कोलोराडो वैकिल्पक (CoALT): DLM अङ्ग्रेजी भाषा कला र ग�णत
मूल्याङ्कनहरूमा अ�भभावकको ला�ग �नद� �शका

मूल्याङ्कनहरूले �वद्याथ�हरूले ग्रेड लेवलको प्रवीणता तथा �वषय वस्तुसँग सम्बिन्धत स्ट्यान्डडर् प्राप्त गरे का छन ् वा छै नन ् तथा
21औं शताब्द� अनुसार तयार ग�रएको स्नातकको ला�ग योग्य छन ् वा छै नन ् भनी �वद्याथ�, आमाबुवा र �श�क/�श��काहरूलाई
महत्वपण
ू र् जानकार� उपलब्ध गदर् छ। यी मल्
ू याङ्कनका प�रणामहरू तपा�को बच्चाको शै��क प्रग�तको मापन गनर् प्रमाणको
रूपमा �नधार्रण ग�रएका हुन ्।

CoALT:DLM अंग्रेजी भाषा र ग�णत मल्
ू याङ्कन के हो?
CoAlt:DLM अङ्ग्रेजी भाषा कला र ग�णत मूल्याङ्कन मानक आधा�रत छ र यसले कोलोराडो शै��क मापदण्डको

�वस्ता�रत प्रमाण प�रणाममा �वद्याथ�ले ग�ररहे को प्रग�तलाई मापन गछर् । यो PARCC मा सहभागी हुन नसक्ने अथर्पूणर्
सं�ानात्मक अशक्तताहरू साथै �नवास प�न भएका �वद्याथ�हरूका ला�ग राज्यले अ�नवायर् गरे को मल्
ू याङ्कन हो।

CoAlt:DLM अङ्ग्रेजी भाषा कला र ग�णत मूल्याङ्कनहरू 3-10 ग्रेडका �वद्याथ�हरूका ला�ग व्यवस्थापन ग�रएका छन ्।

मेरो बच्चालाई क�हले पर��ा ग�रनेछ?

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 ्।
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मेरो बच्चाले कस्ता अंक(हरू) प्राप्त गन�छ?
तपा�को बच्चाले स्केल अंक र कायर्सम्पादनको स्तर प्राप्त गन�छ।
CoAlt:DLM सहायता संघले जुलाई 2015 मा मापदण्डको व्यवस्था सम्पन्न गरे को �थयो। CoAlt:DLM अंग्रेजी
भाषा कला र ग�णतमा �वद्याथ�ले प्राप्त गरे को अंक सम्बन्धी जानकार� 2015 को वषार्याममा कोलोराडो �श�ा
�वभागमा उपलब्ध गराइनेछ।

यी अंकहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछन ्?
मल्
ू याङ्कन कायर्क्रमको प्राथ�मक उद्देश्य पर��ण ग�रएको ग्रेड स्तरको अन्त्यमा अंग्रेजी भाषा कला र ग�णत

मूल्याङ्कनहरूको सामग्री �ेत्रमा कोलोराडो शै��क मापदण्डको �वस्ता�रत प्रमाण प�रणामहरू पूरा गन� अथर्पूणर्

सं�ानात्मक अशक्ततासँगका कोलोराडो �वद्याथ�हरूको स्तर �नधार्रण गनुर् हो। CoAlt का नतीजाहरूको उद्देश्य
�वस्ता�रत प्रमाण प�रणामहरूको तुलनामा �वद्याथ�को शै��क प्रग�तको एउटा मापन प्रदान गनुर् हो।

?

थप जानकार�

मल्
ू याङ्कन र पर��ा स्थलहरू बारे मा थप जानकार�का ला�ग, कृपया जवाफदे ह�ता, अनस
ु न्धान र मल्
ू याङ्कन वेबसाइट:
www.dpsare.com मा जानुहोस ्

हामी तपा�लाई आफ्नो बच्चाको �श�ामा सिम्म�लत हुन प्रोत्सा�हत गदर् छ�। कृपया आफ्नो बच्चालाई घरमा मद्दत गन�

त�रकाहरू र प�र�ाका ला�ग उपलब्ध सहायताहरूको बारे मा 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 गदर् छ�।
•
•
•

प्र�व�धमा आमाबव
ु ाको मागर्दशर्न

अङ्ग्रेजर� �सक्नेहरूको ला�ग जानकार�
कोलोराडो राज्यका संसाधनहरू

य�द तपा�सँग मल्
ू याङ्कनहरू बारे केह� प्रश्न वा सरोकारहरू छन ् भने, कृपया आफ्नो बच्चाको �वद्यालयलाई प्रत्य�
रूपमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ् वा (720) 423-3054 मा फे�मल� किन्स्टचूअन्सी सेवामा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।

