CMAS सम्बन्धी आमाबुवाको मागर्दशर्न:
कोलोराडो शै��क सफलताका मापनहरू

मल्
ू यांकनहरूले �वद्याथ�हरू, आमाबव
ु ाहरू र �श�कहरूलाई �वद्याथ�हरूले ग्रेड तह र सामग्रीको स्तरहरूमा �नपण
ु ता गरे का र 21औं
शताब्द�को उतीणर् ट्रयाकमा छन ् �क छै नन ् भन्ने महत्त्वपण
ू र् जानकार� प्रदान गछर् । मल्
ू यांकन प�रणामहरूले तपा�को बच्चाको
शै��क प्रग�तको प्रमाणको एउटा भाग उपलब्ध गराउँ छन ्।

CMAS के हो?
यस कोलोराडो शै��क सफलताका मापनहरू, वा CMAS, भाषा कला, ग�णत, �व�ान र सामािजक �श�ाका ला�ग कोलोराडो राज्यको

मूल्यांकन हो। CMAS एउटा योगात्मक मूल्याङ्कन हो जसले तपा�को बच्चाले उसको वा उनको ग्रेड तहमा मुख्य धारणाहरू र

सीपहरूमा कसर� �नपण
ु ता प्राप्त गरे को छ भन्ने बारे जानकार� प्रदान गछर् ।

दई
ु वटा मूल्यांकनहरू – अंग्रेजी भाषा कला र ग�णत -- PARCC, कलेज र क�रयर तयार�को मूल्यांकनका ला�ग साझेदार�द्वारा, �सजर्ना
ग�रएका हुन ्, र भाषा कला (जसमा पाठन, लेखन र सञ्चार समावेश हुन्छ) र ग�णतका ला�ग साधारण मुख्य राज्य स्तरसँग संबद्ध

छन ्। अन्य मल्
ू यांकनहरू – कोलोराडो स्पेनी भाषा कला (SLA), �व�ान र सामािजक �श�ा – कोलोराडोद्वारा �सजर्ना ग�रएका हुन ्।

�व�ान र सामािजक �श�ा जाँचहरू कोलोराडो शै��क मापदण्डहरूसँग संबद्ध छन ्; स्पेनी भाषा कला जाँचहरू साधारण मुख्य en

Español भाषा कला मापदण्डहरूसँग संबद्ध छन ्।

CMAS अंग्रेजी भाषा कला र ग�णत जाँचहरू 3दे �ख-9ग्रेडका सबै �वद्याथ�हरूलाई प्रत्येक वषर् प्रदान ग�रन्छ। CMAS �व�ान प्रत्येक वषर्

5र 8ग्रेडका �वद्याथ�हरूलाई प्रदान ग�रन्छ, र CMAS सामािजक �श�ा प्रत्येक वषर् सबै 4 का1/3 रग्रेड �वद्याथ�हरूलाई प्रदान ग�रन्छ। यस
SLA संयुक्त राज्यमा 5 वषर् वा कमका ला�ग नामांकन भएका 3र 4ग्रेडका स्पेनी बोल्ने अंग्रेजी भाषा अध्ययनकतार्लाई प्रदान ग�रन्छ।

मेरो बच्चाको पर��ण क�हले हुँदैछ?
CMAS मूल्यांकनहरू एउटा पर��ण अव�धमा व्यविस्थत हुन्छन ्। 2016 को वसन्तमा, स्कूलले �छटोमा माचर्14मा पर��ण सुरु गनर्

सक्छ र अ�प्रल 29मा अन्त्य हुन्छ। सम्पूणर् अव�ध भ�र नभएर, ग्रेड र �वषयमा आधा�रत रहे र तपा�को बच्चाले केह� �दन मात्र पर��ण
गन�छ। तपा�को बच्चाको �वशेष पर��ण ता�लकाका ला�ग उसको/उनको स्कूलमा परामशर् गनह
ुर् ोस ्।

धेरै अवस्थाहरूमा, �वद्याथ�हरूले �तनीहरूको जाँच अनलाइन गन�छन ्। यी अनलाइन जाँचले �व�वध अन्तर�क्रयात्मक प्रश्नहरू पेश

गछर् जसले �व�ान अनुकरण र प्र�व�ध प�रष्कृत प्र�त�क्रया वस्तुहरू जस्ता वस्तुहरू प्रकारमा �वद्याथ�को अनुबन्ध व�ृ द्धलाई प्रोत्साहन
गछर् न ्। SLA �वषयगत आधा�रत जाँच हो; SLA मा सहभागी हुने �वद्याथ�हरूले CMAS �लंदैनन ्: PARCC अंग्रेजी भाषा कला।

�वगतका वषर्हरूमा जस्तै, कोलोराडो �श�ा �वभागले �व�शष्ट �वद्याथ�को जाँच अव�ध �तनीहरूको कूल वा�षर्क �नद� शनात्मक समयको

