प्रितवेदन व्याख्या सम्बन्धी िनद�िशका
िकस्टोन परी�ा

पेिन्सलभेिनया िश�ा िवभाग
िकस्टोन परी�ा िवद्याथ� प्रितवेदन सम्बन्धी िनद�िशका
िवद्याथ� प्रितवे द नको अथर् लगाउने मागर् द शर् न
Keystone Exams भनेको 2023 र सोभन्दा पिछको क�ामा अध्ययनरत िवद्याथ�ह�का लािग पेन्सलभेिनयाको हाइ स्कूल ग्रेजुएसन प्रणालीका
आवश्यकताह�का एउटा त�व ह�न्। परी�ाह� बीजगिणत I, जीविव�ान र सािहत्यका पाठ् यक्रमह�मा प्रवीणता मापन गनर् बनाइएका पाठ् यक्रम समा� भएपिछ ग�रने
मल्ू याङ् कनह� ह�न् र नितजाह� राज्य तथा संघीय जवाफदेिहता �रपोिटर्ङमा प्रयोग ग�रन्छ।
िवद्याथ� प्रितवेदनमा हरे क िकस्टोन परी�ामा िवद्याथ�ले कस्तो प्रदशर्न गरे का छन् भन्ने देखाइन्छ । यो िनद�िशकाले िवद्याथ�को प्रितवेदनमा प्रा�ाङ् कह� व्याख्या गनर्
सहयोग गछर् । यिद िवद्याथ�ले कुनै परी�ाको दबु ै मोड् युल िदएनन् भने, प्रितवेदनको एक िहस्सा खाली ह�न्छ । याद गनुर्होस्, यी परी�ाह� िवद्याथ�को शैि�क िवकास
मापन गन� एक त�रका मात्र हो ।
िवद्याथ� प्रितवे द नको पे ज 1 को व्याख्या
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िवद्याथ�को िववरण
यस खण्डमा िवद्याथ�को नाम, स्कूल, िडिस्ट्रक्ट, परी�ा िमित,
र श्रेणी िनधार्रण ग�रन्छ ।
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मन्त्रीको शुभकामना मन्तव्य
यो िश�ा मन्त्रीको पत्र हो र िकस्टोन परी�ामा मल्ू याङ् कन
ग�रने िवषयवस्तक
ु ो व्याख्या गदर्छ ।
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िवषयगत �ेत्र
यो िकस्टोन परी�ामा समावेश ग�रने पाठ् यक्रम वा िवषयवस्तु
हो ।
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िवद्याथ�को िकस्टोन परी�ा नितजा
यस तािलकाले िकस्टोन परी�ामा िवद्याथ�को शैि�क स्तर
इङ् िगत गदर्छ ।
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िकस्टोन परी�ाको बारेमा
यो िकस्टोन परी�ाको संि�� साराश
ं हो ।
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पेिन्सलभेिनया िश�ा िवभाग
िकस्टोन परी�ा िवद्याथ� प्रितवेदन सम्बन्धी िनद�िशका
िवद्याथ� प्रितवे द नको पे ज 2 को व्याख्या
6

कुल परी�ामा शैि�क स्तर
तीरले सम्पूणर् िकस्टोन परी�ामा िवद्याथ�को शैि�क स्तर तफर्
इङ् िगत गदर्छ ।
द्र�व्य: यिद िवद्याथ�को परी�ा िलइएको िथएन वा कुल
प्रा�ाङ् क प्रा� पाएनन् भने, शैि�क स्तरितर फिकर् एको तीर
देख्न सिकँ दैन ।
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िवद्याथ�को स्कोर
उ� िमितसम्मको उच्चतम कुल परी�ा प्रा�ाङ् कले कुल
परी�ामा िवद्याथ�को स्के ल स्कोर इङ् िगत गदर्छ । त्यसको
साथसाथै, बार ग्राफमा रहेको तीरले शैि�क स्तरको
दायरािभत्र िवद्याथ�को प्रा�ाङ् क कुन स्थानमा पदर्छ भन्ने
इङ् िगत गदर्छ ।
हरे क िवषयगत �ेत्रको आफ्नै स्के ल ह�ने ह�नाले िवद्याथ�को
िकस्टोन परी�ा प्रा�ाङ् कह� अक� िवषयगत �ेत्रकोसँग
तुलना ग�रनुह�न्न ।

