न्यय
ू ोकर् राज्य (NEW YORK STATE) का वा�षर्क ग्रेडहरू 3 दे �ख 8 का
अंग्रेजी भाषा कौशल र ग�णत जाँचहरू बारे

अ�भभावकहरूद्वारा बारम्बार सो�धने प्रश्नहरू
1.
•

हामीसँग वा�षर्क राज्यव्यापी जाँच �कन हुन्छ?

न्यय
ू ोकर् राज्यका वा�षर्क ग्रेडहरू 3 दे �ख 8 का अंग्रेजी भाषा कौशल (English Language Arts, ELA) र ग�णत जाँचहरू क�ाकोठा �नद� शनलाई मागर्दशर्न

गन� �सकाई स्तरहरूमा �वद्याथ�हरूले कित्तको राम्रोसँग �नपण
ु ता हा�सल गद� छन ् भन्ने कुरा मापन गनर् र �वद्याथ�हरू आजको �वश्वमा सफलताका ला�ग
आवश्यक पन� गहन सोचाई, समस्या समाधान र ता�कर्क सीपहरूसँगै हाई स्कूलबाट ग्रेजए
ु ट गनर्का ला�ग सह� �दशामा छन ् भन्ने कुरा स�ु निश्चत गनर् मद्दत
गनर्का ला�ग �डजाइन ग�रएको छ।

•
•

संघीय प्रत्येक �वद्याथ�को सफलता ऐन 2015 ले 3 दे �ख 8 ग्रेडका �वद्याथ�को ELA र ग�णतमा वषर्को एकपटक जाँच �लन आवश्यक ठहराउँ छ। �व�ानका

अ�त�रक्त जाँचहरू एकपटक प्राथ�मक (इलेमेन्टर�) र एकपटक माध्य�मक (�मडल स्कूल) तहमा आवश्यक हुन्छन ्।
दशक� दे �ख, न्यय
ू ोकर् राज्यका �वद्याथ�हरूले राज्य जाँचहरू �दँ दै आएका छन ्। 2010 मा �सकाईका उच्च स्तरहरू अंगीकरण ग�रए दे �ख �वद्याथ�का ला�ग

आवश्यक कुनै अ�त�रक्त राज्य जाँचहरूको सुरुवात ग�रएको छै न।

2.
•
•

2017 3-8 ग्रेडहरूको ELA र ग�णत जाँचहरू क�हले �लइनेछन ्?

2017 मा, ELA को जाँच माचर् 28 दे �ख 30 मा र ग�णतको जाँच मे 2 दे �ख 4 मा �लइनेछ।

�डिस्ट्रक्टका व्यवस्थापन अनस
ु ार कम्प्यट
ु रमा-आधा�रत जाँचहरूका �म�तहरूमा केह� हद सम्म �भन्नता हुन सक्छन ्: ELA जाँचका ला�ग पर��ा �म�त माचर्
27 दे �ख अ�प्रल 3 र ग�णतका ला�ग मे 1 दे �ख 8 सम्म हुनेछ। CBT मा सहभा�गता जनाउने �डिस्ट्रक्टहरूले पर��ाका यी अव�धहरू बीच अ�धकतम समय

तीन �दन छनोट गन�छन ् ।

•

त्यहाँ जाँचका �दनमा अनप
ु िस्थत �वद्याथ�हरूका ला�ग मेक-अप जाँचका �म�तहरू हुन्छन ्।

3.

कम्प्युटरमा-आधा�रत जाँचहरू भनेका के हुन ्?

•
•

कम्प्यट
ु रमा-आधा�रत जाँचहरू त्यस्ता जाँचहरू हुन ् जसलाई कम्प्यट
ु र, ट्याब्लेट वा क्रोमबक
ु बाट �दने व्यवस्था ग�रन्छ। अक� शब्दमा भन्नप
ु दार्,
�वद्याथ�हरूले कलम र कागजको सट्टामा कम्प्यट
ु रमा जाँच �दन्छन ्।

राज्य �श�ा �वभाग (State Department of Education) (�वभाग) ले �डिस्ट्रक्टहरूलाई कम्प्यट
ु रमा-आधा�रत पर��ण (CBT) मा जाने वातावरण �दन

