TNReady हुनको लागि अगििावक (आमाबुवा) लाई जानकारी
2016-17 गवद्यालय वर्षका लागि तपाईंका गवद्यार्थीहरूलाई सहायता िने
(यो पत्र गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 3 मा फे ला पानष सककन्छ।)
आदरणीय आमाबुवाहरू,
मैले 2015 मा कायाषलय समालेदगे ि 10,000 िन्दा धेरै गिक्षक, गवद्यार्थी र आमाबुवाहरूसँि िरे को कु राकानीहरूमा मैले
बुझेको तर्था अत्यागधक प्रगतकिया प्राप्त िरे को गवर्य परीक्षण रहेको छ। आमा, गिक्षक, र नीगत गनमाषणकताषको रूपमा मैले
मूल्याङ्कनको सार्थसार्थै कक्षाकोठामा हुने बगलयो गिक्षण र अध्ययनमा हाम्रो ध्यान सुगनगित रगहरहनु पने आवश्यकता तर्था
लािहरू बुझेकीछु । सबै पररप्रेक्ष्यहरू ध्यानमा रािी म टेनेसी (Tennessee) मा मूल्याङ्कनको तरीकामा हाम्रो दृगटकोणमा
सुधार ल्याउन कायषरत छु ।
राज्यको स्तरमा, गवद्यार्थी, गवद्यालय र गजल्लाहरूले कस्तो काम िरीरहेकोछ जाज्न हामी टेनेसी व्यापक मूल्याङ्कन कायषिम
(TCAP) माफष त कायषसम्पादनको तररका हेनषमा गनिषर छौं । जसमा िगणत, अङ्रेजी िार्ा कला, सामागजक अध्ययन र
गवज्ञानका लागि TNReady मूल्याङ्कनहरू समावेि छन् । टेनेसी का गिक्षकहरूले सबै गवद्यार्थीहरूलाई गतनीहरूका
आवश्यकता अनुसारका ज्ञान तर्था सीपहरूमा समर्थष बनाउनका लागि कायष िछषन, अनी हामीले गवद्यार्थीहरूको गसकाइमा कु नै
मुख्य अन्तर पगहचान िनष तर्था गिन्न गवद्यालयहरूमा गवकासका गवगवधताहरू फे ला पानष सक्छौ िन्ने कु रा सुगनगित िनुषपछष जसबाट हामीले यसको आवश्यकता पने ठाउँ हरूमा बगलयो सहायता िनष तर्था गवगिष्ट मागनसहरूबाट गसक्न सक्छौं । TNReady
ले गिक्षक तर्था आमाबुवाहरूलाई गवद्यार्थीहरूले कसरी प्रिगत िदैछन् र गतनीहरूले आफ्ना िैगक्षक गवकासमा कसरी सहायता
िनष सक्छन् िन्ने कु रालाई अझ राम्रोरूपमा बुझाउनको लागि अनुपम प्रगतकिया लुप तर्था ठू लो-तस्वीरको स्वरूप उपलब्ध
िराउँ छ तर यो सगम्झन महत्त्वपूणष छ कक वार्षर्क मूल्याङ्कनका पररणामहरू एउटा झझल्को मात्र हुन् । उनी हरूले कगहल्यै पगन
कु राकानीलाई दबाउनु हुँदन
ै ।
हामीले 2015-16 गवद्यालय वर्षमा TNReady सँिको हाम्रो अनुिवबाट धेरै कु राहरू गसक्यौं । प्रगतगनगधको रूपमा, म दुवै अझ
उत्कृ ष्ट जाँचहरू गसजषना िनषमा समर्षपत छु त्यसैले पररणामहरू मद्दतपूणष छन् यद्यगप मैले जाँचको संरचना, समय, हस्तान्तरण
तर्था तागलका गनमाषणमा सुधार िनषको लागि अवसरहरूपगन िोगजरहेको छु । हामीले यस कायषमा तत्कालै कदम चाल्नेछौं,
जसलाई तपाईंले यो सहयोिी पत्रमा देख्नुहुनेछ । समरमा, हाम्रो राज्य जाँच 2015-16 को िन्दा लििि 30 प्रगतित छोटो छ,
जुन औसत तेस्रो कक्षाको लागि लििि साढे तीन घण्टा कम छ । हामीले अनलाइन मूल्याङ्कनहरू गित्रपगन योजना बनाउँ दै छौं,
त्यसैले यस वर्ष 3-8 रेिका गवद्यार्थीहरूले त्यस्ता गजल्लाहरूबाट कािजमा TNReady कदनेछन् जोसँि आफ्ना हाइ स्कू लका
गवद्यार्थीहरूलाई अनलाइनबाट जाँच गलने गवकल्प छ र हाम्रो जाँच गबिे ता तयारी देगिन्छ । अन्त्यमा, हामीले पगहलेको िन्दा
अझ कायाषत्मक नतीजा गिक्षक तर्था आमाबुवाहरूलाई उपलब्ध िराउन काम िदैछौं, अको के ही वर्षमा राम्रो जानकारी गछटो
उपलब्ध िराउन पनी कदम चाल्दैछौ ।
हाम्रा उद्देश्यहरू उस्तै छन्: हामीले हाम्रा सबै गवद्यार्थीमा आलोचनात्मक सोचाइ,लेिाइ तर्था समस्या समाधान िने सगहतका
वास्तगवक संसारका सीपहरू गवकास िराउन चाहन्छौं । हामीले हाम्रा गवद्यालयहरूमा परीक्षणको बोझलाई न्यूगनकरण िनष
चाहन्छौं । हामीले आमाबुवा, गिक्षक र गवद्यार्थीहरूलाई मद्दत िने जानकारी उपलब्ध िराउन चाहन्छौं । र हामी यो कायषमा
तपाईंहरू प्रत्येकसँि साझेदारको रूपमा अिागि बढ्न चाहन्छौं, त्यसैले मूल रूपमा हाम्रा गवद्यालयहरूले सकारात्मक गसकाइ
वातावरणहरूलाई प्रोत्साहन िनष सक्छन् जुन पूणष बाल गवकासमा के गन्ित हुन्छ । हाम्रा प्रत्येक बालबागलकाहरू आफ्नो िैगक्षक
यात्राको अको चरणका लागि तयार हुनको लागि योग्य छन् र TNReady गतनीहरू अिागिका उत्कृ ष्ट अवसरहरूको लागि तयार
छन् िनी हामीलाई सुगनगित िराउने एउटा तररका हो ।
तपाईंले हाम्रा गवद्यार्थीहरूका लागि प्रत्येक कदन िरे का सबै कायषहरूका लागि धन्यवाद,

Dr. Candice McQueen
टेनेसी को गिक्षा प्रगतगनगध

बारम्बार सोगधने प्रश्नहरू
(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 1 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

