शै��क प्रग�तको मापन (MAP) मा बुवा-आमाहरूको मागर्दशर्न
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 ्।

MAP भनेको के हो?
MAP मूल्याङ्कनहरू ग�णत, पठन, र भाषा उपयो�गतामा अनलाइन माफर्त ग�रने प�र�ाका नतीजाहरू हुन ्। कोलोराडो

राज्यद्वारा आवश्यक ठह�रएमा Pathway school भनार् भएका क�ा 6-12 का सबै �वद्याथ�हरूको प�र�ा �लइएनेछ।

�नय�मत रूपमा मल्
ू याङ्कनको व्यवस्था गनार्ले कुनै एक जना �वद्याथ�, वा समग्र ग्रेड लेवलले यी �वषयहरूमा सन्तोष
जनक प्रग�त ग�ररहे का छन ् �क छै नन ् भ�न पत्ता लगाउन �नद� शनहरू �दइ मूल्याङ्कनहरूले मद्दत गदर् छन ्।

मेरो बच्चालाई क�हले पर��ा ग�रनेछ?
प्रत्येक वषर् 3 पटक प�र�ा �लने ग�रन्छ (शरद ऋतु, �हउँ द, र वसन्त ऋतुको समयमा)। हरे क पटक, MAP �वषयसँग

सम्बिन्धत प्रत्येक �वषयमा तपा�को बच्चाको प�र�ा �लइएनेछ। प्रत्येक मूल्याङ्कन लगभग 50 �मनेटको हुन्छ। प�र�ण
अव�धको समय प�र�ाका कायर्ता�लकाहरू सेट गनर् �वद्यालयलाई पयार्प्त समय �दन जानीबुझी धेरै लामो रा�खएको हो।

तपा�को बच्चाको प�र�ा हुने प�र�ण अव�ध अव�ध भर�मा कुनै �निश्चत समयको ला�ग, �वद्यालयमा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।
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 ्।
शरद ऋतु

अगस्त 1 – नोभेम्बर 18

वसन्त ऋतु

फेब्रुअर� 27 – जुन 2

�हउँ दमा

नोभेम्बर 28 – फेब्रअ
ु र� 1

मेरो बच्चाले कस्ता अंक(हरू) प्राप्त गन�छ?
मूल्याङ्कन प�रणामहरूले तपा�को �वद्याथ�ले प्रत्येक क�ामा कसर� सफल रूपमा अवधारणा तथा सीपहरू �सक्दै

हुनह
ु ु न्छ भनी दे खाउने महत्वपण
ू र् 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।
MAP मूल्याङ्कनका ला�ग, तपा�को बच्चाले के-के �सक्नुभएको छ अथवा �सक्नका ला�ग तयार हुनुहुन्छ तथा कुन-कुन
कुरा हा�सल गनर् �नयोिजत ग�रएको छ भनी तो�कएको RIT स्कोर प्राप्त गनह
ुर् ु नेछ। यस अंकलाई वषर् भर�मा तपा�को

बच्चाले गनभ
ुर् एको प्रग�तको बारे मा थाहा पाउन तथा तपा�को बच्चाले गनभ
ुर् एको प्रग�तलाई उहाँसँगै पढ्ने साथीहरूसँग

तुलना गनर् र क�ा �नधार्रण गनर् प्रयोग गनर् स�कन्छ। तपा�को बच्चाको IRT अंकको बारे मा थप �नद� �शत जानकार�को
ला�ग, कृपया आफ्नो बच्चाको �श�क/�श��कालाई सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।

यी अंकहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछन ्?
MAP �नधार्रण अंकहरूलाई तपा�का बच्चाका �श�क/�श��काद्वारा उनीहरूका आवश्यकताहरू अनुसार �नद� शन

जानकार� गनर् उनीहरूद्वारा प्रयोग ग�रन्छन ्। अंकहरूलाई दव
ु ै िजल्ला र राज्य �वद्यालय प्रदशर्नी फ्रेमवकर्हरूमा प�न
उत्तरदा�यत्वहरूको ला�ग प्रयोग ग�रन्छ।

?

थप जानकार�

मल्
ू याङ्कनहरूको बारे मा थप जानकार�का ला�ग, कृपया जवाफदे ह�, अनुसन्धान, र मल्
ू याङ्कनको वेबसाइट:
http://dpsare.com
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 मूल्याङ्कनहरू 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 ्।

