Istation मा आमाबव
ु ाको �नद� शन (ISIP Early Reading,
ISIP Advanced Reader, ISIP Español)
Istation क
मूल्याङ्कनहरूले �वद्याथ�हरू,
बे ुवहो?
ा-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 मूल्यवान जानकार� प्रदान गदर् छ।
�वद्याथ�हरूले मूल्याङ्कन डाटाबाट प्राप्त गदर् छन ् �कनभने �श�क/�श��काहरूलाई �वद्याथ�को आवश्यकता बारे थाहा हुन्छ।
�श�क/�श��काहरूले मल्
ू याङ्कन डाटाबाट प्राप्त गदर् छन ् �कनभने उनीहरू आफ्ना �वद्याथ�का आवश्यकताहरूलाई पण
ू र् गनर्
�श�ाकम�को रूपमा व�ृ द्ध हुन्छन ्।

Istation लाई अनलाइन, एक व्यिक्तगत, सानो समूह, वा सम्पूणर् क�ा से�टङमा �कन्डरगाड�न दे �ख नव� क�ाका

�वद्याथ�हरूलाई व्यवस्था�पत ग�रन्छ। तपा�को बच्चाको प्रवीणता �वकाससँग सम्बिन्धत ब�लयो प�हरू र आवश्यकताका

�निश्चत �ेत्रहरू प�हचान गनुर् यो पर��ाको मख्
ु य उद्देश्य हो। Istation ले Colorado READ Act का ग्रेड-स्तर भन्दा कम
प्रदशर्न गन� �वद्याथ�हरूलाई प�हचान गनर् र पठन इन्टरभेन्सन योजनाहरू (READ योजनाहरू) �सजर्ना गनर्को ला�ग

आमाबुवासँग साझेदार� गनर्मा राज्य आवश्यकताहरू पूणर् गदर् छ। ग्रेड लेवलमा र उनीहरूको �नद� शनको भाषामा आधा�रत
भइ तपा�को बच्चाले �लने प्रस्वात ग�रएको तीनवटा �नधार्रणहरू तलको ता�लकाले प्रस्तुत गदर् छ।
o

ISIP Early Reading (ER)

o

ISIP Español

o

ISIP उन्नत पठन (AR)

�कन्डरगाड�न दे �ख 3rd क�ा

�कन्डरगाड�न दे �ख 3rd क�ा
4th

दे �ख

8th

क�ा

अङ्ग्रेजी
स्पेनी

अङ्ग्रेजी

मेरो बच्चालाई क�हले पर��ा ग�रनेछ?\
READ ऐन प�र�ण अव�ध, शरद ऋतुमा, छ म�हनामा र वसन्त ऋतुमा 6 हप्तामा हुन्छ। �कन्डरगाड�न �वद्याथ�हरूसँग
उनीहरूका शरद ऋतुमा ग�रने मूल्याङ्कन पूणर् गनर्को ला�ग अ�त�रक्त 30 पात्रो �दनहरू हुनेछन ्। �वद्यालयहरुसँग

आवश्यक �वदायाथ�हरूलाई प�र�ा्नको ला�ग सम्पूणर् प�र�ण अव�ध हुनेछ। राज्य कानुन अनुसार, न्यूनतम स्तर भन्दा
तल अंक हा�सल गन� तेस्रो क�ाका �वद्याथ�हरूलाई पठन िस्थ�त प्रमाणीकरण गनर्को ला�ग एक वा दईु अ�त�रक्त
मल्
ू याङ्कनहरू आवश्यक छन ्।

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 ्।
क�ा 1-8

�कन्डरगाड�न
ELA-S, K-8
K-8
K-8

अगस्त 22 – सेप्टे म्बर 26

शरद ऋतु

नोभेम्बर 1 – 28

मध्य-वषर्

अगस्त 22 – अक्टोबर 20

नोभेम्बर 29 – फेब्रुअर� 17
अ�प्रल 7 – मे 16

शरद ऋतु
मध्य-वषर्

वषर्को अन्त्य

मेरो बच्चाले कस्तो अंक प्राप्त ग्रनेछ?
Istation मूल्याङ्कनहरूले दईु वटा नोट गनर् स�कने अंकहरू प्रदान गदर् छ: �मता सूचक र प्र�तशत दजार्। �मता सूचकले
�नरदे शन मूलक टायर स्तर �भत्र �वद्याथ�को प्रदशर्नीसँग मेल खाने एक नम्बरको रूपमा �वद्याथ�को समग्र पठन
�मतालाई सामान्य रूपमा प्रदान गदर् छ। टायरहरूलाई �नम्नानस
ु ार व्याख्या ग�रएका छन:
o
o
o

टायर 1: ग्रेड लेवलका �वद्याथ�हरू

टायर 2: ग्रेड लेवल भन्दा मध्यस्त रूपमा तलका �वद्याथ�हरू र इन्टरभेन्सन आवश्यक परे काहरू

टायर 3: �निश्चत रूपमा ग्रेड लेवल भन्दा तलका �वद्याथ�हरू र अ�त�रक्त इन्टरभेन्सन आवश्यकतामा
भएकाहरू

टायर स्तरहरूको ला�ग यी अंकहरूको दायरा �नधार्रण प्लाटफमर्द्वारा फरक हुन्छन ्।
प्र�तशत दजार् एक अंक हो जसले हाम्रो �नयामक नमूनामा �वद्याथ�हरूसँग तुलना गदार् �वद्याथ�को दजार् प्रदान गदर् छ। य�द
कुनै �वद्याथ�ले 75 प्र�तशत अंक प्राप्त गछर् भने, यो भन्न स�कन्छ �क उसले/उनीले पर��ाका �नयामक नमूनाबाट उसको
वा उनको उमेरका �वद्याथ�हरूको 75 प्र�तशतको कम्तीमा प�न र साथ-साथै, त्यो भन्दा धेरै अंक प्राप्त गरे को छ।

यी अंकहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछन ्?
Istation मूल्याङ्कनहरू मागर्दशर्न �दन र �नद� शनहरू प�रमाजर्न गनर्को ला�ग �श�क/�श��काहरूले प्रयोग ग्रने एक

मूल्यवान डाटा हो। तपा�को बच्चाले कुन स्तरमा पठन गद� छ भ�न प�हचान गनर्को ला�ग, �वद्याथ�का ब�लयो प� र

कमजोर�हरू सम्बिन्ध उद्देशहरू स्था�पत गनर्, पठन प्र�क्रया �नर��ण गनर्, ल��त पठन इन्टरभेन्सनहरू �सजर्ना गनर्, र
तपा�को बच्चालाई पठनमा अ�त�रक्त सहयोग आवश्यक छ �क छै न भ�न �नणर्य गनर्को ला�ग प्रयोग गनर् स�कन्छ।

?

थप जानकार�

मूल्याङ्कनहरूको बारे मा थप जानकार�को ला�ग, कृपया जवाफदे ह�, अनुसन्दान, र मूल्याङ्कन वेबसाइटमा जानुहोस ्:
http://dpsare.com/read-act/
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 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 ्।