यो जानकारीले मलाई गवद्यालय वर्षका लागि मेरो पररवारलाई तयार बनाउन कसरी मद्दत िनेछ?
गनम्न पृष्ठहरूमा तपाईंले आफ्ना गवद्यार्थीहरू TNReady मा कगहले सहिािी हुने, उनीहरूले परीक्षणमा कगहलेसम्म समय
गबताउने, परीक्षणमा कस्ता प्रकारका प्रश्नहरू हुन्छन् सार्थै र्थप कु राहरूको बारे मा गववरणहरू पाउनुहुनेछ । हाम्रो लक्ष्य िनेको
तपाईंलाई आफ्नो गवद्यार्थीलाई प्रत्येक कदन गसकाउन र सफल बनाउनको लागि तयारी िनषमा मद्दत िने हो । तपाईंले यो
सहयोिी पत्र पकढसके पगछ तपाईंसँि र्थप प्रश्नहरू छन् िने कृ पया आफ्नो गवद्यार्थीको गिक्षकसँि कु रा िनुषहोस् वा
TNReady.gov हेनह
ुष ोस् ।

हामीले राज्य पररक्षाहरू ककन िनुषपछष?
प्रत्येक टेनेसी कक्षाकोठामा गिक्षण र अध्ययन गवद्यालय तर्था गिक्षकहरूको रोजाइका पाठ्यपुस्तक, पाठयिम र पाठहरूका
आधारमा गिन्न देगिन्छ । राज्यका नेताहरूमा ती गवगवध गसकाइका अवसरहरू कलेज, वृगि र जीवनका लागि सबै
गवद्यार्थीहरूलाई तयार िररएको छ िनी सुगनगित िने उिरदागयत्व हुन्छ ।
हाम्रा राज्य पररक्षाहरूले बहु उद्देश्यहरूलाई समेटछ:
 गवद्यार्थीहरूको िैगक्षक प्रिगत तर्था यो कसरी रेि-स्तरको अपेक्षाहरूमा संलग्न हुन्छ िन्ने बारे मा प्रगतकिया उपलब्ध
िराउनुहोस्
 गवद्यार्थीहरूको सवलता र गवकासका अवसरहरू सगहत गजल्ला र राज्यका उनीहरूका सार्थीहरूसँिको
तुलनामा गवद्यार्थीले कसरी प्रिगत िरररहेको छ िन्ने कु राको बारे मा आमाबुवा तर्था गिक्षकहरूहरूलाई
एउटा ठू लो-तस्वीरको स्वरूप कदन्छ
 गवद्यार्थीहरूको पोस्ट-सेकेण्िरी तर्था जनिगिको लागि तयारी बारे मा टेनेसी का कलेज, गवश्वगवद्यालय
तर्था रोजिारदाताहरू बीच आत्मगवश्वास तर्था पारदर्षिता गनमाषण िछष
 गिक्षकहरूको गनदेिनलाई बगलयो मद्दत िनष तर्था उनीहरूको अभ्यासमा गचन्तन िनष
 सबै गवद्यार्थीहरूलाई गनपक्ष ढङ्िले सेवा प्रदान िनषको लागि हामीलाई उिरदायी बनाउनुन
 गवद्यार्थीहरूले राम्रो िरीरहेको गवद्यालयलाई उजािर िनष र त्यस्बाट हामीले गसक्न

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 4 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

TNReady िनेको के हो?
टेनेसी व्यापक मूल्याङ्कन कायषिम (TCAP) 1988 देगि राज्यको परीक्षण कायषिम हो र यसमा TNReady र अङ्रेजी
िार्ाका कलाहरू, िगणत, सामागजक अध्ययन र गवज्ञानमा राज्यका मूल्याङ्कनहरू समावेि छन् । गवितका धेरै वर्षहरूमा

राज्य उच्च िैगक्षक मापदण्िहरूमा पररवतषन िई त्यस्तै िनष जारी राख्नेछ, हाम्रा परीक्षणहरूमा गिक्षकहरूले आफ्ना
कक्षाकोठाहरूमा दैगनक पढाउने कु रालाई उत्कृ ष्ट रूपमा पंगिबद्ध िररएको छ ।
TNReady आधारिूत मनन िने तर्था जाँच गलने सीपहरूका लागि मात्र निई सही गवद्यार्थीको बुझाइलाई मूल्याङ्कन िनषका
लागि गिजाइन िररएको हो । TNReady ले अङ्रेजी िार्ाका कलाहरू, िगणत, सामागजक अध्ययन र गवज्ञानमा हाम्रो
हालको राज्य मापदण्िहरूबाट गवद्यार्थीहरूको बुझाइलाई मापन िछष तर यो राज्यको जाँचमात्र िन्दा धेरै हुन्छ । यो हाम्रा
गवद्यार्थीहरूले के जान्दछन् र हामीले गतनीहरूलाई िगवयमा सफल बनाउन मद्दत िनषका लागि के िनष सक्छौं िनी मूल्याङ्कन
िने एउटा तररका हो । हामीले हाम्रा बालबच्चालाई उनीहरूको वार्षर्क जाँचका लागि गचककत्सककहाँ लिेजस्तै TNReady ले
सबै गवद्यार्थीहरू आफ्नो िैगक्षक यात्राको अको चरणमा सफल हुने बाटोमा अिागि बकढरहेका छन् िन्ने कु रा सुगनगित िनषको
लागि आमाबुवा, गवद्यार्थी तर्था गिक्षकहरूलाई प्रत्येक वर्ष िैगक्षक जाँचको प्रस्ताव िछष ।

TNReady ककन चागहन्छ?





कलेज र कायष अपेक्षाहरूका लाइनका सीपहरू गवकास िनष
गवद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले नयाँ तररकाबाट जानेका कु राहरू देिाउन अवसर कदन
गिक्षक तर्था आमाबुवाहरूलाई उत्कृ ष्ट जानकारी उपलब्ध िराउन
बास्तबीक संसारका समास्याहरूको समाधानलाई प्रोत्साहन िनष

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 5 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

TCAP परीक्षणको िािको रूपमा के -कस्ता जाँचहरू समावेि िररएका छन्?
TNReady
 रेि 3-8 का गवद्यार्थीहरूले प्रत्येक वर्ष यी गवर्यका परीक्षाहरू कदन्छन्:
o अंरेजी िार्ा कला
o िगणत
o सामागजक अध्ययन
o गवज्ञान
 हाई स्कू लका गवद्यार्थीहरूले गनम्नगलगित End of Course (EOC) परीक्षाहरू कदन्छन्:
o अंरेजी I
o अंरेजी II
o अंरेजी III
o बीजिगणत I वा अगनवायष िगणत I
o ज्यागमगत वा अगनवायष िगणत II
o बीजिगणत II वा अगनवायष िगणत III
o संयुि राज्य इगतहास तर्था िूिोलिास्त्र
o रसायनिास्त्र
o जीविास्त्र
 *अङ्रेजी गिक्षार्थीहरूलाई राज्यका मूल्याङ्कनहरूमा सहिािी हुन आवश्यक पछष । संयुि राज्य गवद्यालयको आफ्नो पगहलो
वर्षमा अध्ययनरत गवद्यार्थीलाई सहिािी हुन आवश्यक पदैन । परीक्षण गनवासस्र्थानहरू जुन प्रत्यक्ष सेवामा िएको, सेवाबाट
बागहररएको वा चौर्थो वर्षको उिरिामी अवगधमा ESL कायषिमबाट बागहररएको पररवतषनलाई गवचार िररएको ELs का लागि
पगन उपलब्ध छ ।
असक्षमता िएका गवद्यार्थीहरूका मूल्याङ्कनहरू

