
 
 

२०१६ मा क�ा ३ देिख ८ सम्मको मूल्यांकनह�मा प�रवतर्न: अिवभावकले 
जान्नु पन� कुराह� 

 
प्रत्येक वसन्तमा क�ा ३ देिख ८ सम्मको इिंग्लस ल्याङ्ग्वेज आट्र्स (इएलए) र गिणत िवषयमा न्यूयोकर्  राज्य भ�रका 

िवद्याथ�ह�को परी�ा िलइने छ । तल तपाईलें स्टेट एजुकेशन िडपाटर्मेन्टले २०१६ को लािग यी परी�ाह�मा ल्याएको 

प�रवतर्नह�बारे जानकारी पाउनुह�नेछ । 

परी�ा प्रश् नह�को संख्यामा कमी 
 

२०१६ को क�ा ३ दिेख ८ सम्मको इिंग्लस ल्याङ्ग्वेज आट्र्स (इएलए) परी�ाह�मा एउटा खण्ड कम ह�नेछ  र थोरै प्रश् नह�को जवाफ िदनपुन�छ । २०१६ को क�ा 
३ दिेख ८ सम्मको गिणत िवषयको परी�ामा पिन थोरै प्रश् नह� ह�नेछन ्। 
 

समय-सीमा नतोिकने परी�ण 
 

२०१६ को क�ा ३ दिेख ८ सम्मको गिणत िवषयको परी�ामा समय-सीमा तोिकने छैन। यो प�रवतर्नले िवद्याथ�ह�लाई उनीह�कै गितमा काम गनर् िदँद ैउनीह�ले 
जान्ने र गनर्सक्ने कुरा प्रदशर्न गन� मौका िदनेछ। सामान्य त�रकाले भन्दा, यसको अथर् के हो भने उत्पादनशील ढङ्गमा काम गरेमा परी�ा परूा गनर्को लािग 
िवद्याथ�ह�लाई जित धेरै समय आवश्यकता पछर् सो प्रदान ग�रनेछ । 
 

िश�कको संलग्नता धेरै 
 

मलू्याङ्कनह�को तयारी  र समी�ा गन� कायर्मा संलग्न ह�ने न्यूयोकर्  स्टेट िश�कह�को संख्यालाई स्टेट एजकेुशन िडपाटर्मेन्टले बढाएको छ, साथै यसले भिवष्यको 
मलू्याङ्कनह�को िवकास कायर्मा संलग्न ह�ने िश�कह�का िनिम्त अवसरह� पिन बढाएको छ । 
 

• अक्टोबर २०१५ मा राष्ट्रभ�रका िश�कह� अल्बानीमा परी�ाह�मा प्रयोग ग�रने मलू्याङ्कन प्रश् नह�को छनौट र लेखाजोखा गनर् भलेा भएका िथए । 

• २०१५ को िशिशर र त्यसपिछ न्यूयोकर्  स्टेट िश�कह� मलू्याङ्कन प्रश् नह� र अिन्तम परी�ण फारामह�को समी�ा कायर्मा यस अिघ पिन संलग्न 
संलग्न ह�दँ ैआएका छन ्र आगामी िदनह�मा पिन संलग्न ह�ने छन ्। 

• पिहलो पटक, न्यूयोकर्  स्टेट िश�कह�ले क�ा ३ दिेख ८ सम्मको इएलए र गिणतको परी�ा-प्रश् नह� लेख्नेछन्। प्रथम पटक २०१८ दिेख यी 
प्रश् नह�लाई प्रयोग गनर् थािलनेछ । 

 

नयाँ परी�ा सेवा प्रदायक 
 

गत वषर्को ग्रीष्ममा क्वेस्टर एसेस्मेंट्स इन्कप�रेटेडलाई स्टेटको क�ा ३ दिेख ८ सम्मको इएलए र गिणतको मलू्याङ्कन ठेक्का प्रदान ग�रएको छ । क्वेस्टरले 
िवभागसंग  मािथ उल्लेिखत प�रवतर्नह� र क�ा ३ दिेख ८ सम्मको इएलए र गिणतको मलू्याङ्कनह�मा भएको प�रवतर्नह�का बारेमा  सझेदारीमा काम गरेको छ । 
 

मलू्याङ्कन कायर्क्रमह�, नीितह� र प्रिक्रयाह� सम्बन्धी प्रश् नह� emscassessinfo@nysed.gov मा पठाउन सिकन्छ । 
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