मद्दत गद� छ। यो बसन्त ऋतु (िस्प्रङ) मा, केह� �डिस्ट्रक्टहरूले 2017 मा 3 दे �ख 8 ग्रेडहरूका ELA र ग�णत जाँचहरूका ला�ग CBT मा सहभा�गता जनाउने
�नणर्य गरे का छन ्। कम्प्यट
ु र जाँच तथा कागजी जाँचहरू समान जाँचहरू हुन ्। एउटै �भन्नता के भनेकम्प्यट
ु रमा जाँच �दने �वद्याथ�हरूले जवाफ बबलहरू

•

भनुर् वा जाँचका जवाफहरू हातले लेख्नक
ु ो सट्टा जवाफ बबलमा िक्लक गन�छन ् र आफ्ना जवाफहरू टाइप गन�छन ्।

�वभागले आगामी वषर् थप �डिस्ट्रक्टहरूमा CBT प्रयोग गराउने योजना बनाएको छ। वा�षर्क राज्य जाँचहरूका ला�ग सबै �डिस्ट्रक्टहरूमा CBT प्रयोग गराउने

द�घर्काल�न योजना छ।

4.

जाँचमा कस्ता प्रकारका प्रश्नहरू सो�धन्छन ्?
•

जाँचका कागजी र कम्प्यट
ु र संस्करणहरूले बहु बैकिल्पक र स्वतन्त्र उत्तर �दने खालका दव
ु ै खाले प्रश्नहरू समावेश गछर् न ्, जसले ग्रेड स्तर �सकाई
स्तरहरूलाई मूल्याङ्कन गछर् । प्रश्नहरूले �वद्याथ�हरूलाई आफ्नो �ान प्रयोग गनर् तथा आफ्नो तकर् राखेर व्याख्या गनर् आवश्यक गराउँ छ।

�वद्याथ�हरूले यी जाँचहरूमा ज�टल पाठहरू पढ्ने, सह�-तकर्यक्
ु त जवाफहरू लेख्ने र वास्त�वक-�वश्वका शिब्दक प्रश्नहरू समाधान गन� कायर्मा समय
�बताउने छन ्, जसले कलेज वा क्या�रयर अभ्यास वा सफलता हा�सल गनर्क ला�ग अत्यावश्यक सीपहरू र आधार उपलब्ध गराउँ छन ्।

•
•

गत िस्प्रङमा, �वभागले जाँचका 75 प्र�तशत प्रश्नहरू 2016 का जाँचहरूबाट �वतरण गर्यो – यो पर��ा कायर्क्रममा अगा�ड जार� गरे का भन्दा धेरै
प्रश्नहरू हुन ्। तपा�ले 2016 questions EngageNY (https://www.engageny.org/3-8) मा हे नर् सक्नह
ु ु न्छ।
2017 का जाँचहरूमा 2016 का जाँचहरू जस्तै समान संख्यामा प्रश्नहरू हुनेछन ्। अ�घल्ला वषर्का जाँचहरूसँग तुलनामा 2016 का प्रत्येक जाँचका
ELA र ग�णत जाँचमा थोरै प्रश्नहरू �थए।

5.

तपा�को बच्चाले यी जाँचहरू �दने कुरा �कन महत्त्वपूणर् हुन्छ?
•

यी जाँचहरूले �श�क र �वद्यालयहरूलाई त्यस्ता जानकार� उपलब्ध गराउँ छन ् जन
ु जानकार�लाई उनीहरूको �नद� शन तथा क�ा योजना मागर्दशर्न गनर् र
क�ा कोठामा �दइएका सीप तथा अवधारणाहरूमा �वद्याथ�हरूले कित्तको राम्रोसँग प्रग�त गद� छन ् भन्ने कुरा �तनीहरूलाई बझ
ु ाउन मद्दत गनर्का ला�ग

•

जाँचका प�रणामहरूले �वद्याथ�का �व�भन्न समूहहरू बीच सफलताका अन्तरहरू प�हचान गनर् प�न मद्दत गन�छन ्। जाँचहरूमा व्यापक सहभागी नभइकन

प्रयोग गनर् स�कन्छ।

�वद्यालय तथा िजल्लाका नेताहरूलाई यी अन्तरहरूको प�हचान गनर् र ती अन्तरहरूले आवश्यक परे का �वद्याथ�हरूलाई थप सहायता तथा स्रोतहरू
उपलब्ध गराउन मद्दत गन�छ ।

6.