एकदमै महत्त्वपूणष संज्ञानात्मक असक्षमता िएका रेि 3-11 का गवद्यार्थीहरू सबै चारवटा गवर्यवस्तुका क्षेत्रहरू(ELA िगणत,
गवज्ञान तर्था सामागजक अध्ययन) मा वैकगल्पक मूल्याङ्कनका लागि योग्य रहन्छ ।
 ऐगछछक दोस्रो रेिको मू्ल्याङ्कन कदने गजल्लाका दोस्रो रेिका गवद्यार्थीहरूका लागि, गवद्यार्थीहरूले िगणत र अङ्रेजी
िार्ा कलामा दोस्रो रेिका लागि वैकगल्पक मूल्याङ्कन कदन्छन् ।
 रेि 3-8 का लागि, गवद्यार्थीहरूले अङ्रेजी िार्ा कला तर्था िगणतमा बहु राज्य वैकगल्पक मूल्याङ्कन (MSAA)
कदन्छन्
 रेि 3-8 का लागि, गवद्यार्थीहरूले सामागजक अध्ययनको TCAP वैकगल्पक कदन्छन्
 रेि 11 का लागि, गवद्यार्थीहरूले अङ्रेजी िार्ा कला तर्था िगणतमा बहु राज्य वैकगल्पक मूल्याङ्कन (MSAA)
कदन्छन्
 रेि 10 को गवज्ञानका लागि, गवद्यार्थीहरूले गवज्ञानको TCAP वैकगल्पक कदन्छन् ।

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 6 मा फे ला पानष सककन्छ ।)
समरमा, गवद्यार्थीहरूले यस वर्ष राज्यका जाँचहरूमा कम समय गबताउनेछन् । यसको अगतररि परीक्षण सञ्चालन तर्था समय
तागलका गनधाषरणलाई सुधार िररनेछ । िाि I र िाि II को सट्टामा जाँच गवद्यालय वर्षको अन्त्यमा एकल व्यवस्र्था सन््यालमा
गलइनेछ । समर गवद्यालय वातावरणको असरलाई न्यूनीकरण िनषका लागि यो सन््याल पगछल्लो वर्षको िाि II सन््यालिन्दा
एक हप्ता छोटो हुनेछ । र लामो उप-जाँचहरूको सट्टामा गवद्यार्थीहरूले छोटा उप-िािहरूको श्रृङ्िलामा जाँच कदनेछन् जुन
प्राय: पयाषप्त मात्रामा सानो हुन्छ- सामान्य गवद्यालय कदनहरूमा कफट हुनका लागि कगहलेकाही ँ 30 गमनेटिन्दा पगन छोटो हुन्छ ।
गविािले टेनेसीमा परीक्षणलाई गनरन्तर रूपमा सुधार िनष िोज्ने हुनाले यी पररवतषनहरूले हामीलाई अिागि बढाउँ छन् ।

2016-17 वर्षका लागि जाँच िररएका गवर्यहरू
TNReady िगणत मूल्याङ्कनले गवद्यार्थीहरूलाई के ही बहु चरणका समस्याहरू समाधान िनष लिाउनेछ तर्था उनीहरूको
समस्या समाधान िने सीपहरू िोज्नेछ । यससँि दुवै क्याल्कु लेटरको अनुमगत कदइएको तर्था क्याल्कु लेटर गनर्ेध िररएको
सेक्सनहरू छन् ।
TNReady अङ्रेजी िार्ा कला मूल्याङ्कनले अझैपगन लेिनलाई समावेि िछष यसले गवितका के ही वर्षहरूमा लेिनलाई
समावेि िरे को छैन तर यसलाई गवद्यार्थीहरूका सहनिगिका सरोकारहरू सम्बोधन िनष मद्दत िनषका लागि छोटो तर्था र्थप
प्रबन्धनीय उप-िािहरूमा गविाजन िररएको छ । यो मूल्याङ्कनले गवद्यार्थीहरूलाई गतनीहरूले जाँचमा पढ्ने प्यासेजहरूबाट
प्रमाण सगहत आफ्ना जवाफहरूमा समर्थषन िनष अनुरोध िछष ।
यस वर्षको सामागजक अध्ययनको TNReady मूल्याङ्कन 3-8 रेिहरूको एउटा गवधाको जाँच हो –– जसको अर्थष हो यसलाई
गिक्षकका मूल्याङ्कनहरू गित्र रेि वा तत्त्वका लागि अङ्क कदइनेछैन िन्ने हुन्छ तर यसले गविािलाई िगवयका मूल्याङ्कनहरू
गवकास िनष मद्दत िछष । यसमा बहु प्रकारका प्रश्नहरू समावेि हुन्छन् । संयुि राज्य र िूिोलिास्त्र सञ्चालनात्मक End of
Course मूल्याङ्कन हो- त्यसैले पररणामहरू आमाबुवा, गवद्यार्थी तर्था गिक्षकहरूका लागि उपलब्ध छन् ।
3–11 रेिहरूका TNReady गवज्ञान मूल्याङ्कनहरू पगछल्लो वर्षसँि एकदमै गमल्ने िालका हुनेछन् । यो बहु रोजाइको जाँच
हुने बेला गविािले गवद्यार्थीलाई के र्थाहा छ तर्था के िनष सक्षम छन् िन्ने कु रालाई उत्कृ ष्ट रूपमा क्याप्चर िनषको लागि िगवयका
वर्षहरूमा जाँचको पुन: गिजाइन िने योजनाहरू बनाउँ छ ।

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 7 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

जाँचमा मेरो बच्चाले कगत समय गबताउने छ?

सामान्यतया गवद्यार्थीहरूले 2015-16 मा 3-8 रेिहरूमा िन्दा राज्य जाँचहरूमा लििि 30% कम समय गबताउने छन्, 3-8
रेिहरूमा, रेि अनुसार TNReady 200-201 गमनेटले छोटो बनाइएको छ । अगधकांि End of Course मूल्याङ्कनहरू 40120 गमनेटले घटाइएको छ; End of Course जाँचहरूमा मात्र पररवतषन निएका गवर्यहरू जीवगवज्ञान र रसायन गवज्ञान हुन्
जुन जाँचहरू पगहले नै छोटो छन् । गनम्नगलगित पृष्ठमा रहेका गचत्रपटले यो वर्ष गवद्यार्थीहरूले आफ्नो राज्य मूल्याङ्कन ललदा
कगत समय लिाउँ छन र 2015-16 जाँचबाट कगत समय घटाइएको छ िन्ने कु रालाई देिाउँ छ ।
यद्यगप गजल्ला तर्था गवद्यालयहरूले राज्यमा आवश्यक पने अगतररि जाँचहरू र्थप्न सक्छन्, राज्य जाँचहरूमा गवद्यार्थीले
गबताउने समयको जम्मा अवगध गवद्यालय वर्षको 1% िन्दा कम हुन्छ ।

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 8 मा फे ला पानष सककन्छ)

