
 
 

 
 
 
 

 
 

ACCESS 2.0 is एक वा�षर्क योगात्मक �नधार्रण हो जसले सुन्ने, पठन, लेखन, र बोल�का �ेत्रमा सामािजक र श�ै�क 

अङ्गे्रजी भाषा �वकासलाई �नधार्रण गदर्छ।  यो एक राज्यद्वारा आवश्यक �नधार्रण हो जसले अङ्गे्रजी �सक्नेहरूलाई 

�नर��ण गनर्को ला�ग संघीय आवश्यकता पूणर् गदर्छ।  सब ै�वद्याथ�हरू जो अङ्गे्रजी �सक्ने भ�न प�हचान ग�रएका K-12 

का �वद्याथ�हरूले �नधार्रण �लन आवश्यक छ।   
 
य�द तपा�को बच्चा �कन्डरगाड�नमा छ भने, उसले/उनले कागज र �ससाकलम प्रयोग गद� पर��ाका सब ैचार �हस्साहरू 

�लनेछ।  य�द तपा�को बच्चा 1-12 क�ामा छ भने, �नधार्रणलाई सम्पूणर् रूपमा अनलाइन, कागज-आधा�रत पर��ा प्रयोग 

गद�, वा कागज पर��ा प्रयोग गद� डोमेन लेखेर पूणर् गद� अनलाइन व्यवस्था�पत गनर् स�कन्छ।  15-16 �वद्यालय वषर् अ�घ, 

यो पर��ा कागजमा मात्र उपलब्ध �थयो।  डने्भर सावर्ज�नक �वद्यालयहरूले यसलाई अनलाइन पर��ामा स्थानान्तरण 

गद�छ।  
 

क�ा 1-12 मा भएका �वद्याथ�हरू, जसलाई अङ्गे्रजर� भाषा �सक्ने भ�न र �निश्चत �ानात्मक अपाङ्गताहरू भएका भ�न 

वग�कृत ग�रएकाहरूले ELLs को ला�ग वैकिल्पक ACCESS मा सहभागी हुनेछन।्  यो पर��ा सम्पूणर् रूपमा कागजमा 
व्यवस्था�पत ग�रनेछ। 
 
एक कागज आधा�रत पर��ा आवश्यक पन� सब ैतह स्तरका �वद्याथ�को ला�ग उपलब्ध छ, लेखन समावेश गद�। 
 
 
 
 
 

 
प�र�ण अव�ध 
प�र�ण अव�ध एक समय अव�ध हो जहाँ तपा�को �वद्याथ�ले केह� �दनमा पर��ा �दनेछन ्र अन्य �दनमा �नद�शन प्राप्त 

गन�छ। �वद्याथ�ले यस अव�धभर� पर��ा �दनुपद�न। तपा�को �वद्याथ�को ला�ग �निश्चत पर��ा �म�तको ला�ग, कृपया 
आफ्नो बच्चाको �श�क/�श��कासँग बुझ्नुहोस।्   
 
जनवर� 9 - फेब्रुअर� 10 
�वद्याथ�हरूले लगभग सम्पूणर् पर��ामा 2 घण्टा र 45 �मनेट �बताउनेछन।् 
 

मूल्याङ्कनहरूले �वद्याथ�हरूले गे्रड लेवलको प्रवीणता तथा �वषय वस्तुसँग सम्बिन्धत स्ट्यान्डडर् प्राप्त गरेका छन ्वा छैनन ्तथा 
21औ ंशताब्द� अनुसार तयार ग�रएको स्नातकको ला�ग योग्य छन ्वा छैनन ्भनी �वद्याथ�, आमाबुवा र �श�क/�श��काहरूलाई 

महत्वपूणर् जानकार� उपलब्ध गदर्छ।   यी मूल्याङ्कनका प�रणामहरू तपा�को बच्चाको श�ै�क प्रग�तको मापन गनर् प्रमाणको 
रूपमा �नधार्रण ग�रएका हुन।्\   

 

          मेरो बच्चालाई क�हले पर��ा ग�रनेछ?   

     ACCESS 2.0 मा बुवा-आमाको �नद��शका 
     (राज्य-राज्यमा अङ्गे्रजीमा समझ र सञ्चार �नधार्रण गन�) 
 

 

          मेरो बच्चाले कस्ता अकं(हरू) प्राप्त गन�छ?    