के संयुक्त राज्यका नयाँ अंग्रेजी भाषा �सकारूहरू (English Language Learners (ELA)) ग्रेडहरू 3-8 ELA जाँचहरूमा सहभागी

हुन्छन ्?
•

•

सङ्घीय कानन
ू को आधारमा, �वभागको हालको नी�त भनेको 2017 ग्रेडहरू 3-8 ELA जाँचहरूका ला�ग मात्र, माचर् 27, 2017 मा एक वषर् भन्दा कम
समयको ला�ग प�हलो पटक संयक्
ु त राज्यको �वद्यालयमा उपिस्थत भइरहे को हुने अंग्रेजी भाषा �सकारूहरू (प्यट
ु � �रकोबाट आएका स�हत) लाई छूट
�दइएको छ ।

�वद्यालयहरूले मा�थको मापदण्ड परू ा गर� हालै आएका अंग्रेजी भाषा �सकारूहरूका ला�ग सहभा�गताका आवश्यकतहरू परू ा गनर्को ला�ग मात्र 2017
ग्रेडहरू 3–8 ELA जाँचहरूको स्थानमा सहायक भाषा उपलब्धी जाँचको रूपमा न्यय
ू ोकर् राज्य अंग्रेजी (New York State English as a Second
Language Achievement Test, NYSESLAT) को प्रयोग गनर् सक्छन ्।

1

•

7.

2017 ग्रेडहरू 3–8 ELA जाँचहरूका साथै NYSESLAT मा अन्य सबै अंग्रेजी �सकारूहरू सहभागी हुने आशा ग�रएको छ।

अस�मता भएका �वद्याथ�हरूका ला�ग कुनै पर��ण सु�वधाहरू छन ्?
•

•

छन ्, �सकाइको ला�ग अपे�ाहरूलाई कम नगर� अस�मता भएका �वद्याथ� प्रस्तत
ु भएमा जाँच �लने प्र�क्रयामा आउने बाधाहरूलाई हटाउनको ला�ग
पर��णको प्रशासनले केह�प�रवतर्नहरू अपनाउनेछन ् । �वशेष �श�ा स�म�त (Committee on Special Education, CSE) वा �वद्याथ�को �व�शष्ट

आवश्यकताहरूमा आधा�रत सेक्सन 504 स�म�तद्वारा हरे क �वद्याथ�हरूका ला�ग �वशेष पर��ण स�ु वधाहरू �सफा�रस ग�रएको छ।
पर��ण सु�वधाहरूलाई �वद्याथ�को व्यिक्तगतकरण �श�ा कायर्क्रमहरू (Individualized Education Programs, IEPs) वा सेक्सन 504 योजनाहरूमा

ले�खएको हुनु पन�छ र यसमा �नम्न कुराहरू समावेश हुन सक्छन ्: ता�लका/समयमा लचकता (जस्तै, पर��णको समयमा व�ृ द्ध गन�); पर��ण से�टङमा
लचकता (जस्तै, अलग स्थानमा पर��ण गन)ुर् ; पर��ण प्रस्तत
ु ीकरणमा प�रवतर्नहरू (जस्तै; ठूलो आकारमा छाप्ने) र प्र�त�क्रयाको �व�धमा प�रवतर्नहरू
(जस्तै, �ल�खत प्र�त�क्रयाहरूका ला�ग खेस्राको प्रयोग गन�)।

•

IEP/सेक्सन 504 योजनामा �सफा�रस अनरू
ु प तथा �वभागको नी�त अनस
ु ार सबै राज्य तथा स्थानीय जाँचहरूमा अस�मता भएका �वद्याथ�हरूका
ला�ग सु�वधाहरूलाई कायार्न्वयन ग�रएको छ भन्ने कुराको सु�निश्चताका ला�ग प्रधानाध्यापकहरू उत्तरदायी हुन्छन ्।

8.

