ANet द्वारा उपलब्ध गारइएको �डिस्ट्रक्ट अन्त�रममा
अ�भभावकको ला�ग �नद� �शका

अन्त�रम मूल्याङ्कनले �वद्याथ�हरू ग्रेड-स्तर सामग्रीमा द� भएका छन ् वा छै नन ् र 21 औं शताब्द�को ग्रेजुएटको तयार�को

ट्रयाकमा छन ् वा छै नन ् भनी �वद्याथ�, अ�भभावक र �श�कहरूको ला�ग मूल्यवान जानकार� उपलब्ध गराउँ छ। यी मूल्याङ्कनका
प�रणामहरू तपा�को बच्चाको शै��क प्रग�तको मापन गनर् प्रमाणको रूपमा �नधार्रण ग�रएका हुन ्।

ANet के हो?
Denver पिब्लक स्कूलले वषर्मा तीन पटक सबै स्कूलले 3-8 ग्रेडका �वद्याथ�हरूमा सा�रता र ग�णतको

अन्त�रम मूल्याङ्कनहरूको प्रबन्ध �मलाउने अपे�ा गदर् छ। ANet ले सा�रताको प्रवीणता र ग�णतको स्तरतफर्

�वद्याथ�हरूको प्रग�तको बारे मा �श�कहरूलाई जानकार� �दन �न�दर् ष्ट ग�रएको उच्च गुणस्तरको, सह� अन्त�रम
मूल्याङ्कनहरू उपलब्ध गराउन DPS सँग साझेदार� गरे कोमा गवर् गछर् । यी मूल्याङ्कनहरू रचनात्मक छन ्

र �यनीहरूलाई प्र�श�ण सम्बन्धी उदे श्यको ला�ग बनाइएको हो। अङ्ग्रेजी मल्
ू याङ्कनहरूको व्यवस्था अनलाइन
माफर्त ग�रने छ भने स्पेनी मूल्याङ्कनहरू पेपरमा �लइनेछन ्।

मेरो बच्चालाई क�हले पर��ा ग�रनेछ?
ANet द्वारा उपलब्ध गराइने सा�रता र ग�णतको अन्त�रम मूल्याङ्कनहरू वषर्मा तीन पटक हुन्छन ्।

�वद्याथ�हरूले अिन्तम प�र�ाको �म�तसम्ममा क�ाको पाठ्यक्रमसँग सम्बिन्धत एकाइहरू पूरा गरे प�छ

मल्
ू याङ्कन परू ा गन�छन ्। स्कूलका नेतत्ृ वहरूलाई मल्
ू याङ्कन प�र�ण अव�ध �भत्र आफ्ना �वद्याथ�हरूका ला�ग

उत्कृष्ट हुने समयमा मूल्याङ्कनको व्यवस्था गनर् चयन गनर् सक्छन ्, र आमाबुवाहरूले आफ्नो बच्चाको स्कूलबाट
प�र�ाको सह� �म�त प्राप्त गनर् सक्छन ्। धेरै जसो �वद्याथ�हरूले यी मूल्याङ्कनहरू 60 दे �ख 90 �मनेटको
प�र�ण अव�धमा परू ा गन�छन ्।
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मेरो बच्चाले कस्ता अंक(हरू) प्राप्त गन�छ?
अन्त�रम मूल्याङ्कन प�रणामहरूले तपा�को �वद्याथ�ले ग्रेड लेवल सा�रताको प्रवीणता तफर् सफल रूपमा प्रग�त

ग�ररहे छ भनी दे खाउँ दै महत्वपूणर् आँकलन उपलब्ध गराउँ छ जसले गदार् तपा�को बच्चा आफ्नो हालको ग्रेड लेवलमा सफल
हुन सक्नुहुन्छ र वष� �पच्छे शै��क प्रग�त गनह
ुर् ु नेछ।

�वशेषगर�, ANet ले �श�क, �वद्याथ� र प�रवारहरूलाई �वद्याथ�हरूले कुन स्ट्याण्डडर्हरूमा सह� सम्पादन गरे का छन ्

र �तनीहरूलाई कुन धारणा र सीपहरूको अभ्यास जार� राख्नु आवश्यक छ भन्ने अझ राम्रो गर� बझ्
ु नका ला�ग मद्दत गनर्
श्रेणीबद्ध गनर् स�कने प�रणामहरू उपलब्ध गराउँ छ।

यी अंकहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछन ्?
अन्त�रम मूल्याङ्कनहरूले �श�कहरूलाई कायर् योग्य डाटा उपलब्ध गराउँ छ जसबाट �तनीहरूले �वद्याथ�को
अध्ययनसँग सम्बिन्धत समस्याहरू प�हचान गर� सामाधान गनर् सक्छन ्। �तनीहरूले यस मूल्याङ्कनको

डाटालाई �वद्याथ�हरूको आ-आफ्नो ग्रेड लेवलसँग सम्बिन्धत �वषय-वस्तु स्ट्याण्डडर्हरूको प्रवीणतामा प्रग�त

गनर् सहायता गनर्का ला�ग सा�रता र ग�णतका क�ाकोठा �नद� शनहरू गाइड गनर् र प�रमाजर्न गनर् प्रयोग गनर्
सक्छन ्।

?

थप जानकार�

मूल्याङ्कनहरूको बारे मा थप जानकार�का ला�ग कृपया जवाफदे ह�ता, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन वेबसाइटमा जानुहोस ्:
dpsare.com
हामी तपा�लाई आफ्नो बच्चाको �श�ामा सिम्म�लत हुन प्रोत्सा�हत गदर् छ�। कृपया तपा�ले आफ्नो बच्चालाई घरमा
मद्दत गनर् सक्ने त�रकाहरूको ला�ग आफ्नो बच्चाको �श�क/�श��कालाई सम्पकर् 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 आमाबुवाको 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 ्।

