ग द्ा न्।
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संय्क्त भना्श (Concurrent Enrollment)
संयुक्त भना्थलरे नवद्ारथीहरूलाई एकै समयमा कलरेज र हाइ सू्ल क्ररे नडटहरू हानसल गन्थ सहायता गछ्थ ।  समय र 
पैसा दुबैको बचत गरी नवद्ारथीहरू नन:शुल्क रूपमा कलरेज पाठ्यक्रमहरूमा नामांकन हुन सक्षम हुनछन्। 

सबै DPS हाइ स्यू लहरूका सार्ै चयन गररएका चािदार स्यू लहरूमा उपलब्ध धरेरै संयुक्त भनादा क्रे जििहरू दुई िा 
चार-ििषे जिग्ी प्रोग्ाममा सर्ानान्तरण हुन्न्।

योग्य 
पाठ्यक्रममा 

C- 
वा सोभन्ा  

उच्च

योग्य 
पाठ्यक्रममा 

C- 
वा सोभन्ा  

उच्च

DPS Capstone
Capstone नवकल्पको सारमा, नवद्ारथीहरूलरे करे -करे  अध्यन गररे  र वास्तनवक संसारमा यो कसरी लागू हुनछ भनी 
दरेखाउन नतनीहरूको हाइ सू्लको अनुभव भररको कामको पोट्थफोनलयो नवकास गछ्थ न्। यसलरे नवद्ारथी तरा 
नशक्षकहरूलाई पूरै समयको प्गनतको ननरेरीक्षण गन्थ सहायता गछ्थ  र नवद्ारथीहरूलरे आफनो पोट्थफोनलयोलाई ठीक 
गददै  जाँदा महत्त्वपूण्थ प्नतनक्रया प्ाप्त गछ्थ न्। 

जनपुणता आिश्यकता पयूरा गनदा Capstone पोिदाफोजलयो चुन्रे जिद्ार्थीहरूका लाजग स्यू लहरूलरे जिद्ार्थीहरूको 
प्रगजतको ि्रयाक राख्न उनीहरूलाई मद्दत गनषे्न्। 

अन्तरा्शकट्रि य ब्ाकालररयट (IB)
IB सू्लहरूलरे नवद्ारथीहरूलाई नतनीहरूका मातृ संसृ्नत र भार्ामा पूण्थ रूपमा अन्रेर्ण गन्थ सहायता गददै  
अध्यन र नशक्षणका अन्तरा्थनट््र य पररप्रेक्ष्यहरूमा ध्ान करे क््रित गछ्थ न्। IB काय्थक्रमहरूलरे तीव्र रूपमा 
नवश्वव्यापीकरण भइरहरेको नवश्वमा नवद्ारथीहरूलाई सफल हुनसक्रे बनाउनका लानग बछक्द्धकता, व्यक्क्तगत 
भावनाहरू तरा सामानजक कछशलताहरूलाई नवकास गन्थ मद्दत गद्थछन् । 

IB जिप्ोमा कायदाक्ममा नामांजकत जिद्ार्थीहरूलरे जनपुणताहरू जाँच गनदाका लाजग परीक्षाहरू जदनरे्न्। जनपुणता 
आिश्यकता पयूरा गनुदाका सार्ै जिद्ार्थीहरूलरे संयुक्त राज्य अमरेररकाका धरेरैजसो कलरेज र जिश्वजिद्ालयहरूमा 
क्रे जििहरू िा उन्त सर्ान हाजसल गनदा पजन सक्न्।
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रैकक्षक योग्यता जाँच (Scholastic Aptitude Test, SAT)
SAT परीक्षालरे गनणत, प्माणमा आधाररत पठन र लरेखन र वैकक्ल्पक ननबन्मा मुख्य सीपहरू मापन गरी 
कलरेजका लानग तपाईं कनतको तयार हुनुहुनछ भनी कलरेजहरूलाई दरेखाउँछ। 

1,600 अंक "उतृ्ष्ट" अंकको सार्मा यस परीक्षामा 200 दरेखि 800 अंक प्राप्त गररन्।
प्रत्यरेक ििदा SAT परीक्षा सात पिक जलइन्। DPS लरे प्रत्यरेक ििदाको अजप्रल मजहनामा जुजनयरहरूका लाजग जन:शुल्क 
परीक्षाको व्यिसर्ा जमलाउँ्। DPS लरे Khan Academy माफदा त जनःशुल्क अनलाइन SAT अभ्ास कायदाक्म पजन 
प्रदान ग द्ा । 

470 500

ACT WorkKeys राकट्रि य कररयर तयारी प्रमारपत्र (ACT WorkKeys 
National Career Readiness Certificate)
ACT WorkKeys एउटा मूलांकन हो जसलरे व्यावहाररक पठन, लरेखन, गनणत र 21औ ंशताब्ीका सीपहरूमा 
नवद्ारथीहरूको काय्थ सीपहरूको जाँच गछ्थ । अंकहरू रोजगारदाताहरूलाई उच्च काय्थसम्ादन काय्थदल चयन 
गन्थ, भना्थ नलन, प्नशक्षण नदन, नवकास गन्थ र कायम राख्न मद्दत गनने काय्थ प्ोफाइलहरूमा आधाररत हुनछन्।

सरस्त्र सेवा व्ावसाकयक योग्यता ब्ाटरि ी (Armed Services Vocational 
Aptitude Battery, ASVAB)
ASVAB बोध सम्बन्ी जाँच हो जसलरे परम्रागत रूपमा सैन्यमा कररयरहरूका लानग नवद्ारथीहरूको योग्यता 
ननधा्थरण गन्थ मद्दत गछ्थ ; यद्नप, नवद्ारथीहरूलरे सैन्यमा नाम लरेखाउनरे योजना नबनाएपनन यो मूलांकन उनीहरूका 
लानग एउटा नवकल्प हो। 

ASVAB लरे अंकगनणतीय तक्थ , शब् ज्ान, अनुच्रे द बोध र गनणत ज्ानको जाँच गछ्थ ।

अंग्रेजीमा  
योग्य हुनरे  

अंक

गनणतमा  
योग्य हुनरे  

अंक

कास्य वा उच्च

31 (संयोजन)

DPS-
स्ीकृत 

पुरावशरेर्हरू

प्श्नहरू छन्?  
आफनो परामशदादाता, जशक्षक िा  

जिद्ालय नरेतृत्वकतादासँग कुरा गनुदाहोस्।

गे्ज्एसन आवश्यकताहरू 
योग्यता प्रदर्शनका कवकल्पहरू