2016-17 जाँच िने समय गचत्रपट
रेि

अंरज
े ी िार्ा कला
*ऐगछछक:
गजल्ला रोजाइ*

रेि 2

रेि 3

रेि 4

रेि 5

रेि 6

उपिाि 1: 40 गमनेट
उपिाि 2: 40 गमनेट
उपिाि 3: 42 गमनेट
उपिाि 4: 40 गमनेट
जम्मा: 162 गमनेट
उपिाि 1: 75 गमनेट (लेिाइ)
उपिाि 2: 35 गमनेट
उपिाि 3: 35 गमनेट
उपिाि 4: 50 गमनेट
जम्मा: 195 गमनेट

िगणत

गवज्ञान

सामागजक गिक्षा

*ऐगछछक:
गजल्ला रोजाइ*
उपिाि 1: 40 गमनेट
उपिाि 2: 42 गमनेट
जम्मा: 82 गमनेट
उपिाि 1: 45 गमनेट
(क्याल्कु लेटरको प्रयोि छैन)
उपिाि 2: 30 गमनेट
उपिाि 3: 40 गमनेट
जम्मा: 115 गमनेट

95 गमनेट कटौती

20 गमनेट कटौती

उपिाि 1: 75 गमनेट (लेिाइ)
उपिाि 2: 35 गमनेट
उपिाि 3: 35 गमनेट
उपिाि 4: 50 गमनेट
जम्मा: 195 गमनेट

उपिाि 1: 45 गमनेट
(क्याल्कु लेटरको प्रयोि छैन)
उपिाि 2: 30 गमनेट
उपिाि 3: 40 गमनेट
जम्मा: 115 गमनेट

95 गमनेट कटौती

20 गमनेट कटौती

उपिाि 1: 75 गमनेट (लेिाइ)
उपिाि 2: 35 गमनेट
उपिाि 3: 35 गमनेट
उपिाि 4: 50 गमनेट
जम्मा: 195 गमनेट

उपिाि 1: 45 गमनेट
(क्याल्कु लेटरको प्रयोि छैन)
उपिाि 2: 30 गमनेट
उपिाि 3: 40 गमनेट
जम्मा: 115 गमनेट

95 गमनेट कटौती

20 गमनेट कटौती

उपिाि 1: 85 गमनेट (लेिाइ)
उपिाि 2: 50 गमनेट
उपिाि 3: 50 गमनेट
उपिाि 4: 45 गमनेट
जम्मा: 230 गमनेट

उपिाि 1: 40 गमनेट
(क्याल्कु लेटरको प्रयोि छैन)
उपिाि 2: 30 गमनेट
उपिाि 3: 55 गमनेट
जम्मा: 125 गमनेट

90 गमनेट कटौती

25 गमनेट कटौती

उपिाि 1: 53 गमनेट
उपिाि 2: 51 गमनेट
जम्मा: 104 गमनेट

कु नै पररवतषन छै न

उपिाि 1: 48 गमनेट
उपिाि 2: 47 गमनेट
जम्मा: 95 गमनेट

कु नै पररवतषन छै न

उपिाि 1: 48 गमनेट
उपिाि 2: 47 गमनेट
जम्मा: 95 गमनेट

कु नै पररवतषन छै न

उपिाि 1: 48 गमनेट
उपिाि 2: 47 गमनेट
जम्मा: 95 गमनेट

कु नै पररवतषन छै न

कायषक्षेत्र जाँच: 50
गमनेट
जम्मा: 50 गमनेट

कायषक्षेत्र जाँच: 50
गमनेट
जम्मा: 50 गमनेट

कायषक्षेत्र जाँच: 50
गमनेट
जम्मा: 50 गमनेट

कायषक्षेत्र जाँच: 50
गमनेट
जम्मा: 50 गमनेट

रेि 7

रेि 8

उपिाि 1: 85 गमनेट (लेिाइ)
उपिाि 2: 50 गमनेट
उपिाि 3: 50 गमनेट
उपिाि 4: 45 गमनेट
जम्मा: 230 गमनेट

उपिाि 1: 40 गमनेट
(क्याल्कु लेटरको प्रयोि छैन)
उपिाि 2: 30 गमनेट
उपिाि 3: 55 गमनेट
जम्मा: 125 गमनेट

90 गमनेट कटौती

25 गमनेट कटौती

उपिाि 1: 85 गमनेट (लेिाइ)
उपिाि 2: 50 गमनेट
उपिाि 3: 50 गमनेट
उपिाि 4: 45 गमनेट
जम्मा: 230 गमनेट

उपिाि 1: 40 गमनेट
(क्याल्कु लेटरको प्रयोि छैन)
उपिाि 2: 30 गमनेट
उपिाि 3: 55 गमनेट
जम्मा: 125 गमनेट

90 गमनेट कटौती

25 गमनेट कटौती

उपिाि 1: 48 गमनेट
उपिाि 2: 47 गमनेट
जम्मा: 95 गमनेट

कु नै पररवतषन छै न

उपिाि 1: 48 गमनेट
उपिाि 2: 47 गमनेट
जम्मा: 95 गमनेट

कु नै पररवतषन छै न

कायषक्षेत्र जाँच: 50
गमनेट
जम्मा: 50 गमनेट

कायषक्षेत्र जाँच: 50
गमनेट
जम्मा: 50 गमनेट

(यसलाई गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 7 मा फे ला पानष सककन््यो)

हाइ स्कू ल
पाठ्यिम अन्त्यमा परीक्षा (End of
Course Exam)
अङ्रेजी I/II/III

अगनवायष िगणत I/II/III

बीजिगणत I/II

ज्यागमगत

िुणा

उपिाि 1: 85 गमनेट (लेिाइ)
उपिाि 2: 50 गमनेट
उपिाि 3: 40 गमनेट
उपिाि 4: 45 गमनेट
जम्मा: 230 गमनेट
उपिाि 1: 35 गमनेट (क्याल्कु लेटरको प्रयोि छैन)
उपिाि 2: 55 गमनेट
उपिाि 3: 55 गमनेट
जम्मा: 145 गमनेट
उपिाि 1: 35 गमनेट (क्याल्कु लेटरको प्रयोि छैन)
उपिाि 2: 55 गमनेट
उपिाि 3: 55 गमनेट
जम्मा: 145 गमनेट
उपिाि 1: 35 गमनेट (क्याल्कु लेटरको प्रयोि छैन)
उपिाि 2: 55 गमनेट
उपिाि 3: 55 गमनेट
जम्मा: 145 गमनेट

कटौती

120 गमनेट कटौती

65 गमनेट कटौती

65 गमनेट कटौती

65 गमनेट कटौती

जीवगवज्ञान

उपिाि 1: 75 गमनेट
जम्मा: 75 गमनेट

कु नै पररवतषन छैन

रसायनिास्त्र

उपिाि 1: 75 गमनेट
जम्मा: 75 गमनेट

कु नै पररवतषन छैन

संयुि राज्य इगतहास तर्था िूिोल

उपिाि 1: 50 गमनेट (लेिाइ)
उपिाि 2: 45 गमनेट
उपिाि 3: 45 गमनेट
जम्मा: 140 गमनेट

40 गमनेट कटौती

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 9 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

TNReady मा कस्ता प्रकारका प्रश्नहरू हुनेछन्?

