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�रपोटर् िववरण: 
 

शैिक्षक �गितका मापनह� (MAP) भनेको कम्प्युटर-अनुकूलनीय मूल्याङ्कन हो; त्यसैले, �त्येक नयाँ �� ब�ाको पिछल्लो जवाफमा आधा�रत �न्छ। 
िव�ाथ�को �त्येक परीक्षामा पठन र गिणतका क्षे�ह�मा शैिक्षक �दशर्न र िवकास मापन गनर्का लािग MAP मूल्याङ्कनह� िडजाइन ग�रएका �न्। 
�ेड 1 र 2 का िव�ाथ�ह�ले वषर्मा तीन पटक – शरद ऋतु, िशिशर ऋतु र वसन्त ऋतुमा परीक्षा �दन्छन्। �ेड 3 देिख 8 सम्मका िव�ाथ�ह�ले शरद 
ऋतु र िशिशर ऋतुमा परीक्षा �दन्छन् भने �कन्डरगाट�न िव�ाथ�ह�ले िशिशर ऋतु र वसन्त ऋतुमा परीक्षा �दन्छन्। 

 

BCPS ले िव�ालय र �णाली तहमा िव�ाथ�को िवकास िनरीक्षण गनर्का लािग MAP मूल्याङ्कनह�को �योग गदर्छ। ियनका नितजाह� िव�ाथ�का 
�ेडह�को भागको �पमा �योग ग�रँदैन। कुनै पिन परीक्षाले तपा�को िव�ाथ�का ज्ञान तथा सीपह�को सम� बुझाइ �दन सक्दैन। अन्य परीक्षण नितजा, 
���ोर, कक्षाकायर्, िशक्षक अवलोकन र अन्य मापनह�का साथै, MAP नितजाह�ले BCPS लाई �त्येक िव�ाथ�का लािग सम्भािवत उत्कृ� 
िनद�शनात्मक िनणर्यह� िलन म�त गन� छन्। 

�ा�ाङ्कको �ाख्या: 
 
• िव�ाथ�को स्कोर: तपा�को िव�ाथ�को मूल्याङ्कनको वािस्तिवक �ा�ाङ्क 
• िवकासको ल�य: एउटादेिख अक� परीक्षा �शासनसम्म समान �ा�ाङ्क र �ेड लेभल (राि�य तहमा) भएका िव�ाथ�ह�को सङ्ख्या बढेको 
• वास्तिवक िवकास एउटादेिख अक� परीक्षा �शासनसम्म तपा�को िव�ाथ�को �ा�ाङ्क बढेको 
• िजल्ला औसत: तपा�को िव�ाथ�कै समान �ेडमा भएका BCPS िव�ाथ�ह�का लािग औसत िव�ाथ� �ा�ाङ्क 
• राि�य औसत: तपा�को िव�ाथ�कै समान �ेडमा भएका िव�ाथ�को राि�य नमुनामा िव�ाथ�ह�का लािग औसत िव�ाथ� �ा�ाङ्क 
• �ितशतक �ेणी:  राि�य तहमा एउटै �ेडका अन्य िव�ाथ�ह�को तुलनामा तपा�को िव�ाथ�को �दशर्न; उदाहरणका लािग, कुनै 

िव�ाथ�को �ितशतक �ेणी 40 िथयो भने, सो िव�ाथ�ले देशभर समान �ेडका अन्य िव�ाथ�ह�का साथै कम्तीमा पिन 
40 �ितशत ल्याएको �न्छ। यो सही उ�रह�को �ितशत होइन 

• लेक्साइल दायरा:  िविभ� पुस्तकको क�ठनाइ स्तरसँग सम्बिन्धत भएकाले िव�ाथ�को पठन उपलिब्धको मापन। लेक्साइल वेब साइट, 
http://www.lexile.com, मा लेक्साइल �ा�ाङ्कका बारेमा थप जानकारी छ र यसले लेक्साइल दायरािभ� पन� 
पुस्तकह�को सूची उपलब्ध गराउँछ। 

ल�य क्ष�ेह�: 
 

�त्येक MAP ल�य क्षे�ह� भिनने भागह�बाट बनाइएको �न्छ। यी ल�य क्षे�ह� नयाँ कम कोर स्टेट स्�ाण्डसर् (CCSS) को अनु�प छन्। तपा�ले 
आफ्नो ब�ाका बिलयो वा कमजोर क्षे�ह� थाहा पाउन स�ु�न्छ भनेर ल�य क्षे�ह�लाई �ितशतक �ेणीह�को �पमा �रपोटर् ग�रन्छ। 

 
न्यनू 21 भन्दा कम �ितशतक उ� औसत 61 र 80 बीचको �ितशतक 
न्यनू औसत 21 र 40 बीचको �ितशतक उ� 80% भन्दा मािथको �ितशतक 
औसत 41 र 60 बीचको �ितशतक   

 
ध्यान �दनुहोस्: यस होम �रपोटर्मा सूचीब� ग�रएका िवकासका ल�यह� र �ितशतक �ेणीह� तपा�को ब�ाको शरद ऋतु 2016 को MAP होम स्कोर 
�रपोटर्मा सूचीब� ग�रएका भन्दा फरक �न सक्छन्। केही शरद ऋतुका ल�य र �ितशतक �ेणीह� गलत िथए र ितनीह�लाई यस �रपोटर्मा सच्याइएका 
छन्। तपा�सँग ��ह� भएमा कृपया मूल्याङ्कन कायार्लयलाई 443-809-3299 मा सम्पकर्  गनुर्होस्। 
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