8

न्यूनतम/अिधकत स्के ल स्कोर
न्यूनतम र अिधकत स्के ल स्कोरले िवद्याथ�ले ल्याउन सक्ने
न्यूनतम र अिधकत स्कोर बुझाउँछ । हरे क िकस्टोन परी�ाको
न्यूनतम र अिधकत स्कोर ह�न्छ जुन वष� ँवषर्सम्म उस्तै रे ञ्जमा
रहन्छ । सबै परी�ाको लािग प्रवीण स्कोर 1500 मा तय
ग�रएको छ ।
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पेिन्सलभेिनया िश�ा िवभाग
िकस्टोन परी�ा िवद्याथ� प्रितवेदन सम्बन्धी िनद�िशका
िवद्याथ� प्रितवे द नको पे ज 2 को व्याख्या (िनरन्तर)
9

10

मापनको मानक त्रुिट
यो रे ञ्जले िवद्याथ�को िकस्टोन परी�ा स्कोरको लािग
मापनको मानक त्रुिट (SEM) प्रितिबिम्बत गदर्छ । उस्तै
सस्ं करणको परी�ा िलएमा उनले कित हािसल गनर् सक्छन्
भन्ने यथोिचत स्कोर रे ञ्ज प्रदान गदर्छ । (अक� शब्दमा,
िवद्याथ�ले ठ् याक्कै उही िवषयवस्तु, तर फरक प्र�ह� रहेको
परी�ा िदएको खण्डमा।)उदाहरणको लािग, यिद िकस्टोन
परी�ामा प्रा�ाङ् क 1750 छ र SEM रे ञ्ज 1700 देिख
1800 सम्म छ भने, िवद्याथ�ले उस्तै अवस्थामा फरक
संस्करणको परी�ा िदएमा प्रा�ाङ् क 1700 र 1800 िबचको
रे ञ्जमा आउन सक्छ ।
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शैि�क स्तरको अथर्
यस खण्डमा पेिन्सलभेिनयाको शैि�क स्तरको सामान्य
व्याख्या िदइएको छ । िकस्टोन परी�ामा
िवद्याथ�को शैि�क स्तर चार शैि�क स्तरमध्ये एकिभत्र पदर्छ :
आधारभतू भन्दा न्यून, आधारभतू , प्रवीण, र उन्नत ।
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हरेक मोड् युलमा िवद्याथ�को शैि�क स्तर
यस खण्डमा हरे क मोड् युल अन्तगर्त िवद्याथ�को शैि�क प्रगित
इङ् िगत ग�रएको ह�न्छ । यसमा हरे क मोड् युलमा समेिटएका
मल्ू याङ् कन एङ् करह� िदइएको ह�न्छ । त्यसको साथसाथै,
यसले हरे क मोड् यल
ु र परी�ाको लािग नितजा, स्के ल स्कोर, र
परी�ा िमित िकटान गदर्छ ।
द्र�व्य: िवद्याथ�ले परी�ामा प्रवीण स्कोर हािसल गनर् दबु ै
मोड् युलमा उ�ीणर् गनुर्पद�न ।