TNReady ले अगघल्ला जाँचहरूले िन्दा ज्ञानको अझ िगहरो स्तरमा परीक्षण िछष । उदाहरणको लागि, अङ्रेजी िार्ा
कलाहरूका गवद्यार्थीहरूले अनुछछेदबाट पढ्नेछन् र गतनीहरूको जवाफहरूलाई समर्थषन िनष के ही गलगित प्रगतकियाहरू उपलब्ध
िराउनेछन् । िगणतमा, गवद्यार्थीहरूले गतनीहरूले के जान्दछन् िनी देिाउन धेरैजसो क्याल्कु लेटरको प्रयोिगबना बहु-चरणका
समस्याहरूको हल िनेछन् । TNReady ले गवद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले जानेका तर्था िनष सक्ने कु राहरू देिाउनको लागि गवगवध
तररकाहरू कदन्छ ।
हामीलाई र्थाहा छ कक गिक्षकहरूले वर्ष िरी गवद्यार्थीको गसकाइलाई मापन िनष िृहकायष, प्रोजेक्ट तर्था बहु-रोजाइ प्रश्नहरू लेख्ने
जस्ता कु राहरूको संयोजनको प्रयोि िछषन् । यसै अनुरुप, TNReady ले गवद्यार्थीहरूले जानेको कु रा देिाउनको लागि
उनीहरूलाई गवगवध प्रकारको तररकाहरू कदन्छ । गनम्नगलगित पृष्ठहरूमा तपाईंले गवगवध गवर्य तर्था रेिहरूमा TNReady
बाट के ही नमूना प्रश्नहरू देख्नहु
ु नेछ । ठीक जवाफहरूलाई सुन्तला रं िमा संकेत िररएको छ ।

(यी प्रश्नहरू गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 9-11 मा फे ला पानष सककन्छ)
(प्रश्नहरूलाई अगन्तम संस्करणमा रागिनेछ)

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 11 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

TNReady को लागि मेरो गवद्यार्थीहरूलाई मद्दत िनष कस्ता प्रकारका अभ्यास उपकरणहरू उपलब्ध छन्?
कक्षाकोठामा प्रत्येक कदन िररने बगलयो गनदेिन नै TNReady को लागि उपयुि तयारी हुनेछ, सफलताको लागि
गवद्यार्थीहरूलाई तयार िनषको लागि अगििावक तर्था गिक्षकहरूलाई अगतररि उपकरणहरूको आवश्यकता पछष िन्ने कु रा
हामीलाई र्थाहा छ । यो वर्ष TNReady का प्रश्नहरू गवद्यार्थीहरूले अगन्तम गवद्यालय वर्षको लागि तयारी िरे का प्रश्नहरूको
स्वरूप जस्तै समान र प्रत्येक कदन कक्षामा गवद्यार्थीहरूले गसककरहेका कु राको मापदण्िहरूसँि समरे िीकरण हुनेछन् ।
अभ्यास प्रश्नहरूमा अगििावकको पहुँच
TNReady अभ्यास प्रश्नहरू आउँ दो मगहनामा अगििावक अनलाइनमा उपलब्ध हुनेछन् । र्थप जानकारीको लागि
TNReady.gov हेनष जारी राख्नुहोस् ।
अभ्यास जाँच
अभ्यास जाँचहरूमा गिक्षकहरूको पहुँच हुन्छ जसले प्रत्येक स्तरको लागि उदाहरण प्रश्नहरू उपलब्ध िराउँ छ जुन EdTools
नामक आन्तररक प्रणाली माफष त जाँचमा गनधाषरण हुनेछन् । अभ्यास जाँचहरू जाँच िररएका प्रत्येक रेि तर्था गवर्यहरूमा
उपलब्ध हुन्छन् । गिक्षकहरू TNReady को लागि तपाईंको गवद्यार्थीलाई तयार बनाउन कक्षामा अभ्यास जाँच प्रयोि िनष
सक्छन् ।

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 12 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

मेरो गवद्यार्थीले अनलाइन माफष त TNReady कदन सक्छ?
टेनेसीले दुबै राज्य तर्था स्र्थानीय तयारीलाई सुगनगित िनष के ही वर्षमा अनलाइन प्रबन्धको योजना बनाउनेछ । आउँ दो
गवद्यालय वर्षको लागि, 3–8 रेिहरूको लागि राज्य मूल्याङ्कन कािज तर्था पेगन्सल माफष त प्रबन्ध िररनेछ ।

गविािले Questar को नगजकै रहेर कायष िनेछ, परीक्षण प्लेटफमषले गवद्यालयहरूमा सफल अनलाइन प्रिासनको प्रारगम्िक
प्रमाण देिाउँ छ िने गस्प्रङ परीक्षण सन््यालको लागि िगणत, अङ्रेजी र संयुि राज्य अमेररकाको इगतहास र िूिोलको हाई
स्कू ल End of Course परीक्षाहरूको लागि अनलाइन गवकल्प उपलब्ध िराउन हामीसँि TNReady को परीक्षण गविे ता
रहन्छन् । यद्यगप, ब्लक कायषतागलकामा सबै हाई स्कू लहरूले आफ्नो अगन्तम End of Course परीक्षाहरू कािज र पेगन्सल
माफष त प्रबन्ध िनेछन् ।
गवद्यालयहरूले अनलाइन गस्प्रङ प्रिासनको लागि तयारी प्रदिषन िदाष पगन यो वर्ष उनीहरूका हाई स्कू लका गवद्यार्थीहरूको
लागि कािज र पेगन्सल रोज्ने गवकल्प अझै पगन गजल्लाहरूमा हुनेछ ।
जीवगवज्ञान र रसायन गवज्ञानका परीक्षाहरू कािज तर्था पेगन्सल माफष त प्रबन्ध िररनेछ । सबैिन्दा महत्त्वपूणष संज्ञानात्मक
असक्षमताहरू िएका गवद्यार्थीहरूको लागि MSAA अनलाइन तर्था कािजका गवकल्प छन् र TCAP वैकगल्पक मूल्याङ्कनको
लागि िने कािज र पेगन्सलको गवकल्प मात्र रहन्छ ।

