
 

 
 
 
 
 
 

SAT कोलोराडोको राज्यमा एघार� तहका �वद्याथ�हरू द्वारा �दने महत्त्वपूणर् कलेज प्रवेश पर��ा हो।  SAT प्रायजसो कलेज 
तथा �वश्व�वद्यालयहरूमा भनार्को ला�ग र �वश्व�वद्यालयहरू वा अन्य संस्थाहरूबाट छात्राविृत्तको अवसरहरूको ला�ग 
�वद्याथ� प�हचान गनर् प्रयोग ग�रन्छ। SAT मापनमा 11औ ंगे्रड माफर् त �वद्याथ�को श�ै�क प्रग�त र कलेज तथा भ�वश्यको 
ला�ग उनीहरूको तत्परताको स्थर �नधार्रण गन� महत्वपूणर् भाग हो।  
 

अ�घल्ला वषर्हरूमा, DPS का �वद्याथ�हरूले एघार� तहमा यो ऐन �लएका �थए र अ�हले STA ले �लन्छ। मे 2015 मा, राज्य 
�वधान सभाले कलेज तथा भ�वश्य तत्परता �नधार्रणको ला�ग दश� र एघार� तह पर��ा फेला पानर् सब ैकोलोराडो स्कूल 
�डिस्ट्रकहरूमा �बल आवश्यकताको पा�रत गर् यो। हाम्रो समदुायबाट प्र�त�क्रयाको उत्कृष्ट सहम�त प�छ, कोलोराडोले दश� 
तहको ला�ग PSAT र एघार� तहको ला�ग SAT लागू गर् यो। 3 - 9 गे्रडहरूमा �वद्याथ�हरूले CMAS: ग�णत र CMAS: 
अङ्गे्रजी भाषा कला जाँचहरू �लन जार� राख्ने छन।्  
 

गे्रड 3 – 9 श�ै�क सफलताको कोलोराडो मापन (CMAS) 

गे्रड 10 PSAT 10 

गे्रड 11 SAT 

 

हाम्रो कोलोराडो श�ै�क स्ट्यान्डडर्हरूमा SAT हालै पुन: �डजाइन ग�रएको छ र पंिक्तबद्ध भएको छ।  यसले पढाई, लेखाई र 
ग�णतमा �वद्याथ�को द�ता मापन गछर्  र कलेज र कायर्द�ता तत्परताहरूको मापनको माध्यम हो। यसले पढाई र 
मूल्याङ्कन पाठहरू स�हत समालोचनात्मक सोचाइमा जोड �दन्छ। श�ै�क स्ट्यान्डडर्हरूमा �श�कहरूसँग पंिक्तबद्ध भएका 
उनीहरूका पाठ्यक्रम र �नद�शनहरूले CMAS मात्र नभएर SAT र PSAT मा प�न आफ्नो �वद्याथ�हरूलाई सफलताहरूको 
ला�ग तयार� गराउनेछन।्  
 
 
 
 
SAT अ�प्रल 11, 2017 मा �दइनेछ र पेिन्सल/पेपर ढाँचाको प्रयोग गर� व्यविस्थत ग�रनेछ। जाँच 50 �मनेटको ऐिच्छक 
�नबन्ध खण्ड स�हत लगभग 3 घण्टा लामो हुनेछ।  
 
ऐिच्छक �नबन्ध खण्ड सब ैकलेज तथा �वश्व�वद्यालयमा आवश्यक हँुदैन ताप�न कसैले यसलाई आवश्यक भनी छान्न 
सक्छन।् ऐिच्छक �नबन्ध खण्ड �वद्याथ� तथा प�रवारहरूको प्राथ�मकताका �वश्व�वद्यालयमा आवश्यक छ छैन भनी 
अनुसन्धान गनर् �तनीहरूलाई प्रोत्सा�हत ग�रन्छ। �वद्याथ�हरूले �नबन्ध खण्डको �नम्न प�हरूमा लाभ �लन सक्छन: 

• यसले �वद्याथ� कलेज सम्बन्धलाई अझ ब�लयो बनाउँछ।  
• यसले �वद्याथ�लाई आफ्नो लेखन द�तालाई बुझ्न मद्दत गछर्। 

 