मैले आफ्नो बच्चाको न�तजा प्र�तवेदनबाट के �सक्ने?
•
•

•

9.

वा�षर्क मूल्याङ्कनहरूका न�तजाहरूले तपा�लाई आफ्नो बच्चाको शै��क प्रग�त तथा उपलब्धीको बारे मा जानकार� प्रदान गछर् । तपा� आफ्नो बच्चाले

राज्य भ�रका अन्य बच्चाहरूको तुलनामा कस्तो गर्यो भनी हे नक
र् ो ला�ग योग्य हुनह
ु ु नेछ। न�तजा प्र�तवेदन समर सम्ममा तयार हुनेछ।
समग्र स्केलको अंक तथा कायर् सम्पादनको स्तर उपलब्ध गराउनक
ो
अ�त�रक्त,
ELA र ग�णत प्र�तवेदनहरू दब
ै े तपा�को बच्चाले �वशेष सीप र
ु
ु ल
अवधारणाका �ेत्रहरूमा कस्तो अंक प्राप्त गर्यो भनी दे खाउँ छ। उदाहरणको ला�ग, ELA ले पढाइ तथा लेखाइ दब
ै ो ला�ग अंकहरू उपलब्ध गराउँ छ;
ु क

ग�णत प्र�तवेदनले त्यस ग्रेडको स्तरको ला�ग मख्
ु य ग�णतका अवधारणाहरूका ला�ग अंकहरू उपलब्ध गराउँ छ। यस जानकार�ले तपा�को बच्चाले कहाँ
राम्रो ग�ररहे को छ र उसलाई वा उनलाई कहाँ थप सहायताको आवश्यकता छ भनी बझ्
ु नको ला�ग तपा�को बच्चाका �श�क(हरू) लाई मद्दत गदर्छ।

न�तजा प्र�तवेदनहरू आमा बव
ु ाहरूकालाई थप उपयोगी र बझ्
ु न स�कने बनाउनको ला�ग 2016 मा पन
ु : �डजाइन ग�रएको �थयो।

मेरो बच्चाको न�तजाहरूक प्रयोग कसर� ग�रनेछ?
•
•

तपा�ले आफ्नो बच्चाको क�ामा आवश्यक पनर् सक्ने अ�त�रक्त सहायताहरू मागर्दशर्न र गनर्का ला�ग आफ्नो बच्चाका �श�क(हरू) सँग छलफल गनर्

साथै तपा� आफ्नो बच्चालाई घरमा सहायता गनर्को ला�ग योग्य हुने अन्य त�रकाहरूको बारे मा जान्न ला�ग न�तजाको प्रयोग गनर् सक्नह
ु ु न्छ।
�वद्यालय, िजल्लाहरू तथा राज्यले न्यय
र् ो ला�ग प�न न�तजाहरूको प्रयोग
ू ोकर् �सकाइ मापदण्डहरूमा कित्तको राम्रर� प्रग�त ग�ररहे का छन ् भनी हे नक
गनर् स�कन्छ।

•

�श�ा आयक्
ु त (Commissioner of Education) का राज्य कानन
ू तथा �नयमनहरूले ग्रेडहरू 3-8 ELA र ग�णत जाँचहरूमा मात्र वा प्राथ�मक रूपमा
आधा�रत प्रवद्धर्न वा व्यवस्थाका �नणर्यहरू गनर्बाट �वद्यालय िजल्लाहरूलाई �नषेध गदर्छ। �श�कहरूलाई आ�धका�रक रूपमा मल्
ू याङ्कन गनर्को ला�ग
न�तजाहरूको हाल प्रयोग ग�रदै न।

10. मेरो बच्चाले आफ्नो प्र�तवेदन काडर्मा राम्रो गर्यो तर राज्य जाँचहरूमा नराम्रो गर्यो भने के हुन्छ?
•
•

वा�षर्क जाँचहरू तपा�को बच्चाको शै��क उपलब्धी मापन गनर् र एकै नजरमा न�तजा प्रस्तुत गनर्को ला�ग प्रयोग ग�रएका �व�वध उपायहरू मध्ये