1.5% भन्दा कम हुनेछ भन्ने अनुमान गछर् । CMAS मा भएर, �वद्याथ�हरूले यस वषर् CMAS �लन 8-14 घण्टा बीचको समय �दनेछन ्।

समयको वास्त�वक अव�ध ग्रेड र �वषयले �नधार्रण गछर् न ्।

मेरो बच्चाले क�त अंक(हरू) प्राप्त गन�छ?
तपा�को बच्चाले उसको सामग्री �ेत्रमा �लइएको जाँचको मूल्यांकनको समग्र प्रस्तु�तलाई दशार्उन समग्र स्केल अंक र समग्र प्रस्तु�त

स्तरसँगै �वद्याथ� प्रदशर्न �रपोटर् प्राप्त गन�छ। तपा�को बच्चाले प्रत्येक तहमा क�त राम्रो प्रदशर्न गरे को छ भनी दशार्उनका ला�ग सह
स्केल अंकहरू उपलब्ध गराइन्छ।

स्कूल, �डिस्ट्रक्ट र राज्य औसतहरू �रपोटर् मा समावेश ग�रन्छ जसले गदार् तपा� आफ्नो बच्चाको प्रदशर्नलाई अन्य बच्चाको प्रदशर्नसँग

तुलना गनर् सक्नुहुन्छ।

यी अंकहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछ?
CMAS न�तजाहरूले �वद्याथ�को प्रस्तु�तको तस्वीर स्कूल, �डिस्ट्रक्ट, �श�क, आमाबुवा र समुदायलाई प्रदान गछर् । �वद्याथ�हरूले

शै��क रूपमा कसर� प्रग�त ग�ररहे का छन ् भनी न�तजाहरूले दे खाउँ छन ्, जन
ु कलेज र क�रयरका ला�ग उतीणर् हुने तयार�मा �वद्याथ�हरू

लागेका छन ् भनी सु�निश्चत गन� तत्व हो। �श�कहरूले CMAS न�तजाहरूलाई प्रत्येक �वद्याथ�का आवश्यकताहरू पूरा गनर्का ला�ग

�नद� शनलाई �वस्तार गनर् प्रयोग गछर् न ्। स्कूल र �डिस्ट्रक्टले CMAS न�तजाहरूलाई यस वषर्का ला�ग �नद� शनात्मक कायर्क्रममा
समायोजनहरू गनर् प्रयोग गछर् ।

?

अ�त�रक्त जानकार�

हामी तपा� आफ्नो बच्चाको �श�ामा संलग्न हुनह
ु ोस ् भन्ने चाहन्छ�। कृपया तपा�ले आफ्नो बच्चालाई मद्दत गनर् सक्ने उपायहरू बारे

तपा�को बच्चाको �श�कसँग सम्पकर् गनर् न�हच�कचाउनुहोस ्।

उपयोगी जानकार� फेला पानर् हामी तपा�लाई http://standards.dpsk12.org/standards-resources/ मा जान प�न प्रोत्साहन गछ�, यसमा
44

�नम्न समावेश छन ्:




�वद्याथ�को �श�ाको बारे मा DPS आमाबुवाको ला�ग मागर्दशर्कहरू
प्र�व�धको बारे मा आमाबव
ु ाको ला�ग मागर्दशर्क
जानकार� बारे आमाबुवाको मागर्दशर्न

अभ्यास जाँच �दनुहोस ्!
•

अंग्रेजी भाषा कला र ग�णत: www.parcc.pearson.com  यस जाँच तयार� ट्याबमा  िक्लक गनह
ुर् ोस ् अभ्यास जाँचहरू
44

चयन गनुर्होस ्।

•

स्पेनी भाषा कला: http://www.cde.state.co.us/assessment/csla  तपा�ले हे नर् चाहनभ
ु एको ग्रेड स्तर अभ्यास जाँचमा
44

िक्लक गनह
ुर् ोस ्।

•

�व�ान तथा सामािजक �श�ा: www.pearsonaccess.com  ट्याब िक्लक गनह
ुर् ोस ् तपा�ले हे नर् चाहनुभएको ग्रेड/सामग्री
44

चयन गनुर्होस,् त्यसप�छ 14-15 TN8 SS/Science ePAT  नामक शीषर्कमा िक्लक गनह
ुर् ोस ् ।

मूल्यांकन र पर��ण स्थानहरू बारे थप जानकार�का ला�ग, कृपया जवाफदे ह�ता, अनुसन्धान, र मूल्यांकन वेबसाइटमा जानुहोस ्:
www.dpsare.com
44

य�द तपा�सँग मूल्यांकनहरू बारे प्रश्नहरू वा सरोकारहरू छन ् भने, कृपया तपा�को बच्चाको स्कूलमा प्रत्य� रूपमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् वा

प�रवार तथा समद
ु ाय अनब
ु न्ध (Family & Community Engagement) सहायता लाइनलाई (720) 423-3054 मा कल गनह
ुर् ोस ्।