 

          ACCESS 2.0 के हो?   



 
 
 
तपा�को बच्चाको पदर्शर्नीको बारेमा �वशषे �नद�शन स�हत मेमा एक बुवा-आमा अंक प्र�तवेदन घर पठाउइनेछ।  तपा�ले 

आफ्नो बच्चाको ला�ग जम्म 8 अंक प्राप्त गनुर्हुनेछ।  अंकहरूलाई 6 प्रवीणता सत्रहरूमा प्र�तवेदन ग�रन्छन:् 
 

1 – प्रवेश गन� 2 – सुरु गन� 3 – �वकास गन� 4 – �वस्तार गन� 5 – �ब्रिजङ 6 - पुग्ने 

तपा�ले सुन्ने, पठन, लेखन, र बोल�को ला�ग फरक अंक प्राप्त गनुर्हुनेछ। यीबाट, �नम्न संयोिजत अंकहरू 

�नका�लन्छन: 

• मौ�खक भाषा – बोल� (50%) र सुन्ने (50%) संयोिजत गद�छ। 
• सा�हत्य – पठन (50%) र लेखन (50%) 

• समझ – सुन्ने (30%) र पठन (70%) 

• समग्र अंख - सुन्ने (15%), bolI (15%), पठन (35%), र लेखन (35%)। 
 
 
 

 
 
 

ACCESS 2.0 अंकहरूलाई प्रत्येक �वदा्यथ�को अङ्गे्रजी भाषाका स्तरका �श�क/�श��काहरूलाई जानकार� गनर्को ला�ग 

प्रयोग ग�रनेछ।  यसले �वद्याथ�हरूको ला�ग सबैभन्दा उ�चत �नद�शन प्रकार ठम्याउनमा मद्दत गन�छ।  अङ्गे्रजी �सक्ने 

व्यिक्तलाई मेनिस्ट्रम अङ्गे्रजी क�ाहरूमा राख्न ठम्याउनको ला�ग प�न यो प्रगयो ग�रनेछ.  अङ्गे्रजी भाषा आजर्न 

सेवाहरूबाट बा�हर �नस्कनको ला�ग �वद्याथ�हरूको ला�ग समग्र प्रवीणता स्तर 5.0 वा 5.0 वा उच्चको सा�रता अंक हुन 

आवश्यक छ।   
 
 
 
 

 
यस �नधार्रणसँग �नधार्�रत मानकहरू बारे थप जानकार�को ला�ग, �नम्न WDA पषृ्ठमा जानुहोस ्

https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx र मानक शीषर्क अन्तगर्त प�रवार वे�बनार हेनुर्होस।् 
 

हामी तपा�लाई आफ्नो बच्चाको �श�ामा सिम्म�लत हुन प्रोत्सा�हत गदर्छ�। कृपया आफ्नो बच्चालाई घरमा मद्दत गन� 
त�रकाहरू र प�र�ाका ला�ग उपलब्ध सहायताहरूको बारेमा बच्चाको �श�क/�श��कासँग कुरा गनर् न�हिच्कचाउनुहोस।् 
 

हामी तपा�लाई �नम्न समावेश गद� मद्दतदायी जानकार� फेला पानर्को ला�ग, 

http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ मा जान प्रोत्सा�हत गदर्छ�।: 
 

§ प्र�व�धमा आमाबुवाको मागर्दशर्न 

§ अङ्गे्रजर� �सक्नेहरूको ला�ग जानकार�  
§ कोलोराडो राज्यका संसाधनहरू

 

य�द तपा�सँग मूल्याङ्कनहरू बारे केह� प्रश्न वा सरोकारहरू छन ्भने, कृपया आफ्नो बच्चाको �वद्यालयलाई प्रत्य� 

रूपमा सम्पकर्  गनुर्होस ्वा (720) 423-3054 मा फे�मल� किन्स्टचूअन्सी सेवामा सम्पकर्  गनुर्होस।्   

 

          थप जानकार� ? 

 

          यी अकंहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछन?्  

https://www.wida.us/downloadLibrary.aspx
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

