Nepali/नेपाली

प्राथि तथा मा�िमक िव�ाथ�ह�को लािग िल�खत �रपोट� ह�
पृ�भूमी
बावुआमा/�ाहारकता� /अिभभावकको है िसयतले प�ेक वष� तपाईले दु ईवटा िल�खत �रपोट� ह� (पितवेदन) प्�
गनु� �ने छ । तपाईको ब�ाको पगित कसरी भइरहे छ र िव�ालयह�ले तपाईको ब�ाको िवकासमा कसरी सहयोग गछ�
भनी बु� यी �रपोट� ह�ले तपाईलाई म�त गन� छ ।
अ��ेिलयन पा�क्र(Australian Curriculum) प्रयोग गरी िश�कह�ले योजना बनाउ, िसकाउने, मु �ा�न गन� र
िव�ाथ�ह�को िसकाइ बारे जानकारी गराउँ छन् । भख� रका सवै अ��ेिलयनह�लाई के िसकाउनु पछ� र उनीह�ले के
जा�ुपछ� साथै िव�ालयमा पढ् दै जाँ दा के गन� स�छन् भ�को लािग अ��ेिलयन पा�क्रमले उ� मापद�ह� तो�े गछ�
प्र�ेक िसकाइ  �ेत्रका  उपल�ी माप (Achievement Standards) छन् । यी मापद�ह�ले हरे क क�ाको
अ�मा िव�ाथ�ह�ले सामा�तया के जा�ुपछ� , बु�नु पछ� र गन� स�ुपछ� भनी सरल भाषामा बताउँ छ ।
मापद�ह� माफ�त हरे क िवषय स���त �ेत्र र क�ा बा , र िव�ाथ�ह�ले किहले ती मापद�ह� पूरा गन� अपे�ा
गरे का छन् भनी अ��ेिलयन पा�क्रमको वेबसा: www.australiancurriculum.edu.au मा पढ् न, तपाईलाई
प्रो�ािह ग�र�छ । वेबसाइटमा िव�ाथ��ारा फरक तहह�मा हाँ िसल ग�रने उपल�ी काय�को उपयोगी उदाहरणह�
पिन समावेश ग�रएका छन् ।

िव�ाथ� �रपोट� ह�को लािग के आव�कताह� छन् ?
िल�खत �रपोट� ह� भने को तपाईको ब�ाले िव�ालयमा कसरी प्रगित ग�ररहेछन् भ�े बारे िव�ालयह�ले तपाईस� ग�रन
संवादको एउटा त�रका हो ।
साउथ अ��ेिलयामा भएका सवै िव�ालयह�ले बावुआमा र �ाहारकता� ह�लाई हरे क बष� दु इवटा िल�खत �रपोट� ह�
िद�छन् तािक:
• उनीह�का ब�ाले पढे का सवै िवषयह�को खबर िदइ�छ
• पाँ च अंके उपल�ी �ेलमा आधा�रत ��छ
• सरल भाषा प्रयोग ग�र
•

बिलयो �े त्रह� र िवकास गन� आव�क पन� �ह�को पिहचान ग�र�छ ।

क�ाह� १-१० का िव�ाथ�ह�का �रपोट� ह� ए-इ (A-E) उपल�ी �ेलमा आधा�रत ��छन् जसलाई बु� उपल�ी
मापद�को आधारमा उनीह�को प्रगितको अथके हो भ�े स���त िववरणले सहयोग गछ� ।
िव�ाथ�ह�को लािग िदइने �रपोट� ह�मा वष� भ�रको प्रगित जनाउने िववरणा�क
िववरण, उपल�ी मापद� प्रा� गन� तहको स� भ�मा ��छ

श�ह� प्रयोग ग�र�छ

। ��ा प्र

िश�कह�ले कसरी ग्रे(दजा�) छु �ाउँ छन् ?
अ��ेिलयन पा�क्रममा उ�े�खत उपल�ी मापद�को स� भ� िव�ाथ�ले प्र उपल�ीको प्रमाण जुटाउ
िश�कह�ले िभ� दायराका मु�ा�न रणनीितह� र साधनह� प्रयोग गद�छन् । िव�ाथ�ले प्रा� गरेको उपल�ीलाई
ग्रेड  िदंदा सवैभ�ा िम�ो ��छ भनी फैसला गन� िश�कह�ले प्रमाणलाई आधार म स�ुिलत िनण�य गछ� न् ।
िश�कह�ले उनीह�का क�ािभत्रै प्र�ेक ग िनधा� �रत सं�ा छु �ाउने अपे�ा भने ग�रएको �ँ दैन ।

