OSPI Randy I. DOrn, स्टेट सुपरिटे न्डेन्ट

पेशा, कलेज र जीवनको लागि
हरे क विद्यार्थी तयार होअाैं

स्टे ट सिकाइका मापदण्डहरू र जाँच
“सिकाइका मापदण्डहरू” के हुन?्

हामीसँग किन स्टे ट जाँचहरू छन?्

सबै विद्यार्थीहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू र हरे क ग्रेड स्तरमा त्यो गर्न
सक्ने हुनु भनी वासिङ्टन स्टेट K–12 ले सिकाइका मापदण्डहरू
भनी परिभाषित गरे को छ ।

विद्यार्थी, स्कू ल, डिस्ट्रिक्ट र राज्यको उपलब्धीको तथ्याङ्कले
शिक्षकहरूलाई शिक्षामा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। जाँचका
अङ्कहरूले तिनीहरूलाई कुन-कुन शिक्षण अभ्यास तथा
सामग्रीहरूले अध्ययन मापदण्डहरूलाई बुझ्नको लागि उत्कृष्ट
रूपमा समर्थन गर्छन ् भनी निर्णय गर्न मद्दत गर्छन ्। अङ्कहरूलाई
शिक्षाको सुधार गर्न प्रयोग गरिन्छ। परिणामहरूले ग्रेड स्तरको
अपेक्षाहरूलाई पूरा गर्न कुन-कुन क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूले राम्रो
गरे का छन ् र कुन-कुन क्षेत्रमा तिनीहरूलाई अतिरिक्त सहायताको
आवश्यकता छ भन्ने पहिचान गर्छन ्।

हामीलार्इ ती किन आवश्यक छ?

कठिन सिकाइका मापदण्डहरूमा विद्यार्थीहरूले विषयको बारे मा
गम्भीर र सज
ृ नात्मक रूपमा सोच्ने कुरा माग गर्दछ—त्यसलार्इ
कण्ठ गर्नेभन्दा पनि—त्यसैले उनीहरू पेशाहरू, कलेज र हार्इ
स्कु लपछिको जीवनको निम्ति तयार हुन्छन ् ।

आफ्ना बच्चाले कस्तो राम्रो गरिरहे का छन ् र अतिरिक्त सहायता
कहाँ आवश्यक हुन सक्छ भन्ने बारे मा विद्यार्थीका अङ्कहरूले
परिवारहरूलार्इ महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि दिन्छ ।

कुन विषयको क्षेत्रहरूमा सिकाइका
मापदण्डहरू हुन्छन?्
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

राज्य-स्तरीय जाँच महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले सबै सार्वजनिक
स्कू लका विद्यार्थीहरूले जहाँसुकैको स्कू लमा गएर गुणस्तरीय
शिक्षा प्राप्त गरून ् भनेर निश्चित गर्न सहायता गर्छ।

अङ्ग्रेजी भाषा आर्टस ्
गणित
विज्ञान
सामाजिक शिक्षा
दि आर्टस ्
शैक्षिक प्रविधि
स्वास्थ्य र तन्दुरुस्ती
सर्वाङ्गीण वातावरण र निरन्तरता
विश्व भाषाहरू
अङ्ग्रेजी भाषा सीप

ती किन आवश्यक छन?्

स्टेट र केन्द्रिय कानुनअनुसार विद्यार्थीहरूलार्इ यी कुरामा जाँच
गरिनु जरुरी छः
•
•

हार्इ स्कु लको दीक्षान्तको निम्ति कुन जाँचहरू आवश्यक छन ् भनेर
हे र्न कृपया तल हे र्नुहोस ् www.WAtesting.com.

तिनीहरू कसरी विकसित हुन्छन?्

सिकाइका मापदण्डहरू स्टेटभरिका विषयगत विशेषज्ञबाट
सावधानीपर्व
ू क विकास गरिएका छन ् र राष्ट्र, शिक्षाविद्,
अभिभावकहरू र सार्वसाधारणले कोसिस गरे र ।

सिकाइका मापदण्डहरू प्रायः कसरी
संसोधन गरिन्छ?

मापदण्डहरू कलेजहरू र कार्यशक्तिका विकास भइरहे का
चाहनाहरूसँग मिलेका छन ् भनेर समयसापेक्ष रूपमा निश्चित गर्न
ती संसोधन गरिन्छ ।

अङ्ग्रेजी भाषा आर्टस ् र गणितः
कक्षा 3 दे खि 8 सम्म र हार्इ स्कु ल
विज्ञानः कक्षा 5, 8, र 10

सिक्नुहोस ्
धेरै !