मैले मेरो हाई स्कू ल गवद्यार्थीलाई अनलाइनमा जाँच कदनको लागि तयार िनष सम्िवत: कसरी मद्दत िनष
सक्छु ?
उच्च गिक्षा, प्राय: सबै रोजिार र हाम्रो आधुगनक समाजमा कु राकानी िनष तर्था हाम्रो काम पूरा िनषको लागि हामीले इन्टरनेटको
प्रयोि िछौं । यो हाम्रो संसारको तररका हो । हामीले गवद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको िगवयको लागि तयार िनुषपछष जुन
प्रगवगधसँि अनुकूल हुनुपछष । त्यसलाई मध्ये नजर राख्दै हाई स्कू लहरूसँि आफ्ना गस्प्रङ End of Course परीक्षाहरू
अनलाइन माफष त प्रबन्ध िने गवकल्प हुनेछ ।
तपाईंको गवद्यार्थीलाई तयार िनषको लागि उनीहरूलाई न्यून-तनावको अवस्र्थाहरूमा प्रत्येक कदन गिगजटल यन्त्रहरू प्रयोि िरी
सुरु िनष प्रोत्सागहत िनुह
ष ोस् । आफ्नो गवद्यार्थीलाई ल्यापटप, ट्याब्लेट वा िेस्कटप कम्प्युटरको प्रयोि कसरी िछषन् िन्ने कु रा
गसकाउनको लागि जाँच सुरु हुँदासम्म नपर्षिनुहोस् । ित वर्ष जस्तै, यो वर्षको फल पगछ अभ्यासको लागि गवद्यार्थी पोटषल र
अभ्यास जाँच उपलब्ध हुनेछ ।
हामीलाई र्थाहा छ कक टेनेसीका के ही गवद्यार्थीहरूका घरमा कम्प्युटर वा इन्टरनेटको पहुँच छैन । इन्टरनेटको पहुँच चुनौतीपूणष छ
िने हामीले तपाईंलाई गवद्यालय समय पगछ कम्प्युटर चलाउन आफ्नो गवद्यार्थीलाई अनुमगत कदने गवकल्पहरूको बारे मा आफ्नो
गवद्यालय प्रधानाध्यापकसँि कु रा िनषको लागि प्रोत्सागहत िछौं । तपाईंले सावषजगनक पुस्तकालय, सामुदागयक के न्ि र/वा पूजा
िने ठाउमा कम्प्युटर प्रयोििालामा जान सक्नुहुन्छ ।

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 13 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

मेरो गवद्यार्थीले TNReady कगहले कदनेछन्?
सबै TNReady मुल्याङ्कहरू वर्षको अन्त्यमा (वा ब्लक कायषतागलकामा हाई स्कू ल गवद्यार्थीहरूको लागि सेमेस्टरको अन्त्यमा)
प्रबन्ध िररनेछ । सबै मूल्याङ्कनहरू अगहले नै एउटै प्रिासन सन््यालमा गलइनेछ ।
TNReady अगप्रल 17 देगि मे 5 को बीचमा प्रबन्ध िररनेछ र गवद्यालय कियाकलापहरूमा जाँचको प्रिावलाई घटाउन
गजल्लाहरूसँि कायषतागलका बनाउने लचकता छ । तुरून्त लेिाइलाई समावेि िने अङ्रेजी िार्ा कला मूल्याङ्नको पगहलो
उपिाि तीन-हप्ते सन््यालको पगहलो हप्तामाको अवगधमा प्रबन्ध िररनेछ । फल ब्लक कायषतागलकामा हाई स्कू लहरूले नोिेम्बर
28 र गिसेम्बर 16 बीच आफ्नो मूल्याङ्कन िनेछन् । फल ब्लकका गवद्यार्थीहरूले कािज र पेगन्सल माफष त जाँच कदनेछन् ।

सबैिन्दा महत्त्वपूणष संज्ञानात्मक असक्षमताहरू िएका गवद्यार्थीहरूले MSAA (िगणत तर्था ELA) र TCAP वैकगल्पक (गवज्ञान
र सामागजक अध्ययन) गस्प्रङमा दुई-मगहनाको सन््यालमा ठाउँ गलनेछन् ।

जाँचमा आउने सामरीको बुझाइ तर्था पहुँचमा मेरो गवद्यार्थीलाई मद्दत िनष कस्ता जाँच सहायताहरू उपलब्ध
िराइनेछ?
गवितमा जस्तै सहिािी हुनको लागि सबै गवद्यार्थीहरूमा जाँच पहुँच योग्य बनाउनको लागि चागहने पूणष सुगवधा उपलब्ध
िराइनेछ । उपयुि आपूर्षतहरू कसरी चयन िने गवर्यमा IEP टोलीहरूले गनदेगिका उपलब्ध िराउनेछन्, जुन ित वर्षसँि
समान हुनेछ ।
असक्षमताहरू िएका गवद्यार्थीहरूका अगििावकहरूको लागि, कृ पया आपूर्षतमा पूरक गनदेगिकाको लागि तर्था TNReady मा
आफ्ना गवद्यार्थीलाई तयारी िनषको लागि TNReady.gov मा जानुहोस् ।

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 14 मा फे ला पानष सककन्छ)

TNReady मा मेरो गवद्यार्थीले कगत अंक हागसल िर्यो िनी मैले कगहले र्थाहा पाउने छु ?
टेनेसीका गिक्षकहरू तर्था गविािले समर अवगधमा अंक गनधाषरण िने प्रकिया पूरा िदाष TNReady को पगहलो वर्षको
नगतजाहरू आउनमा कढलाइ हुनेछ, 3-8 रेिहरूका गवद्यार्थीहरूको कायषकारी अंक 2017 को फलमा आउने अपेक्षा िछौं । End
of Course परीक्षाहरूको लागि, गविािले पररवार तर्था गवद्यालयहरूलाई समर 2017 मा नगतजा उपलब्ध िराउने योजना
बनाइरहेको छ । िगवयको जाँच प्रबन्धको अवगधमा, गविािले 3-8 रेिहरू र हाई स्कू लको नगतजाहरू एउटै समयरे िामा
प्रकािन िनेछ ।
End of Course 2015-16 राज्य जाँचहरूका अंकहरू र कच्चा िेटालाई गविािले ित वर्ष उल्लेि िरे अनुसार यो फल पगछ
उपलब्ध िराइनेछ । End of Course परीक्षाहरू कला, िगणत तर्था U.S इगतहास र िूिोल अंरेजी िार्ा कदने गवद्यार्थीहरूले
पूरा, ििषरै पुन: गिजाइन िररएको अंक प्रगतवेदनहरू प्राप्त िनेछन् जसले अगििावक र गवद्यार्थीहरूलाई उत्कृ ष्ट जानकारी
उपलब्ध िराउनेछ । 3-8 रेिहरूका नगतजाहरू र्थप सीगमत कच्चा िेटा हुनेछन्—उदाहरणको लागि, गवद्यार्थीले कगतवटा
प्रश्नहरूको जवाफ सही कदयो िन्ने कु रा साझा िनष गविाि सक्षम हुनेछ तर उि अंकले गवद्यार्थीको गनपूणता तर्था वृगद्ध स्तरको
सन्दिषमा के अर्थष कदन्छ िन्ने कु रालाई साझा िनष िने सक्दैन ।

