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बा��मोर काउ�ी प��क �ू� (Baltimore County Public Schools) 

आमाबुवाको स�ारः   पढ्नका लािग तयार ऐन 

 

पढ्नका लािग तयार ऐन 

िसनेट िबल 734, पठन किठनाइह� – परी�ण र ह��ेपह� भएका िव�ाथ�ह� िवधान 2020 – 2021 
िव�ालय वष�का लािग प्रभावकारी भएको िथयो। यो िबलले सबै आउँदो िक�रगाट�न िव�ाथ�ह� पठन 
किठनाइह�को जो�खममा छन् वा छैनन् भनी िनधा�रण गन�का लािग िव�ालय वष�को सु�वातमा परी�ण 
गन� आव�क छ भनी उ�ेख गछ� ।  
 

पठनको िव��ापी परी�ण र मू�ा�न 

बा�ीमोर काउ�ी प��क �ू�ले िव�ाथ� पठन किठनाइह�को जो�खममा छन् वा छैनन् भनी 
पिहचान गन� प्र�ेक िक�रगाट�न र पिहलो गे्रडको िव�ाथ�लाई िनरी�ण गछ� । परी�ण वष�मा तीन पटक 
ग�रन्छः  अ�ोबरमा वष�को सु�वात (BOY); जनपरवरीमा वष�को बीच (MOY); र मेमा वष�को अ��म 
परी�क (EOY)। प्रयोग ग�रएको परी�क आधारभूत प्रार��क सा�रता सीपह�का गितशील सूचकह� 
(DIBELS) को आठौ ंसं�रण हो। पढ्नमा अ�यनका लािग आव�क �ने DIBELS मापनह�का 
सीपह�ः  

• �िन-एकाइ सचेतनाः   सुनुवाई र बोिलएका श�ह�मा आवाजह� प्रयोग गन� 
• �िन-िव�ान: अ�रह�का उ�ारणह� थाहा �ने र ले�खएका श�ह�को उ�ारण गन� 
• सही र प्रवाही पठनः  थोरै ग�ीह�को साथमा सिजलै र दु्रत �पमा पाठह� पढ्ने 

DIBELS छोटो ���गत उप-जाँचह�ले बनेको छ जुन प्र�ेकलाई लगभग 1 िमनेट लाग्छ। यी उप-
जाँचह� सूचकह�को �पमा मात्र प्रयोग ग�रन्छ।  समग्र �ा�को सूचकको �पमा ब�ाको तापक्रम 
मापन गन�का लािग थम�िमटर प्रयोग गरे ज�ै, प्र�ेक जाँच भनेको ब�ाले प्रार��क पठन सीपह� 
अ�यन गन�मा के ग�ररहनु भएको छ भ�े स�ेत हो। अ�ह�ले ब�ा पढ्नका लािग अ�यन गन� 
"ट� याकमा" �ने स�ावना छ वा छैन वा ब�ालाई केही अित�र� सहायता आव�क �न सक्छ वा स�ैन 
भनी बताउँछ। ब�ाको �र िनधा�रण गन� DIBELS प्रयोग ग�रँदैन।  प्र�ेक ब�ा पठन सफलताका लािग 
ल�मा �नु�न्छ भनी सुिनि�त गन�मा हामीलाई म�त गन� जानकारी प्रयोग ग�रन्छ। 

मूलभूत र पूरक िनद�शनः   सबै िव�ाथ�ह�का आव�कताह� पूरा गन� 

BCPS ले गे्रडह� K – 3 मा खुला अदालतका आधारभूत सीपह� को काय�क्रम काया��यन गरेको छ। 
खुला अदालत भनेको अनुस�ानमा आधा�रत, िव�ृत, आधारभूत सीपह�को पठन काय�क्रम हो जसले 

https://dibels.uoregon.edu/assessment/dibels/dibels-eighth-edition
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पठन र लेखन प्रवाहका लािग आव�क सीपह�मा द�ता हािसल गन�मा िव�ाथ�ह�लाई म�त गन� 
प्रणालीगत र सु�� िनद�शन प्रयोग गछ� । पूरक पठनका िनद�शनह�मा अित�र� सानो समूह िनद�शनको 
साथमा खुला अदालत को पा�क्रममा प्रयोग गरेर दैिनक िनद�शन समावेश �न्छ। DIBELS का बे�माक�  
अ�ह� पूरा नगन� िव�ाथ�ह�ले पूरक िनद�शन प्रा� गन� छन्। 


