
 
 
 
 
 

 
 

Teaching Strategies (TS) Gold एक पूवर्�नद्यालय र �कन्डरगाड�न �वद्याथ�हरूको ला�ग चालू, अवलोकन-आधा�रत 

�नधार्रण हो।  �सकाइ र �वकासका छ �ेत्रहरू �भत्र �श�क/�श��काहरूले बाबा�लकाहरूलाई के थाहा छ र उनीहरूले के गनर् 
सक्छ, उनीहरूका बलहरू, आवश्यकहरू र इच्चाहरू ठम्याउनको ला�ग उनीहरूका दै�नक� अनुभवहरूको प्रसङ्गमा 
अवलोकन गदर्छन:् सामािजक, भावुक, शार��रक, भाषा, �ानात्मक, सा�ारता र ग�णत (लाग ूयोग्य ठाउँमा अङ्गे्रजी भाषा 
आजर्न)  TS Gold ले पूवर् तयार� मूल्याङ्कनसँग सम्बिन्धत राज्यका मापदण्डहरूलाई पूणर् गदर्छ।   
 
 
 
 

प्रत्येक प्री-स्कू॥ �वद्याथ�लाई चालू आधारमा अवलोकन ग�रनेछ, र तपा�को बच्चाको �श�क/�श��काद्वारा संकलन 

ग�रएको डाटालाई प्रत्येक वषर् राज्यद्वारा �नधार्�रत प�र�ा�बन्द ुसमािप्त समयमा 3 पटकसम्म परूा ग�रनेछ। 
�कन्डरगाड�न �वद्याथ�हरूलाई चालू आधारमा प्रथम 60 �दनको अव�धमा अवलोकन ग�रनेछ र राज्यको प्रथम 

प�र�ा�बन्दमुा एक पटक पुगेको प�छ डाटालाई पूरा ग�रनेछ।  �वद्यालयहरूले प्रग�त �नर��णको ला�ग वषर्को बाँक� भाग 

भर� �कन्डरकाग�डन �वद्याथ�हरूसँग TS GOLD प्रयोग गनर् जार� राख्न चाहेमा �वद्यालयहरूले ठम्याउन सक्छन।् यो एक 

अवलोकन-आधा�रत मोडले हो, यस मूल्याङ्कनलाई व्यविस्थत गनर्को ला�ग कुनै प�न �नद�शात्मक समय प्रयोग ग�रएको 
छैन। 
 
जाँच�बन्द ुसमािप्त समयहरू 
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मूल्याङ्कन प�रणामहरूले तपा�को �वद्याथ�ले प्रत्येक क�ामा कसर� सफल रूपमा अवधारणा तथा सीपहरू �सक्दै 

हुनुहुन्छ भनी देखाउने महत्वपूणर् आँकलन उपलब्ध गराउँछ जसले गदार् तपा�को बच्चा आफ्नो हालको गे्रड लेवलमा सफल 

हुन सक्नुहुन्छ र वष� �पच्छे श�ै�क प्रग�त गनुर्हुनेछ।  

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।   यी मूल्याङ्कनका प�रणामहरू तपा�को बच्चाको श�ै�क प्रग�तको मापन गनर् प्रमाणको 
रूपमा �नधार्रण ग�रएका हुन।्   

TEACHING STRATEGIES GOLD (TS Gold) 
मा आमाबुवाको मागर्दशर्न 

 

 

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

 

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

 

          GOLD के हो?   



TS Gold मा, �वकास र �सकाइको �निश्चत प्रग�तमा तपा�को बच्चाको स्तरमा एक प�रमाण तोक्न एक दजार् मापन 

प्रयोग ग�रन्छ।  यसले बच्चालाई उनीहरूको तो�कएको उमेर वा क�ा/गे्रडको ला�ग अनुसन्धान-आधा�रत अपे�ाहरू भन्दा 
तलको दायरा, दायरा पुरा गन� वा सो भन्दा ब�ढमा राख्नेछ।  
 
 
 

 
 
 

TS Gold मूल्याङ्कन अंकहरूलाई तपा�को बच्चालाई के थाहा छ र के गनर् सक्छ र �वकास र �सकाइको ला�ग त्यो 
महत्वपूणर् वस्तुहरूमा कसर� सम्बिन्धत छ भ�न ठम्याउनको ला�ग तपा�को बच्चाको �श�क/�श��काद्वारा प्रयोग 

ग�रन्छ।  �श�क/�श��काले तपा�को बच्चाको ला�ग �सकाइ प�न स्काफोल्ड गनर् सक्छ र यस मूल्याङ्कनबाट प्राप्त 

जानकार�सँग प्रग�तको ला�ग प�र�ा्न सक्छ।  तपा�का बच्चाका अंकहरूलाई तपा�को आमाबुवा र �श�क/�श��का 
सम्मेलनमा साझा गनुर्पदर्छ।  पूव�य �श�ा केन्द्रहरूले TS Gold अंकहरूलाई �वद्यालय प्रदशर्नी फे्रमवकर्  उत्तरदा�यत्व 

मापनको �हस्साको रूपमा प्रयोग गदर्छ। 
 
 
 
 

 
मूल्याङ्कनहरूको बारेमा थप जानकार�का ला�ग, कृपया जवाफदेह�, अनुसन्धान, र मूल्याङ्कनको वेबसाइट: 
http://dpsare.com  
 
हामी तपा�लाई आफ्नो बच्चाको �श�ामा सिम्म�लत हुन प्रोत्सा�हत गदर्छ�। कृपया आफ्नो बच्चालाई घरमा मद्दत गन� 
त�रकाहरू र प�र�ाका ला�ग उपलब्ध सहायताहरूको बारेमा 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 गदर्छ�।: 
 

§ प्र�व�धमा आमाबुवाको मागर्दशर्न 

§ अङ्गे्रजर� �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  गनुर्होस ्वा (720) 423-3054 मा फे�मल� किन्स्टचूअन्सी सेवामा सम्पकर्  गनुर्होस।्  

 

          थप जानकार� ? 

 

          यी अकंहरूलाई कसर� प्रयोग ग�रनेछन?्  

http://dpsare.com/
http://standards.dpsk12.org/standards-resources/