मध्ये एक हुन ्।
�रपोटर् काडर्मा ग्रेडहरू सिञ्चत हुन्छन ् र क�ा सहभा�गता, गह
ृ कायर्, उपिस्थ�त, प्रश्नत्तोर, जाँचहरू तथा अन्य �नद� शनात्मक �क्रयाकलापहरू स�हत धेरै
तत्वहरूमा आधा�रत हुन्छन ्, जन
ु बच्चाको शै��क उपलब्धी �नधार्रण गनर्मा महत्त्वपण
ू र् रहन्छन ् तर वा�षर्क राज्य जाँच न�तजाहरूमा यी तत्वहरू
प्र�त�बिम्बत हुने गद� नन ्।

11. जाँचहरूको समय अवधी क�त लामो हुन्छन ्?
•

प्रत्येक ELA र ग�णतको जाँचहरू तीन �दनको अव�ध �भत्र �लइने ग�रन्छ। ग्रेड 3 र 4 का �वद्याथ�हरूले प्रत्येक �दन जाँचमा 60-70 �मनेटको समय

खचर् गन�छन ् भने ग्रेडहरू 5-8 का �वद्याथ�हरूले प्रत्येक �दन जाँचमा 80-90 �मनेट समय खचर् गन�छन ् भन्ने अनम
ु ान ग�रएको छ। सामान्यतया,
•

जाँचहरू परू ा हुन एउटा �वद्याथ�ले प्रत्येक वषर् क�ामा खचर् गन� आफ्नो कूल समयको 1 प्र�तशत भन्दा कम समय लाग्छ।
यद्य�प, 2017 मा हुने जाँचहरू समय-सीमार�हत हुनेछन ्, वास्त�वक जाँच �लइने समय �वद्याथ� अनस
ु ार �भन्न हुनेछ। 2016 मा भएका जाँचहरू प�न
समय-सीमार�हत �थए।

12. न्यूयोकर् राज्य (New York State) का �श�कहरू जाँच �वकास प्र�क्रयामा कसर� संलग्न हुन्छन ्?
•

•
•

NYS �श�कहरूले ग्रेडहरू 3-8 ELA र ग�णतका जाँचहरूमा प्रत्येक अनच्
ु छे द तथा प्रश्नहरूको समी�ा र अनम
ु ोदन गछर् न ्।
जाँच �वकासको अव�धमा, राज्य भरका �श�कहरू 2017 मा हुने जाँचहरूका ला�ग प्रश्नहरूको मूल्याङ्कन तथा चयन गनर् अल्बानी (Albany) मा धेरै
पटक जम्मा भएका �थए। 2017 का जाँचहरूमा समावेश ग�रएका हरे क प्रश्नलाई कम्तीमा प�न 22 �श�कहरूद्वारा समी�ा ग�रएको �थयो।

2016 दे �ख, न्यय
ू ोकर् राज्यका �श�कहरू भ�वष्यमा हुने जाँचका प्रश्नहरू लेख्ने कायर्मा संलग्न भएका छन ्। यी प्रश्नहरू प�हलो पटक 2018 मा
सञ्चालन हुने जाँचहरूमा दे �खनेछन ्।

13. पर��ण कायर्क्रमको सध
ु ार गनर्को ला�ग अन्य के-के कुरा ग�रँदैछ?
•

•
•

न्यय
ू ोकर् राज्यका �श�कहरू क�ाकोठा ग�त�व�धहरू तथा राज्य �सकाइ मापदण्डहरूलाई अनरू
ु प छन ् भनी स�ु निश्चत गनर् भ�वष्यका जाँचहरूको
�वकासमा स�क्रय रूपमा संलग्न हुने कायर् जार� राख्नेछन ्।

�वभागले थप िजल्लाहरूमा कम्प्यट
ु र आधा�रत पर��णमा जानका ला�ग मद्दत ग�ररहे को छ, जसले न�तजाहरूलाई थप तीब्र रूपमा उपलब्ध गराउनेछ।
2016 मा जस्तै, �वभागले �वद्यालय वषर्को अन्त्य भन्दा प�हले �श�कहरूलाई 75 प्र�तशत जाँचका प्रश्नहरू �वतरण र �नद� शनात्मक प्र�तवेदनहरू
�फतार् गन�छ।
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