मूल्याङ्कनहरूले �वद्याथ�हरूले गे्रड लेवलको प्रवीणता तथा �वषय वस्तुसँग सम्बिन्धत स्ट्यान्डडर् प्राप्त गरेका छन ्वा छैनन ्
तथा 21औ ंशताब्द� अनुसार तयार ग�रएको स्नातकको ला�ग योग्य छन ्वा छैनन ्भनी �वद्याथ�, आमाबुवा र �श�क/ 
�श��काहरूलाई महत्वपूणर् जानकार� उपलब्ध गदर्छ। मूल्याङ्कन प�रणामहरूले तपा�को बच्चाको श�ै�क प्रग�तको 
प्रमाणको मापन गदर्छ।   

SAT मा आमाबुवाको मागर्दशर्न 

 

          मेरो बच्चालाई क�हले पर��ा ग�रनेछ?   

 

 

           SAT भनेको के हो?   



 
 
 
 
�वद्याथ�हरूले 400 दे�ख 1600 सम्म अङ्क प्राप्त गन�छन।् यस अङ्कले �वद्याथ�को ग�णत खण्ड र पढ्ने र लेखन खण्डको 
संयुक्त अङ्कको प्र�त�न�धत्व गछर्। �वद्याथ�को SAT प�र�ाको नतीजालाई �वद्याथ�को हाइ स्कूल ट्रान्स�क्रप्टमा समावेश 
ग�रनेछ। 
 
 
 

 
 
 
 

यी अङ्कलाई प्राय: राष्ट्र भर�का कलेज तथा �वश्व�वद्यालयहरूले अवाडर् छात्रविृत्तहरूको साथ साथ ैभनार् उद्येष्यहरूका ला�ग 
प्रयोग गछर्न।् 
 
 
 
 
 

हामी तपा�लाई आफ्नो बच्चाको �श�ामा सिम्म�लत हुन प्रोत्सा�हत गदर्छ�। 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 माफर् त स�हत SAT का �न:शलु्क स्रोतहरू प�न छन:् 
 

नयाँ SAT का ला�ग दै�नक अभ्यास | कलेज बोडर् 
• नमूना प्रश्नहरू दै�नक प्राप्त गनुर्होस ्र तत्काल प्र�त�क्रया प्राप्त गनुर्होस।् 
• �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 खाता खोल्छन र �तनीहरूको PSAT र SAT अङ्कको आधारमा सुधारका �ेत्रहरूमा 

व्यिक्तगतकरण ग�रएका सुझावहरू प्राप्त गछर्न।् 
• Khan Academy को वेबसाइट माफर् त प�न पर��ाका �निश्चत �ेत्रहरूमा ल��त पूणर्-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 PSAT र SAT स्रोतहरूमा न्यून-आय भएका �वद्याथ�हरूलाई जडान गनर् ब्वाएज एण्ड गल्स क्लबहरूसँग साझदेार� 
गरेको छ�। 
 

हामी तपा�लाई �नम्न समावेश गद� मद्दतदायी जानकार� फेला पानर्को ला�ग, http://standards.dpsk12.org/standards-
resources/ मा जान प्रोत्सा�हत गदर्छ�।: 
 

§ �वद्याथ�हरूलाई �सक्न मद्दतका ला�ग DPS आमाबुवा मागर्दशर्न  
§ प्र�व�धमा आमाबुवाको मागर्दशर्न 
§ अङ्गे्रजर� �सक्नेहरूको ला�ग जानकार�  

 

मूल्याङ्कन र पर��ा स्थलहरू बारेमा थप जानकार�का ला�ग, कृपया जवाफदेह�ता, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन वेबसाइट: 
www.dpsare.com मा जानुहोस ् 
 

य�द तपा�सँग मूल्याङ्कन बारे प्रश्न वा �वचारहरू छन ्भने, कृपया आफ्नो बच्चाको �वद्यालयमा प्रत्य� रूपमा सम्पकर्  
गनुर्होस ्वा (720) 423-3054 मा पा�रवा�रक र समुदाय संलग्नता समथर्न लाइनमा कल गनुर्होस।्   

 

          थप जानकार� ? 

 

          मेरो बच्चाले कस्ता अकं(हरू) प्राप्त गन�छ?    

 

          यी अकंहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछन?्  

https://www.khanacademy.org/mission/sat
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/
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