SCHOLASTIC READING INVENTORY (SRI) मा आमाबुवाको 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
महत्वपूणर् जानकार� उपलब्ध गदर् छ। यी मूल्याङ्कनका प�रणामहरू तपा�को बच्चाको शै��क प्रग�तको मापन गनर् प्रमाणको
रूपमा �नधार्रण ग�रएका हुन ्।

SCHOLASTIC READING INVENTORY (SRI) के हो?
SRI एक कम्प्युटर अनुकूलनात्मक मूल्याङ्कन हो जसले दव
ु ै मूल पठन प्रवाह र पठन समझलाई नाप्दछ। SRI ले पूव�य
दृिष्ट शब्दहरूबाट महा�वद्यालय दे �ख क�रयर स्तर पाठहरूसम्म ट्रयाक गदर् छ। पढ्नको ला�ग Lexile Framework
प्रयोग गद� , SRI ले �श�ाकतार्हरूलाई तह स्तर प्रवीणता र महा�वद्यालय र क�रयर तयार�मा �वद्याथ�को अयन

भ�वष्यवाणी गनर्, �नद� शनहरू छुट्याउन, ल��त इन्टरभेन्सनहरू योजना गनर् र �क्रयाशील डाटाको साथमा उत्तरदा�यत्व
प्रदशर्न गनर् मद्दत गदर् छ।

मेरो बच्चालाई क�हले पर��ा ग�रनेछ?
SRI लाई तह 6-12 का �वद्याथ�हरूलाई व्यविस्थत ग�रन्छ जो READ Act Cohort का �हस्सा हुन ्। READ Act प�र�ण
अव�ध शरद ऋतु र वसन्त ऋतुमा छ हप्ताको ला�ग हुँदछ।
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

वसन्त ऋतु

अगस्त 22 – सेप्टे म्बर 26
अप्रेल – मे 16

तपा�को बच्चालाई प्रत्येक प�र�ण अव�धमा एक पटक मल्
ू याङ्कनको ला�ग व्यविस्थत ग�रनेछ, र उनीहरू पुरै प�र�ण
अव�ध अव�ध भर� नभएर, उनीहरूको ग्रेडमा आधा�रत भइ �वशेष �दनहरूमा मात्र प�र�ा �लइएने छन ्। प्रत्येक

मूल्याङ्कनले उनीहरूको ग्रेड र पठन स्तरमा आधा�रत भई 20-40 �मनेट लाग्नेछ। SRI लाई प्रग�त �नर��णको ला�ग
सम्पूणर् �वद्यालय वषर् भ�र प�न व्यवस्था�पत ग�रनेछ। Pleasहाम्रो बच्चाको �श�क/�श��ाकसँग उनीहरूको पर��ा
ता�लका फेला पानर्को ला�ग इ जाँच्नुहोस ्।

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

तपा�को बच्चाले उनीहरूको Scholastic Reading Inventory Reading Comprehension मा आधा�रत भइ

एक Lexile अंक प्राप्त गन�छ। SRI प�र�ा पर�णामहरूले तपा�को बच्चाको पढ्न सक्ने �मताको मापन गदर् छ,

जसले �श�ा/�श��काहरूलाई उनीहरूको पठक �मता �नधार्रण गनर्, यस अनुसार �नद� शनहरू योजना गनर् र पठन
प्रग�त �नर��ण गनर् स�म गदर् छ।

यी अंकहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछन ्?
SRI Lexile अंकहरू, SRI प्रदशर्नी स्ट्यान्डडर् प्रवीणता ब्यान्डहरूद्वारा ठम्याइएकोलाई, सम्पूणर् क�ाको पठन,

व्यिक्तगत पठन र �नद� �शत पठनको ला�ग पठन स्तरहरू स्था�पत गनर् प्रयोग ग�रन्छ। SRI Lexile अंकहरूलाई
तपा�को बच्चा ग्रेड लेवलमा वा त्यो भन्दा तल्लो स्तरमा पठन ग�ररहे को भ�न ठम्याउनको ला�ग मद्त गन�
प्रमाणको रूपमा प्रयोग ग�रन्छ।

?

थप जानकार�

मूल्याङ्कनहरूको बारे मा थप जानकार�का ला�ग, कृपया जवाफदे ह�, अनुसन्धान, र मूल्याङ्कनको 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� किन्स्टचअ
ू न्सी सेवामा सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्।

