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स्वागत छ। यदि तपाईं डी मोइन पब्लिक स्कुिको अभििावक हुनहुुन्छ िने, तपाइको ववद्यार्थीि ेयो जस्त ै
शकै्षिक प्रगतत को मापन, Measures of Academic Progress (or MAP), को ववद्यार्थीको प्रोगे्रस रिपोर्ट 
ल्याउने छन ्। यो रिपोर्टि ेयो सािमा अदहिे सम्मको तपाईंको नातनको गणित (Math), ि पढाई 
(Reading) को शकै्षिक प्रगतत िेखाउनेछ । यो नक्सा कसिी पढ्ने ितन िेखाउनिाई, हाभमिे एउर्ा 
काल्पतनक ववद्यार्थी, जसिाई अभिहान्रा कु्रक्स (Alihandra Crooks) िनेि ्बोिाइन्छ, भसजटना गरिएको 
छ ।   

 

पदहि,े हामी अभिहन्राको बाि चार्ट हेिौं।  

FA15, िनेको 2015 को fall हो। WI16 िनेको 2016 को winter हो। िेब्र ेपर्ीको गाढा बाि अभिहान्राको 
RIT स्कोि हो। यो स्कोििे उनको शकै्षिक ज्ञान, सीप ि िमता झल्काउँछ। बीचको बाि ब्जल्िाको औसत स्कोि 

हो। िादहने पर्ीको बाि िाब्रिय औसत स्कोि हो। यहाँ, हामी अभिहन्राको Fall को 214 िेणख Winter को 
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225 को सधुाि िेख्न सककन्छ। ब्जल्िाको औसत सधुारिएको छ, ि िाब्रिय औसतमा पतन सधुाि छ। 

 

उता िादहनेमा, जानकारि सचुचबद्ध छ, जहा ँसब ैिन्िा नयाँ स्कोि शीर्टमा िाणखएको छ। 

 

यहाँ हाभम अभिहान्राको स्कोि 214 ि 225 बोल्डमा िेख्छौ, सार्थै एक िायिा छ जसि ेत्रदुर्को माब्जटन 
प्रतततनचधत्व गछट। यो चार्टि ेउनको 11 अकं वदृ्चध िेखाउछ। MAP िे Fall िेणख Winter मा 4 अकं मात्र 
वदृ्चध अनमुान गिेता पतन उनीिे सोचे िन्िा अझ ै7 अकं बढी ल्याएको छ! सब ैिन्िा िादहने पर्ी उन्को 
प्रततशतकको िाएिा दिएकोछ। 2015 को Fall मा अभिहान्राि ेय.ु एस. का उनका उमेिका 30% बबध्यार्थी 
जस्त ैवा बढी िाम्रो गिेककतछन। यो Winter मा उनि े47% वा बढी िाम्रो गिेककतछन।      
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अन्तमा, तिका बाि चार्टहरुमा, कसिी तपाईंको ववद्यार्थीि ेहािमा ववशरे् िक्ष्य िेत्रमा प्रिशटन गिैछ िन्ने जानकारि 

छ। 

 

अभिहान्राि ेOperations and Algebraic Thinking, Geometry, ि Real and Complex Number 
Systems मा औसत प्रिशटन गिेको छ। उनको statistics and probability मा कम औसत प्रिशटन छ।   

 

 

 

बबध्यार्थीको प्रोगे्रस रिपोर्ट (Student Progress report) मा पढाई (Reading) को पतन यदह तनिेशन िाग ूगनट 
सक्नहुुन्छ।  

ब्स्प्रङ (Spring) मा फेरि तपाईंको ववद्यार्थीको वदृ्चध मलू्यांकन गरिनेछ। तपाईंको ववद्यार्थीि ेकहाँ उत्कृरर् गिेको छ 

जानकारि दििै, ि कहा ँर्थप ्सहयोग गनुट पने सचुचत गरिन्छ।  

MAP रे्स्र्को र्थप ्जानकारि का िाचग dmschools.org/maptest मा हेनुटहोस।्   

http://www.dmschools.org/maptest