12

सम्पण
ू र् परी�ामा िवद्याथ�को शैि�क स्तर
यस खण्डमा सम्पूणर् परी�ामा िवद्याथ�को स्के ल स्कोर र शैि�क स्तर इङ् िगत ग�रएको ह�न्छ । सम्पूणर् परी�ामा हािसल ग�रएको स्के ल स्कोरले दईु उच्चतम
मोड् युल स्कोरह�को संयोजनको �पमा गणना ग�रएको उच्चतम प्रा�ाङ् क जनाउँ छ । मोड् युलह�मा िविवध किठनाइका िविभन्न प्र�ह� ह�ने ह�नाले, कूल
स्के ल स्कोर मोड् युलह�को औसत बराबर नह�न सक्छ । पिहलो पटक िकस्टोन परी�ा िदने िवद्याथ�ह�ले कुल परी�ा स्के ल स्कोर प्रा� गनर् दबु ै मोड् युलको
परी�ा िदनुपछर् ।

पेिन्सलभेिनया िश�ा िवभाग
िकस्टोन परी�ा िवद्याथ� प्रितवेदन सम्बन्धी िनद�िशका
िकस्टोन परी�ा सम्बन्धी सामान्य जानकारी
िकस्टोन परी�ामा समावे श ग�रने िवषयवस्तु
प्रत्येक िकस्टोन परी�ालाई दईु मख्ु य �रपोिटर्ङ श्रेणीमा व्यविस्थत ग�रएको ह�न्छ, जसलाई मोड्युल भिनन्छ । हरे क मोड्युल िवशेष मल्ू याङ्कन एङ्करह� र
सो िवषयगत �ेत्रको योग्य िवषयको आधारमा व्यविस्थत ग�रएको ह�न्छ । मल्ू याङ्कन एङ्करह� र योग्य िवषय भनेको हरे क िकस्टोन परी�ामा मल्ू याङ्कन
ग�रने मानकह� स्प� पान� कथनह� ह�न् र ितनले पाठ्यक्रम, िश�ण, र मल्ू याङ्कनलाई पङ्ि�बद्ध गनर्को लािग एक औजारको �पमा सघाउ पर्ु याउँछन् ।
िकस्टोन परी�ामा आउने सबै प्र�ह� िकस्टोन परी�ा मल्ू याङ्कन एङ्करह� र योग्य िवषयवस्तु बमोिजम ह�न्छन्, जनु
www.pdesas.org/Standard/Views िलङ्कमा SAS वेबसाइटमा पाउन सिकन्छ ।
िकस्टोन परी�ाका लािग ढाँ चाह�
िकस्टोन परी�ाह� अनलाइन र कागज/िससाकलम दबु ै माध्यमबाट िदन सिकन्छ । िडिस्ट्रक्टह�ले स्थानीय �पमा अनलाइन, कागज/िससाकलम, दबु ै
माध्यम मध्ये कुन अपनाउने भन्ने िनधार्रण गदर्छन् ।
िकस्टोन परी�ामा आउने प्र�का प्रकारह�
िकस्टोन परी�ामा बह�-िवकल्प प्र�ह� र संरिचत उ�र िदने वा िवस्तृत जवाफ िदनुपन� प्र�ह� समावेश ह�न्छन् । हरे क िकस्टोन परी�ाको लािग, लगभग
60% देिख 75% कुल प्रा�ाङ्क बह�-िवकल्प प्र�ह�बाट ह�न्छन् र कुल प्रा�ाङ्कको 25% देिख 40% सम्म संरिचत-उ�रयु� प्र�ह�बाट ह�न्छन् ।
नितजा �रपोिटर् ङ गन� प्रिक्रया
सबै िकस्टोन परी�ाका लािग हरे क िवद्याथ� प्रितवेदनको दईु प्रित प्रत्येक स्कूल िडिस्ट्रक्ट र चाटर्र स्कूलमा पठाइन्छ, जसले अिभभावक, िश�क, मागर्दशर्न
परामशर्दाता, र/वा प्रधानाध्यापकह�लाई िवतरण गछर् न् । स्कूल िडिस्ट्रक्ट र चाटर्र स्कूलह�ले िकस्टोन परी�ाका स्कूल-स्तरीय प्रितवेदनह�का नितजा
प्रकाशन गनर् सक्छन् ।

