PSAT 10 मा बुवा-आमाको �नद� �शका
मल्
ू याङ्कनहरूले �वद्याथ�हरूले ग्रेड लेवलको प्रवीणता तथा �वषय वस्तस
ु ँग 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
महत्वपूणर् जानकार� उपलब्ध गदर् छ। मूल्याङ्कन प�रणामहरूले तपा�को बच्चाको शै��क प्रग�तको प्रमाणको मापन गदर् छ।

PSAT 10 के हो?
PSAT 10 दश क�ाका �वद्याथ�हरूले आफ्नो शै��क प्रग�तको बारे मा बुझ्न र महा�वद्यालय जान र क्या�रयरको

ला�ग तयार छन ् �क छै नन ् भ�न बुझ्न मद्दतका ला�ग �लने एक मूल्याङ्कन हो। PSAT 10 ले �वद्याथ�हरूलाई एघार�
क�ामा SAT �लनु अ�घ सुधारका �ेत्रहरू प�हचान गनर् �वद्याथ�हरूलाई मद्दत गदर् छ। SAT प्राय जसो महा�वद्यालय
तथा �वश्व�वद्यालयहरूद्वारा �वद्याथ�हरू स्वीकार गनर्को ला�ग प्रयोग ग�रन्छ, महा�वद्यालयमा जानको ला�ग
�वद्याथ�हरूको ला�ग PSAT एक मख्
ु य चरण हो।

PSAT 10, कोलोराडो शै��क मानकसँग पङ्िक्तबद्ध छ र �वद्याथ�हरू आफ्नो क�ाको प्रवीणताको ला�ग योग्य छन ्

�क छै नन ् भ�न मापन गदर् छ। ग्रेडको ला�ग �वद्याथ�हरूको अंकको गणना हुँदैन तथा महा�वद्यालय ट्रािन्स्क्रप्टमा

प�न समावेश ग�रदै नन ्। PSAT 10 ले प्रमाणमा-आधा�रत पठन र लेखन र ग�णत समावेश गदर् छ। ग�णत पर��ामा,
�वद्याथ�हरूले �व�ान, सामािजक �श�ा, र अन्य क्या�रयर र वास्त�वक-जीवनका प�रिस्थ�तहरूमा समस्याहरू

समाधान गनर् ग�णत प्रयोग गदर् छन ् भ�न समावेश गन�छ। अ�घल्ला संस्करणको झ� नभएर, पुन: संर�चत PSAT
र SAT ले �वद्याथ�हरूलाई गलत अनुमानको ला�ग अंख काट्दै न।

मे 2015 मा, महा�वद्यालय र क्या�रयर तयार�लाई नाप्नको ला�ग एक दस�- र एघार�-क�ा पर��ा फेला पानर्को
ला�ग सबै कोलोराडो �वद्यालय िजल्लाहरूलाई आवश्यक पन� एक �बल, राज्य कानुन �नणर्य गरे को �थयो। हाम्रो

समुदायबाट उत्कृष्ट पष्ृ ठपोषण प�छ, कोलोराडोले PSAT 10 र SAT लाई ग्रहण गय�। क�ा 3 - 9 का �वद्याथ�हरूले
CMAS: ग�णत र CMAS: अङ्ग्रेजी भाषा कला पर��ाहरू �लन जार� राख्नेछन ्।
ग्रेड 3 - 9

शै��क सफलताको कोलोराडो मापन (CMAS)

ग्रेड 10

PSAT 10

ग्रेड 11

SAT

मेरो बच्चालाई क�हले पर��ा ग�रनेछ?
PSAT 10 लाई अ�प्रल 11 वा अ�प्रल 12, 2017 मा �दइनेछ र �शशाकलम/कागज ढाँचा प्रयोग ग�र व्यवस्था�पत
ग�रनेछ। पर��ाको समय लगभग 3 घण्टा हुनेछ।

मेरो बच्चाले कस्ता अंक(हरू) प्राप्त गन�छ?
�वद्याथ�हरूले 320 र 1520 बीचका अंकहरू प्राप्त गन�छन ्। यस अंकले �वद्याथ�को ग�णत खण्ड र पठन र लेखन
खण्डमा संयोिजत प्रग�त प्रस्तुत गदर् छ। अंकहरू �वद्याथ�का प्र�त�ल�पहरूमा समावेश ग�रनेछैनन ् र �वद्यारलय
वषर्को अन्त्य अ�घ �वद्याथ�हरूलाई मेल ग�रनेछ।

यी अंकहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछन ्?
�वद्याथ�हरू SAT र साथ-साथै महा�वद्यालय र क�रयरको ला�ग क�त तयार छन ् अ�न �वद्याथ�हरू, प�रवारहरू
र �श�क/�श��काहरूले यी अंकहरू प्रयोग गनप
ुर् न�छ।

?

थप जानकार�

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 ्। वेबसाइट
र डाउनलोड एपहरू माफर्त स�हत SAT का �न:शल्
ु क स्रोतहरू प�न छन ्:

नयाँ SAT का ला�ग दै �नक अभ्यास | कलेज बोडर्
• नमूना प्रश्नहरू दै �नक प्राप्त गनह
ुर् ोस ् र तत्काल प्र�त�क्रया प्राप्त गनह
ुर् ोस ्।
•

•

�वद्याथ�हरूलाई �नय�मत रूपमा अभ्यास गनर् अनुम�त �दन्छ।

�वद्याथ�हरूले छा�पएको उत्तरपुिस्तकाहरूको प्रयोग गर� PSAT वा SAT पूरा गनर् र त्यसप�छ तस्वीर �लन
र स्क्यान अङ्क कायर्को प्रयोग गनर् सक्छन ्।

औपचा�रकl SAT अभ्यास | Khan Academy
• �वद्याथ�हरूले एउटा खाताको ला�ग साइन अप गदर् छन ् र उनीहरूका स्रोतहरूको आधारमा सुधारका �ेत्रहरूको
•

ला�ग व्यिक्तगीकृत �सफा�रसहरू प्राप्त गदर् छन ्।

Khan Academy को वेबसाइट माफर्त प�न पर��ाका �निश्चत �ेत्रहरूमा ल��त पूण-र् लम्बाइ अभ्यास

पर��ाहरू, नैदा�नक िक्वजहरू, दै �नक अभ्यास प्रश्नहरू र तयार� संसाधनहरू प�न उपलब्ध छन ्::
https://www.khanacademy.org/mission/sat.

हामीले Boys & Girls Club सँग साझेदार� गरे का छ� जसले न्यून-आम्दानी �वद्याथ�हरूलाई ती संसाधन र अन्यमा
जडान गदर् छ।

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�।:
§
§
§

�वद्याथ�हरूलाई �सक्न मद्दतका ला�ग DPS आमाबुवा मागर्दशर्न
प्र�व�धमा आमाबुवाको मागर्दशर्न

अङ्ग्रेजर� �सक्नेहरूको ला�ग जानकार�

मूल्याङ्कन र पर��ा स्थलहरू बारे मा थप जानकार�का ला�ग, कृपया जवाफदे ह�ता, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन वेबसाइट:
www.dpsare.com मा जानह
ु ोस ्

य�द तपा�सँग मल्
ू याङ्कन बारे प्रश्न वा �वचारहरू छन ् भने, कृपया आफ्नो बच्चाको �वद्यालयमा प्रत्य� रूपमा सम्पकर्
गनह
ुर् ोस ् वा (720) 423-3054 मा पा�रवा�रक र समद
ु ाय संलग्नता समथर्न लाइनमा कल गनह
ुर् ोस ्।