TNReady को अंकहरूले मेरो बच्चाको अगघल्लो जाँचको अंकहरूलाई कसरी तुलना िछष?
गवद्यार्थी तर्था गिक्षकहरूमा नयाँ जाँचहरूसँिै नयाँ अपेक्षाहरू उठ्ने िएकोले हामीले िगवयवाणी िनष सक्छौं कक 3-8 रेिहरूमा
गवद्यार्थीहरूको पगहलो वर्षको जाँच अंकहरू अगघल्लो TCAP मूल्याङ्कनसँि तुलना िदाष घट्नेछ । TNReady को पगहलो
वर्षको नगतजाहरूले आउने वर्षमा तीव्र प्रिगत मापन िनष नयाँ आधार रे िा तयार िछष िन्ने कु राको अपेक्षा िछौं । अगििावकको
रूपमा तपाईंले जाँचबाट आएको जानकारी घरमा आफ्ना बच्चालाई सहायता िनष मद्दत िनष तर्था तपाईंको बच्चाको गिक्षकसँि
अको गवद्यालय वर्ष तर्था हाई स्कू लिन्दा मागर्थ सफलताको लागि आवश्यक िैगक्षक ज्ञान तर्था सीपसँिै रेि स्तरमा उनीहरूलाई
सानष गनगित िनष कु नै अगतररि सहायता आवश्यक िएको िण्िमा छलफल सुरु िनषको लागि प्रयोि िनष सक्नुहुन्छ ।
नयाँ अगििावक प्रगतवेदनहरूले पगहले िन्दा र्थप र उत्कृ ष्ट जानकारी देिाउनेछ र अगििावकहरूलाई अंक गनधाषरण प्रकिया पूरा
िएपगछ कदइनेछ । 2015-16 गवद्यालय वर्षको अवगधमा End of Course परीक्षाहरू कदइएका गवद्यार्थीहरूको लागि,
उनीहरूको अगििावक तर्था गिक्षकहरूले यी नयाँ प्रगतवेदनहरू यो फलपगछ प्राप्त िनेछन् । प्रत्येक गवर्यलाई गवद्यार्थीले कहाँ
राम्रो िरररहेका छन् वा कहाँ के ही अगतररि मद्दत आवश्यक छ र गतनीहरूका नगतजाहरूलाई उनीहरूका सार्थीहरूसँि

गतनीहरूका गवद्यालय, गिगस्िक्ट तर्था टेनेसीमा कसरी तुलना िररन्छ िन्ने कु रा देिाउनको लागि विषहरूमा टुिा पाररनेछ ।
अको पृष्ठमा TNReady को ििषरै गिजाइन िररएको अगििावक प्रगतवेदनहरूको नमूना देगिनेछ ।

(नमूनाहरू गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 15 मा फे ला पानष सककन्छ)
(नमूनाहरूलाई अगन्तम संस्करणमा रागिनेछ)

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 16 मा फे ला पानष सककन्छ)

TNReady अंकहरू कसरी गनधाषरण िररन्छ?
अंक गनधाषरण िने प्रकिया
 गजल्लाहरूको कफताष िने सामरीहरू
 Questar ले सबै कािजातलाई मापन िछष
 सामारीहरू हातद्वारा-अंक गनधाषरण िररएका हुन
 मानक सेरटङ संचालन िनुह
ष ोस्
 TVAAS िेटा उपलब्ध छ
 गवद्यार्थीको प्रकासीत नगतजाहरू
मानक सेरटङ िनेको के हो?
वास्तगवक गवद्यार्थीको प्रदिषनलाई गनधाषरण िररन्छ जहाँ कम जरटल देगि सबैिन्दा बढी जरटलसम्म प्रश्नहरू पछषन्; त्यसकारण
तपाईंले गवद्यार्थीहरूले जाँच कदएपगछ मात्र मानक सेरटङ िनषसक्नुहुन्छ ।
गवद्यार्थीहरूले प्रत्येक स्तरमा के जान्नुपछष र के िनष सक्षम हुनुपछष िन्ने गवर्यको व्यापक पररिार्ाहरूमा आधाररत रहेर टेनस
े ी
गिक्षकहरूले प्रत्येक प्रश्नमा हेछषन् र प्रत्येक स्तरको गनपुणताको कट अंकलाई गनधाषरण िछषन् । यो प्रकियालाई मानक सेरटङ
िगनन्छ ।
कट अंक िनेको के हो?
कायषसम्पादनले दुई स्तरहरू पूरा िछष िने त्यसलाई कट अंक िगनन्छ । तीनवटा कट अंकहरूले चार स्तरको कायषसम्पादनलाई
गनधाषरण िछष ।
कायषसम्पादनको स्तर िनेको के हो?
कायषसम्पादनको स्तर िनेको गनगित कायषसम्पादन स्तरमा सुगवचाररत हुनको लागि गवद्यार्थीले हागसल िनुषपने न्यूनतम अंक हो ।
कायषसम्पादनको स्तर गनपुणता जस्तै होइन; त्यसको सट्टा कायषसम्पादनको स्तरहरू गनपूणता गनधाषरण िनषको लागि प्रयोि
िररन्छन् ।

(यसलाई गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 17 मा फे ला पानष सककन्छ)

नयाँ मापदणिले TNReady मा कसरी प्रिाव िछष?
टेनेसीका गिक्षकहरू तर्था व्यापक गिक्षा समुदायले गवित के ही वर्ष देगि िगणत तर्था अङ्रेजी िार्ा कलामा हाम्रो राज्यको
िैगक्षक मापदणिलाई संिोधन िरररहेको छ । नयाँ मापदणि 2017-18 गवद्यालय वर्षको अवगधमा टेनेसी कक्षाकोठाहरूमा
िागन्जसनको लागि गिक्षकहरूलाई मद्दत िनष 2016-17 को पाठ्यिममा माध्यम प्राप्त िने प्रगिक्षण सगहत पूणष रूपमा कायषन्वयन

िररनेछ । यद्यगप, 2016-17 TNReady जाँचहरू मापदणिमा पंगिबद्ध िररन्छ र नयाँ मापदणिमा निइ हाम्रा गिक्षकहरूले
के ही वर्ष देगि गिक्षण िदै आउनुिएको आधारमा हुनेछ ।
गवज्ञान तर्था सामागजक अध्ययनका िैगक्षक मापदणि पगन समीक्षामा छन् । हालको कायषतागलकामा, नयाँ गवज्ञान मापदणि
2018-19 मा र सामागजक अध्ययन 2019-20 मा कायषन्वयनमा आउनेछन् । टेनेसी को एउटा गवगिष्ट जाँच TNReady हो जुन
नयाँ मापदणिलाई मापन िनषको लागि समय अनुकूल सगजलै रहण िनष गिजाइन िररएको छ । राज्यको मापदणि गवकगसत
िए जस्तै TNReady पगन हुनेछ ।

मसँि अझै गजज्ञासाहरू छन् िने के िने?
हामीलाई र्थाहा छ कक गवद्यालय वर्ष 2016-17 को TNReady को बारे मा तपाईंसँि अझैपगन गजज्ञासाहरू हुन सक्छन्, हामीले
बारम्बार सोगधने प्रश्नहरूको िण्ि तयार पारे का छौं जसलाई TNReady.gov मा फे ला पनष सककन्छ । तपाईंलाई आफू सँि
अझैपगन जवाफ नपाएका गजज्ञासाहरू छन् िने तपाईंले बारम्बार सोगधने प्रश्नहरूको पृष्ठको तल्लो िािमा रहेको फाराममा
गजज्ञासा पेि िनष सक्नुहुन्छ । तपाईंको प्रश्न हामीसँि साझा िररनेछ र गविािका कसैले तपाईंलाई इमेल प्रगतकिया र तपाईंलाई
सहयोिी हुने कु नैपगन अगतररि स्रोतहरू उपलब्ध िराउनेछ ।

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 18 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

