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वेष्ट स्टा ््ट किन्डरगटा ््टन मूल्टाङ्िन
अभििावक तथा हेरचाहकताताहरूको लागि माितादर्शिका

िेष्ट स्षा ््ट विन्डरगषा ््टन मूल्षाङ्िन एि रषाज्व्षापी मूल्षाङ्िन हो जसले शिक्िहरूलषाई विन्डरगषा ््टनिो 
िुरुिषातमषा प्रत्ेि विद्षार्थीिो अँग्ेजी सषाक्रतषा र संख्षातमि सीपिो पवहचषान गन्ट मद्दत गर्टछ।

बालबाललकाहरू वरिपरिको संसाि ि मानिसहरूसँग उिीहरूको सम्पक्क का 
कािण नवकलसत धेिै खाले प्ािम्भिक साक्षिता तथा संख्ातमक सीप, ज्ाि 
ि समझदारिता सनहत नवद्ाल्  आउि शुरु गर्कि्। वेष्ट स्ा ््क नकन्डिगा ््कि 
मूल्ाङ्किमा साक्षिता तथा संख्ातमक घ्क समावेश रि्  ि 
लशक्षकहरूलाई नवद्ाथथीको व्यलतिगत सबल पक्षहरू ि आवश्कताहरूको 
बािेमा जािकािी प्दाि गद्कर।

मूल्ाङ्किले लशक्षकहरूलाई नवद्ाथथीहरूले जािेका कुिाहरूमा आधारित 
लशक्षण ि अध््ि का््कक्रमहरू नवकास गि्क मद्दत गद्कर। लशक्षकहरू 
प्त्ेक नवद्ाथथीसँग रुट्ारुटै् बसरि् ि उिीहरूले के गि्क सकरि् भन्े 
कुिामा ध्ाि केन्द्रित गर्कि्। तपाईंको बच्ाले मूल्ाङ्किको लानग त्ािी 
वा अध््ि गि्क आवश्क रैि। बच्ाहरूले फिक-फिक गनतमा लसकिे 
भएकोले तपाईंको बच्ाले सबै प्श्नहरूको जवाफ ददि सकेि भिे लिनद्तत 
हुिु पददैि।

मूल्ाङ्किको केही सम्पलर, लशक्षकहरूले तपाईंलाई मूल्ाङ्किको 
क्रममा तपाईंको बच्ाले प्दश्कि गिेको सीप, ज्ाि ि समझको बािेमा 
जािकािी प्दाि गिनेरि्।

वेष्ट स्ा ््क ककंडिगा ््कि मूल्ाङ्किमा सबै नवद्ाथथीहरू समावेश हुद्रि् । 
्दद अँग्ेजी तपाईंको घिमा बोललिे भाषा होइि वा तपाईंको बच्ालाई 
समा्ोजि को आवश्कता र भिे, तपाईंको बच्ालाई कसिी सहा्ता 
गि्क सनकद्र भन्े बािेमा थप जािकािीको लानग तपाईंको नवद्ाल्मा 
सम्पक्क  गिु्कहोस्।

सषाक्रतषा मूल्षाङ्िन

नवद्ाथथीहरूले आफिो िाम लेखि, धवनिहरू, अक्षिहरू ि परिलित शबदहरू 
लिन् सकरि् नक सकदैिि् भन्े थाहा पाउि ि उिीहरूको अगानड पदिएको 
रो्ो पुसतकको बािेमा नवविणहरू समझि सकदरि् नक सकदैिि् भिेि 
पनहिाि गि्क ्ी साक्षिता का््कहरू त्ाि गरिएका रि् ।

साक्षिता मूल्ाङ्किको क्रममा लशक्षकले तपाईंको बच्ालाई निमि 
प्श्नहरू सोधिेरि्: 

 • '्ी शबदहरू सुन्ुहोस्: map, tap। के नतमी ्सतै सुनििे अकको 
शबदको बािे सोचि सकरछौ?' 

 • (एउ्ा सािो नकताब पिेपलर) 'के नतमी मलाई मैले भख्किै पिेको 
कथाको बािेमा बताउि सकरछौ?'

्ी प्श्नहरूले लशक्षकहरूलाई तपाईंको बच्ाले एउ्ै आवाज 
भएका शबदहरू लिन् ि उसको अगानड पदिएको रो्ो पुसतकबा् 
जािकािी समझि सकर नक सकदैि भिेि निधा्किण गि्क मद्दत गर्क। ्ी 
बालबाललकाहरूले नवद्ाल्मा उिीहरूको पनहलो वष्कमा नवकास गिने 
महत्वपूण्क साक्षिता सीपहरू हुि्।

संख्षातमि मूल्षाङ्िन

संख्ातमक का््कहरू प्ािम्भिक संख्ा अवधािणाहरूसँग समबन्धित रि् ि 
नवद्ाथथीले कनत िाम्ोसँग गणिा गि्क सकदरि्, कुि संख्ाहरू उिीहरूले 
पनहिाि गि्क सकदरि्, उिीहरूले वसतुहरू गणिा गि्क सकरि् नक 
सकदैिि्, सािा संख्ाहरू जोड्ि वा घ्ाउि ि दोहोरििे िाँिाहरू लिन् 
सकदरि् नक सकदैिि्  भिेि पनहिाि गि्क नडजाइि गरिएको र।

संख्ातमक मूल्ाङ्किको क्रममा लशक्षकले तपाईंको बच्ालाई निमि 
प्श्नहरू सोधिेरि्: 

 • 'एकबा् गणिा शुरु गि ि म नतमीलाई कनहले िोनकिे भिेि भन्े रु’ 

 • 'के नतमी ्ो संख्ा कनत हो भिेि मलाई बताउि सकरछौ?' (5)

्ी प्श्नहरूले लशक्षकहरूलाई तपाईंको बच्ाले िमबिहरू लिन् ि एकदेखख 
मालथ गन् सकर नक सकदैि भिेि निधा्किण गि्क मद्दत गिनेर। गर्क। ्ी 
बालबाललकाहरूले नवद्ाल्मा उिीहरूको पनहलो वष्कमा नवकास गिने 
महत्वपूण्क संख्ातमक सीपहरू हुि्।

वेष्ट स्टा ््ट किन्डरगटा ््टन मूल्टाङ्िनिो बटारेमटा थप जटानिटारीिो लटाकग, तपटाईंिो बच्टािो कवद्टाल्मटा सम्पि्ट  गन््टहोस्।
्दर तपषाईंलषाई रोभषाषे चषावहनछ भने, 131 450 मषा Telephone Interpreter Service (्ेललफोन रोभषाषे सेिषा) लषाई सम्पि्ट  गनु्टहोस्। 
उनीहरूले विद्षाल्सँग िुरषािषानी गन्ट मद्दत गन्ट तपषाईंिो भषाषषामषा रोभषाषे उपलब्ध गन्ट सकछन्। तपषाईंलषाई ्स सेिषािो लषावग िुलि लषागनेछैन।
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