अ�भभावकका ला�ग मूल्याङ्कनहरू सम्बन्धी �नद� �शका
मूल्याङ्कनहरूले �वद्याथ�हरू, बुवा-आमा र �श�क/�श��काहरूलाई �वद्याथ�हरूले ग्रेड लेवलको प्रवीणता प्राप्त गरे का छन ्
�क छै नन ् र 21 सताब्द�को ला�ग तयार� ग�रएको स्नातक गनर्को ला�ग योग्य छन ् �क छै नन ् भ�न मल्
ू यवान जानकार� प्रदान
गदर् छ। मूल्याङ्कनहरूले तपा�को बच्चालाई राम्रो सेवा प्रदान गनर् र हरे क बच्चाले सफलता प्राप्त गछर् भनी सु�निश्चत गनर्
पाठ्यक्रम, �नद� शन र नेतत्ृ वमा कहाँ सुधार गनप
ुर् छर् भनी स्कूल र �डिस्ट्रक्टको कमर्चार�लाई जानकार� गराउँ छन ्। Denver
पिब्लक स्कूलले मल्
याङ्कनहरू
कसर�
प्रयोग
ग�रन्छन
्, तपा�को बच्चाले कुन मल्
ू
ू याङ्कनहरू क�हले प्राप्त गन�छ र
standards.dpsk12.org/assessments. मा अनलाइन मल्
ू याङ्कनहरूको �डिस्ट्रक्ट नी�तहरूको बारे मा �वस्तत
ृ

जानकार� उपलब्ध गराउँ छ।

मल्
ू याङ्कनहरू कसर� प्रयोग ग�रन्छन ्
DPS �वद्याथ�हरू योगात्मक र रचनात्मक दब
ु ै मूल्याङ्कनहरूमा सहभागी हुन्छन ्।
§ योगात्मक मूल्याङ्कनहरू सामान्यतया सामग्री मापदण्डहरूको प�रभा�षत समूहमा �वद्याथ�को कायर्सम्पादनको
मूल्याङ्कन गनर् समय अव�धको अन्त्यमा एक पटक �दइन्छ (जस्तै, एकाइ, सेमेस्टर वा स्कूल वषर्)। उदाहरणहरूमा
मध्याव�ध वा वा�षर्क पर��ा, अिन्तम प�रयोजना वा कोलोराडो शै��क सफलताका मापनहरू (CMAS) पर��ा समावेश
हुन्छन ्।
§ रचनात्मक मूल्याङ्कन भनेको �श�ण अव�धमा �श�क र �वद्याथ�हरूद्वारा प्रयोग ग�रने एउटा प्र�क्रया हो जसले
�वद्याथ�को अभीष्ट प�रणामहरूको उपलब्धी सुधार गनर् जार� �श�ण र अध्ययनलाई समायोजन गनर्को ला�ग प्र�त�क्रया
उपलब्ध गराउँ छ। त्यसैले, यो �वद्याथ�हरू उनीहरूको अध्ययनमा कहाँ छन ्, �ान र �वद्यमान समझदार�मा कहाँ खाल�
ठाउँ छ र �वद्याथ�को अध्ययनमा सुधार गनर् �श�क र �वद्याथ�हरूलाई कसर� मद्दत गन� भनी �नदान गन� �वशेष उद्देश्यको
ला�ग क�ाकोठामा �श�कहरूद्वारा ग�रएको हो।

तपा�को बच्चा कुन-कुन मल्
ू याङ्कनहरूमा सहभागी हुनेछ?
DPS ले सारांश स्तरको मूल्याङ्कन ता�लका प्रकाशन गछर् र राज्यले आवश्यक ठानेका पर��ाहरू ("राज्यले आवश्यक ठहर
गरे को”) र अ�भभावकहरूले (“राज्य प्रशा�सत”) को अप्ट आउट गनर्को ला�ग छान्न सक्ने पर��ाहरूको �ववरणहरू; प्रत्येक
मल्
ू याङ्कनको उद्देश्य; र मल्
ू याङ्कनहरू क�हले ग�रन्छ र �तनीहरूले क�त समय �लन्छन ् भन्ने �ववरणहरूको समी�ा गछर् ।
DPS ले �डिस्ट्रक्ट मल्
ू याङ्कन क्यालेण्डर प�न तयार गरे को छ; पर��ा समी�ामा �वशेष मल्
ू याङ्कनहरूको समयता�लका
समावेश छ। राज्य पर��ाहरू सम्बन्धी �ववरणहरू प�न उपलब्ध छन ्।

�डिस्ट्रक्टका नी�तहरू
DPS ले �ल�खत पर��ा आवश्यक भएको कागजात भएका कुनै प�न �वद्याथ� बाहे क सबै �वद्याथ�हरूका ला�ग अनलाइनमा
मूल्याङ्कनको व्यवस्था �मलाउँ छ। केह� अवस्थाहरूमा, स्कूलहरूले कागत र पेिन्सल प्रयोग गर� CMAS र/वा CoAlt का सबै
सामग्री �ेत्रहरूमा सबै ग्रेडको पर��ा �लने फैसला गनर् सक्नेछन ्। �ल�खत पर��ा कुन समयमा प्रयोग ग�रन्छ भन्ने बारे मा थप
जान्न, �डिस्ट्रक्टको राज्य मूल्याङ्कनहरूका ला�ग कागज/पेिन्सल नी�त पढ्नुहोस ्।
आफ्ना �वद्याथ�हरू एक वा धेरै मूल्याङ्कनहरूमा सहभागी नहुन ् भन्ने चाहने अ�भभावकहरूले �डिस्ट्रक्टको अ�भभावकले बा�हर
�नकाल्ने नी�तको पालना गर� यसो गनर् सक्नह
ु ु नेछ। यो आवेदन अ�भभावक पोटर् ल वा तपा�को बच्चाको �वद्यालय माफर्त
उपलब्ध हुन्छ। अ�भभावकहरूलाई आफ्ना स्कूलका प्रधानाध्यापकसँग प्र�क्रयाको बारे मा छलफल गनर् प्रोत्सा�हत ग�रन्छ।