सिक्नुहोस ्
धेरै !
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सिकाइका मापदण्डहरू
bit.ly/StateStandards
अथवा इमेल CoreStandards@k12.wa.us

स्टेट जाँच
www.WAtesting.com
अथवा इमेल StateTesting@k12.wa.us
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अध्ययनका राज्य-स्तरीय मापदण्डहरू र जाँच
वासिङ्टन K-12 अध्ययन मापदण्ड तथा मूल्याङ्कनको बारेमा शीर्ष 10 तथ्यहरू

कारण

#1

सही संग्रह (स्टफ)

अङ्ग्ेजी भाषा कला, गणित र श्रेणीबद्ध ] अझ
राम्रा सन्तुलित मूल्याङ्कनहरूका लागि बनाइएका
वासिङ्टन राज्यका अध्ययन सम्बन्धी मापदण्डहरू
विद्यार्थीहरूलाई कलेज, रोजगारी तथा जीवनमा
तयार पार्ने गरी तयार परािएका छन ्।

कारण

#6

व्यवहारिक जीवनका सीपहरू
कारण

#2

कारण

#3

कारण

#4

कारण

#5

मापदण्ड र मल
ू ्याङ्कनहरू समस्या समाधान,
गहन विचार र लेखन जस्ता व्यवहारिक जीवन
सीपहरूमा केन्द्रित छन ्। विद्यार्थीहरूलाई बहु
वैकल्पिक जाँचमा बबलहरू भर्न भन्दा पनि थप
कार्य गर्न भनिन्छ। तिनीहरूलाई अब जाँचको
हिस्साको रूपमा आफ्नो कार्य दे खाउने, आफ्ना
जवाफहरू लेख्ने र बयान गर्ने अवसर प्रदान
गरिन्छ।

कक्षाकोठामा संलग्न हुने

जाँचले विद्यार्थीहरूले प्रत्येक दिन कक्षाकोठामा
सिकेका र अभ्यास गरे का सीपहरू र सामग्रीलाई
मिलान गर्छ। प्रत्येक ग्रेडमा स्पष्ट, प्राथमिकताका
लक्ष्यहरू छन ् जसले विद्यालय वर्षको अन्त्यमा
विद्यार्थीहरूले के जान्नु र बझ
ु ्प
नु र्छ भन्ने बयान
गर्छन ्।

दरू ीलाई कम गर्ने (क्लोजिङ
ग्याप)

मूल्याङ्कनहरूले उपलब्धिको दरू ीलाई पहिचान
गर्न मद्दत गर्छन ् र स्कू ल डिस्ट्रिक्ट र राज्यलाई
एकदमै आवश्यक भएको स्थानमा संसाधनहरू
बाँडफाँड गर्न अनुमति दिन्छन ्।

जाँच एउटा मापन मात्र हो

राज्य-स्तरीय जाँच विद्यालयमा विद्यार्थीको
प्रगतिको पूर्ण आवरण बनाउन प्रयोग गरिने
प्रगति विवरण कार्डहरू, शिक्षकको पष्ठ
ृ पोषण र
कक्षाकोठाको कार्यको संयोजन सहितको विभिन्न
सूचकहरू मध्येको एक हो।
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कारण

#7

कारण

#8

उच्च शिक्षासँग समान

वासिङ्टनका धेरैजसो विश्वविद्यालयहरू,
कलेजहरूर सामुदायिक कलेजहरूले पाठ्यक्रम
स्तरको मल
ू ्याङ्कनको निम्ति हार्इ स्कू ल
विद्यार्थीको स्मार्टर ब्यालेन्सड अङ्क प्रयोग
गर्छन ्।

शिक्षक संसाधनहरू

स्मार्टर ब्यालेन्स्ड मल
ू ्याङ्कन प्रणालीको प्रयोग
गरी, वर्षभरि विद्यार्थीको प्रगति र बाटोमा
सहायता गर्न शिक्षकहरूले डिजिटल लाइब्रेरीमा
स्रोतहरूमा पहुँच पाउन र आवधिक वा अन्तरिम
मूल्याङ्कनहरू प्रयोग गर्न सक्छन ्।

शिक्षकको संलग्नता

जाँचका सामाग्रीहरू विकास गर्नेदेखि सामाग्रीहरू
सफलताको स्तरदे खि, डिजिटल लाइब्रेरी जाँच
बनाउने कुरासम्म स्मार्टर ब्यालेन्स्ड मल
ू ्याङ्कन
प्रणालीको विकासमा वासिङ्टनका शिक्षकहरू हरे क
कदममा संलग्न छन ्।

अझ द्त
रु परिणामहरू
कारण

#9

कारण

#10

2016 को स्प्रिङमा, व्यक्तिगत विद्यार्थीको जाँचका
अङ्कहरू विद्यार्थीहरूले आफ्नो वर्ष अन्त्यको
वा समेटिभ, जाँच पूरा गरे को दई
ु वा तीन हप्ता
भित्रमा स्कू ल डिस्ट्रिक्टहरूमा उपलब्ध थिए।
त्यसले शिक्षकहरूलाई निर्देशनमा सुधार गर्न मद्दत
गर्दछ।

थप पहुँचयोग्य

स्मार्टर ब्यालेन्स्ड जाँचहरू असक्षमता भएका
र अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नेहरूका लागि समेत सबै
विद्यार्थीहरूलार्इ सहायता गर्न बनाइएका हुन ्।
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