2017 ग्रेड 3-8 न्यूयोकर् राज्य मूल्याङ्कनहरू:

अ�भभावकहरूले के-के जान्न आवश्यक हुन्छ

हरे क बसन्त ऋतु (िस्प्रङ) मा, ग्रेड 3-8 अंग्रेजी भाषा कौशल (English Language Arts, ELA) र ग�णतका जाँचहरू न्यय
ू ोकर्
राज्य भर� �वद्याथ�हरूलाई �लइन्छ। यी वा�षर्क जाँचहरूलाई �वद्याथ�हरूले �सकाइ मापदण्डहरूमा क�त राम्रोसँग अगा�ड
ब�ढरहे का छन ् भनी मापन गनर् �डजाइन ग�रएका हुन्छन ् जसले क�ाकोठा �नद� शनलाई मागर्दशर्न गछर् न ् र �वद्याथ�हरूलाई
कलेज र आध�ु नक कायर्स्थलमा सफल हुनका ला�ग आवश्यक हुने उ�चत सीपहरू गहन �वचार सोचाइ, समस्या समाधान र
ता�कर्क कौशलता स�हत हाइ स्कूलबाट ग्रेजए
ु ट हुन सह� �दशामा छन ् भनी स�ु निश्चत गनर् मद्दत गछर् न ्। जाँचहरूले �वद्यालय
र �डिस्ट्रक्टहरू �सकाइ मापदण्डहरूमा कसर� प्रग�त ग�ररहे का छन ् भन्ने कुरा प�न दे खाउँ छन ्। तल तपा�ले 2017 का
जाँचहरूको बारे मा जानकार� प्राप्त गनर् सक्ननह
ु ु न्छ।

समय सीमार�हत (Untimed) पर��ण
•
•

2017 ग्रेड 3-8 ELA र ग�णतका जाँचहरू समय सीमार�हत हुनेछन ् त्यसकारण आफूले जानेका र गनर् सक्ने कुराहरू प्रदशर्न गनर् थप समय आवश्यक
हुने �वद्याथ�हरूले आफ्नै ग�तमा काम गनर् सक्नेछन ्। 2016 का जाँचहरू प�न समय सीमार�हत �थए।
साधारणतया, यसको अथर् �वद्याथ�हरूले उत्पादनशील रूपमा काम गदार्सम्म, �तनीहरूलाई आफ्ना जाँचहरू पूरा गनर् आवश्यक पन� समय �नय�मत
�वद्यालय समय अवधी सम्म �तनीहरूसँग हुनेछ भन्ने हो।

अझ कम जाँचका प्रश्नहरू
•
•

2017 जाँचका प्रश्नहरूको संख्या 2016 कै बराबर हुनेछन ्।
2016 ग्रेड 3-8 ELA का हरे क जाँचहरूमा अ�घल्ला वषर्का जाँचहरूमा भन्दा एउटा �र�डङ प्यासेज कम �थयो र प्रश्नहरू प�न कम �थए। 2016 को
ग�णतका जाँचहरूमा प�न प्रश्नहरू कम �थए।

अझ बढ� �श�कको संलग्नता
•
•
•
•

न्यय
ू ोकर् राज्यका सय� �श�कहरू 2017 को मल्
ू याङ्कनहरूको �नमार्ण गनर् र समी�ा गनर्मा संलग्न भएका �थए।
2015 शरद ऋतु (फल) को सुरुवात र त्यस प�छका �दनमा न्यूयोकर् राज्यका धेरै �श�कहरू सबै पर��ा प्रश्नहरूको समी�ा गनर् र पर��ा फारामहरू

�नमार्ण गनर्मा संलग्न छन ् र संलग्न हुन जार� राख्नेछन ्।
राज्य भ�रका �श�कहरू ग्रीष्म (समर) र शरद (फल) ऋतु 2016 मा 2017 का ला�ग जाँचमा प्रश्नहरूको मुल्याङ्कन र चयन गनर्का ला�ग अल्बानीमा

जम्मा भएका �थए।

हालसम्म कै प्रथम पटक, न्यय
ू ोकर् राज्यका �श�कहरूले ग्रेड 3-8 ELA र ग�णतका जाँचहरूको ला�ग पर��ा प्रश्नहरू लेख्नेछन ्। यी प्रश्नहरू प�हलो पल्ट
2018 का जाँचहरूका ला�ग प्रयोग ग�रनेछ।

�श�कहरूका ला�ग अझ द्रत
ु न�तजाहरू र अ�भभावकहरूका ला�ग सध
ु ा�रएका संसाधनहरू
•

गत वषर् जस्तै राज्य �श�ा �वभाग (State Education Department) ले �श�कहरूलाई शै��क प्र�तवेदनहरू �वद्यालय वषर्को अन्त्य सम्ममा �दने र

•

साथै गत वषर् जस्तै, अ�भभावकहरूलाई 2017 को स्कोर �रपोटर् हरूले अद्याव�धक ग�रएका स्पष्ट �डजाइन र �वद्याथ�हरूले के-के बुझ्नुपछर् र हरे क ग्रेड

कम्तीमा 75-प्र�तशत पर��ाका प्रश्नहरू �बतरण गन� योजना बनाएको छ ।

स्तरमा के-के स�म हुन्छन ् भन्ने प्रसतुत गन�छन ्। �यनीहरू ग्रीष्म ऋतु (समर) मा तयार हुनेछन ्।

कम्प्यट
ु रमा-आधा�रत पर��ण
•

•

Tयस िस्प्रङमा, केह� �डिस्ट्रक्टहरूले 2017 ग्रेड 3-8 ELA र ग�णतका जाँचहरू कम्प्युटरबाट �लने प्रबन्ध �मलाउने छन ्। कम्प्युटरमा-आधा�रत जाँच

(computer-based test, CBT) मा प�न कागजी संस्करणमा भएकै प्रश्नहरू हुनछ
े न ् तर �वद्याथ�हरूले जाँच कम्प्युटर, ट्याब्लेट वा क्रोमबुकमा �दनेछन ्।
राज्यले आगामी वषर् थप �डिस्ट्रक्टहरूलाई CBT प्रयोग गराउने योजना बनाएको छ।
�डिस्ट्रक्टहरूलाई CBT मा जान राज्यले मद्दत ग�ररहे को छ। CBT मा मल्
ू याङ्कनहरू अझ ब�लया शै��क उपकरणहरू बन्ने सम्भावना हुने र जाँचका
न�तजाहरू प�छ �छट्टै प्राप्त गनर् सम्भव हुने हुँदा वा�षर्क राज्य जाँचहरूमा सबै �डिस्ट्रक्टहरूले CBT को प्रयोग गन� द�घर्काल�न योजना रहे को छ।

पर��ण कायर्क्रम, नी�त र प्र�क्रयाहरू बारे हुने िज�ासाहरू emscassessinfo@nysed.gov पठाउन स�कन्छ

