
 
 
 
 
 
 

 
 

STAR Reading Enterprise (SRE) एक कम्प्युटर अनुकूलनात्मक �नधार्रण हो जुन एक व्यिक्तगत, सानो समूह, 

वा सम्पूणर् क�ा से�टङमा �कन्डरगाड�न दे�ख पाच� क�ा �वद्याथ�हरूसम्म व्यवस्था�पत गदर्छ। तपा�को बच्चाको 
सा�रता �वकासमा ब�लयो प� र आवश्यकताका �निश्चत �ेत्रहरू प�हचान गन� यस �नधार्रणको मुख्य उद्देश्य हो। SRE 

ले Colorado READ Act का तह-स्तर भन्दा �निश्चत रूपमा कम प्रदशर्न गन� �वद्याथ�हरूलाई प�हचान गनर् र पठन 

इन्टरभेन्सन योजनाहरू (READ योजनाहरू) �सजर्ना गनर्को ला�ग बुवा-आमासँग साझदेार� गनर्मा राज्य आवश्यकताहरू 

पूणर् गदर्छ।  
 
 
 
 

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 

मूल्याङ्कनहरू आवश्यक छन।् तपा�को बच्चाको �निश्चत पर��ा ता�लकाको ला�ग उसको/उनको �वद्यालयसँग सल्लाह 

गनुर्होस।् 
 
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�ा 1-12 अगस्त 22 – सेप्टेम्बर 26 शरद ऋत ु

�कन्डरगाड�न अगस्त 22 – अक्टोबर 20 शरद ऋत ु
ELA-S, K-12 नोभेम्बर 1 – 28 मध्य-वषर् 
K-12 नोभेम्बर 29 – फेब्रुअर� 17 मध्य-वषर् 
K-12 अ�प्रल 7 – मे 16 वषर्को अन्त्य 

 

मूल्याङ्कनहरूले �वद्याथ�हरू, बुवा-आमा र �श�क/�श��काहरूलाई �वद्याथ�हरूले गे्रड लेवलको प्रवीणता प्राप्त गरेका छन ्�क 

छैनन ्र 21 सताब्द�को ला�ग तयार� ग�रएको स्नातक गनर्को ला�ग योग्य छन ्�क छैनन ्भ�न मूल्यवान जानकार� प्रदान गदर्छ। 
�वद्याथ�हरूले मूल्याङ्कन डाटाबाट प्राप्त गदर्छन ्�कनभने �श�क/�श��काहरूलाई �वद्याथ�को आवश्यकता बारे थाहा हुन्छ। 
�श�क/�श��काहरूले मूल्याङ्कन डाटाबाट प्राप्त गदर्छन ्�कनभने उनीहरू आफ्ना �वद्याथ�का आवश्यकताहरूलाई पूणर् गनर् 
�श�ाकम�को रूपमा व�ृद्ध हुन्छन।्  

STAR Reading Enterprise (SRE) मा बुवा-आमाको मागर्दशर्न  
 

 

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

 

          STAR के हो?   



 
 
 
 
STAR Reading Enterprise (SRE) ले तपा�को बच्चाले पठनमा अवधारणाहरू क�त राम्रोसँग बुझ्छ र �वशषे सीपहरू 

प्र�क्रया गदर्छ अ�न अंक �दँदछ: मूल सीपहरू, पठन जानकार� पाठ, पठन सा�ारता, र भाषा।  SRE अंकहरूले कुनै �निश्चत 

समयमा नतीजा स्न्यापसट प्रस्तुत गदर्छ र तपा�को बच्चाले �वद्यालयमा क�त राम्रो गद�छ भ�न एउटा तिस्वर मात्र 

�दँदछ।  SRE ले मापन ग�रएको अंक (SS) �हसाब गदर्छ, 0-1400 को दायरामा, जसले �वद्याथ�को प्रदशर्नीलाई गे्रड 

लेवलहरू भर� तुलना गदर्छ।  थप �वस्ततृ जानकार� ARE को वेबसाइटमा फेला पानर् स�कन्छ: http://dpsare.com/read-
act/ 
 
 
 
 

 
 

STAR Reading Enterprise �नद�शन र प�रमाजर्न गनर्को ला�ग �श�क/�श��काहरूले प्रयोग गन� एक महत्वपूणर् डाटा 
�बन्द ुहो।  तपा�को बच्चाले कुन स्तरम 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 थप सहयोग आवश्यक छ �क छैन भ�न �नणर्य गनर्को ला�ग प्रयोग गनर् स�कन्छ। 
 
 
 
 

 
 
हामी तपा�को बच्चाको �श�ा र SRE मूल्याङ्कनको तयार�मा सिम्म�लत हुनको ला�ग 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।्   
 
मूल्याङ्कनहरूको बारेमा थप जानकार�का ला�ग, कृपया जवाफदेह�, अनुसन्धान, र मूल्याङ्कनको वेबसाइट: 
http://dpsare.com  
 
हामी तपा�लाई, �नम्न समावेश गद�, मद्दतदायी जानकार� फेला पानर्को ला�ग standards.dpsk12.org/assessments 

मा प�न जान प्रोत्सा�हत गदर्छ�: 
 

§ प्र�व�धमा आमाबुवाको मागर्दशर्न 

§ अङ्गे्रजर� �सक्नेहरूको ला�ग जानकार�  
§ कोलोराडो राज्यका संसाधनहरू

 
य�द तपा�सँग मूल्याङ्कन बारे प्रश्न वा सरोकारहरु 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 बच्चाको अकंो मतलब के हुनेछ?    

 

          यी अकंहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछन?्  

http://dpsare.com/read-act/
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