TNReady को बारे मा जान्नुपने पाँच कु राहरू
1. समरमा, गवद्यार्थीहरूले यो वर्ष लििि 30 प्रगतित िन्दा कम समय िगणत, सामागजक गिक्षा, अङ्रेजी िार्ा कला र
गवज्ञानमा राज्य जाँचहरू गलएर िचष िनेछन् ।
2. TNReady ले गिक्षकहरूले हरे क कदन के पढाइरहेका छन् िन्ने कु रासँि सम्बगन्धत करठन प्रश्नहरू समावेि िछष र गवद्यार्थीको
लेिन, आलोचनात्मक सोचाइ र समस्या समाधान िने सीपहरूलाई मापन िछष ।
3. 3 देगि 8 सम्मका रेिहरूको लागि, TNReady लाई प्रश्नपत्र र पेगन्सलको प्रबन्ध िररनेछ र गतनीहरूलाई हाइ स्कू ल
मूल्याङ्कनको अनलाइन गवकल्प उपलब्ध िराउन कायष िरररहेको छ ।
4. अगप्रल 17 र मे 5 को बीचमा तीन हप्ताको गवन्िो अवगधमा जाँच प्रदान िररनेछ ।
5. TNReady बाट आएको जानकारीले गवद्यार्थीहरूको गतनीहरूको रटनेसीको वररपरर रहेका सार्थीहरूको तुलनामा कसरी
गवकास िइरहेको छ िनी वृहत दृगष्टकोण र गवद्यार्थीको सबलता, आवश्यकता र वृगद्धका क्षेत्रहरूको बारे मा अझ राम्रो जानकारी
उपलब्ध िराउनेछ ।

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 19 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

TNReady को लागि आमाबुवा जाँच सूची
1. तपाईंको बच्चालाई गसक्नको लागि तयार रहन मद्दत िनुह
ष ोस्: तपाईंको बच्चा प्रत्येक कदन गवद्यालय िइरहेको सही आराम
िरे को र नयाँ चुनौतीहरूको सामना िनष तयार रहेको सुगनगित िनुषहोस् ।

2. तपाईंको बच्चाको गिक्षकसँि िेट्नुहोस्: तपाईंको बच्चाको सबलता र वृगद्धका क्षेत्रहरूको बारे मा र तपाईंले गतनीहरूलाई
घरमा कसरी सहायता िनष सक्नुहुन्छ िन्ने बारे मा सोध्नुहोस् ।
3. आफ्नो बच्चासँि कु रा िनुह
ष ोस्: तपाईंको बच्चाले कु न गवर्यमा अत्यगधक सहज महसुस िछषन् र कहाँ गतनीहरू अत्यगधक
चुनौतीपूणष छन् िन्ने बारे मा गतनीहरूबाट प्रगतकिया गलनुहोस् ।
4. आफ्नो बच्चालाई चुनौगत कदनुहोस्: तपाईंको बच्चाले िृहकायष िरररहँदा वा कक्षा जाँचको लागि पकढरहँदा गतनीहरूले के
गसककरहेका छन् िनी व्याख्या िनष िन्नुहोस् र गतनीहरूलाई गिक्षक बन्न कदनुहोस् ।
5. वयस्क गसकारू बन्नुहोस्: नयाँ जानकारी गसके र होस् वा नयाँ सीपहरू गसके र होस् तपाईंको बच्चालाई तपाईंले नयाँ
कु राहरूको िोज िरररहनुिएको र चुनौतीहरूको सामना िरररहनुिएको हेनष कदनुहोस् ।

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 20 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

िब्दावली
कट स्कोरहरू: गनगित कायषसम्पादन स्तरको रूपमा मान्नको लागि गवद्यार्थीले हागसल िनुषपने न्यूनतम स्कोर
कायषसम्पादन स्तर: दक्षता गनधाषरण िनष प्रयोि िररने
अभ्यास जाँच: वास्तगवक जाँचमा मूल्याङ्कन िररने प्रत्येक स्तरीय वा िैगक्षक आिा प्रस्तुत िने प्रश्नहरूको बैंक
प्रगतवेदन: हामीले गवद्यार्थीको कायषसम्पादनको बारे का गववरणहरू TCAP मा कसरी साझा िछौं
बस्ने समय: वास्तवमा जाँच दददा गवद्यार्थीहरूले गबताउने समय
मानदण्िहरू: हामीले रेि वा गवद्यालय वर्षको अन्त्य सम्ममा गवद्यार्थीहरूले के जानोस् र के िनष सक्षम होस् िन्ने चाहन्छौं
मानदण्ि सेरटङ: टेनेसी गिक्षकहरूले प्रत्येक प्रश्नमा हेने र प्रत्येक दक्षताको स्तरको बीचमा कट अफ गनधाषरण िने प्रकिया
TCAP: टेनेसी व्यापक मूल्याङ्कन कायषिम (टेनेसी Comprehensive Assessment program) जसमा हाम्रा सबै राज्य
जाँचहरू समावेि हुन्छन् । TNReady िनेको TCAP को एउटा िाि हो ।
परीक्षण सन््याल: गमगतहरूको सन््याल जसमा TNReady लाई प्रबन्ध गमलाउन गजल्लाहरू छान्न सककन्छ; वास्तवमा जाँच
ललदा परीक्षण सन््यालको अंि मात्र िचष िछष
TNReady: 3 देगि 11 सम्मका रेिहरूमा िगणत, अङ्रेजी, िार्ा कला, सामागजक गिक्षा र गवज्ञानका मुख्य राज्य जाँचहरू
समावेि हुने गतनीहरूको िैगक्षक यात्रामा अको कदमको लागि ट्र्याकमा रहनको लागि गवद्यार्थीहरूले के जान्न चाहन्छन् र के
िनषको लागि सक्षम छन् िनी देिाउने प्रश्नहरू सगहतको नयाँ र अझ राम्रो राज्य जाँच

(यो पाठ गिजाइन िररएको प्रगतवेदनको पृष्ठ 21 मा फे ला पानष सककन्छ ।)

श्रोत र साधनहरू
तपाईंको गवद्यार्थीको गिक्षक TNReady बारे मा आउने प्रश्नहरूको लागि सधै उत्कृ ष्ट श्रोत र साधनहरू हुनुहुन्छ ।

TNReady को बारे मा तयारी िनष र यसको बारे मा नवीनतम रहन गनम्न वेबसाइटहरू गसफाररस िररन्छ:
TNReady जानकारी र श्रोत र साधनहरूमा टेनस
े ी गिक्षा गविािको वेबसाइट:
www.tnready.gov
सबै गवर्य र रेि स्तरहरूका लागि िैगक्षक मापदणिहरूको बारे मा गववरणहरू सगहत टेनेसी गिक्षा गविािको वेबसाइट :
www.tn.gov/education/topic/academic-standards
टेनेसी गिक्षा गविािको ब्लि साइटको जसले गिक्षकका दृगष्टकोणहरू र प्रेरणादायक कर्थाहरू प्रकट िछष:
www.tnclassroomchronicles.org
टेनेसी गिक्षा गविािको Twitter िाता: www.twitter.com/TNedu
टेनेसी गिक्षा गविािको Facebook िाता: www.facebook.com/टेनेसीEducation