िव�ालयह�ले अ� क�ा ढाँ चाह�मा �रपोट� प्रदान गछ�न?
बावुआमा – िश�क बीच �ने अ�वा� ता� लगायत तपाईको ब�ाको िसकाइ बारे िव�ालयह�ले तपाईस� िविभ�
त�रकाह�ले संवाद कायम रा�छन् । अ� समयमा िव�ालयमा स�क� गरे र तपाईको ब�ाको िश�कस� पार��रक
अनु कुल समयमा भे ट्नको लािग तपाईले अनु रोध गन� स�ु��छ ।
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ए-इ (A-E) ग्रेड्स अथ� के हो ?
अ��ेिलयन पा�क्रमको उपल�ी मापद�ह�को आधारमिश�कह�ले िव�ाथ�ह�को उपल�ीको जानकारी िदन ए-इ
(A-E) ग्रेड्स वा समान श�ावली प्रयोग गछ�न् । ग्रेड्सले �ुनतमदे�ख उ�ृ�स�को उपल�ीको वण�न
िन�िल�खत टे बलले प्र�ेक ग्रेडलाई श�ह�मा बताउ

उपल�ी मापद�को स�भ�मा, तपाईको ब�ाले…..
A

यो क�ामा अपे�ा ग�रए अनु�प उ�ृ� उपल�ी प्रदश�न ग�ररहेका छन्

B

यो क�ामा अपे�ा ग�रए अनु�प राम् उपल�ी प्रदश�न ग�ररहेका छन्

C

यो क�ामा अपे�ा ग�रए अनु�प स�ोषजनक उपल�ी प्रदश�न ग�ररहेका छन्

D

यो क�ामा अपे�ा ग�रए अनु�प आं िशक उपल�ी प्रदश�न ग�ररहेका छन्

E

यो क�ामा अपे�ा ग�रए अनु�प �ुनतम उपल�ी प्रदश�न ग�ररहेका छन्

•

‘ए’ (A) ग्रेडले िव�ाथ�स� िवषयमा पूरा �ान र वुझाइ रहेको र अप�रिचत अव�थाह�मा �ो जानकारी उसल
लागू गन� स�े दे खाउँ छ ।

•

सामा�तया ‘सी’ (C) ग्रेडको अथ� उनीह�को िसकाइको �ो �णमा अपे�ा गरे अनुसार िव�ाथ�ले उपल�
हाँ िसल ग�ररहे का छन् भ�े हो । उपल�ी मापद�ह�मा उ� अपे�ाह� रा�खएको कारणले गदा� यो पया� �
उपल�ी हो ।

•

‘इ’ (E) ग्रेडको अथ� िव�ाथ�ले भख�र उ�ी मापद�ितर काम सु� ग�ररहे छन् भ�े हो ।

ए-इ (A-E) ग्रेड्स र साथै रहेको िट�णीह� भनेकबुवाआमा /�ाहारकता� /अिभभावकलाई खबर गन� एक त�रका हो ।
�रपोट� ले िन� जानकारी पिन उपल� गराउन स�छ:
िव�ाथ�को बिलयो प�ह� र िवकास गनु� पन�
• उनीह�को सामािजक िवकास बारे जानकारी
�े त्र
• उनीह�को प्रगितको लािग सहयोग गन
• िव�ालय काय�क्रमह� र कृयाकलापह�मा संल�
रणनीितह�
• िसकाइप्रितको धारणा र प्रित
• उप��थित
उनीह�को समु दायस� परामश� गरी िव�ालयमा आधा�रत �रपोट� ह�को ��प र सामाग्री रे िनण�यह� िव�ालयह�ले
गद� छन् ।
•

के सवै िव�ाथ�को �रपोट� ह�मा ए-इ ग्रेड्स समावेश गनु�पछ?
उपल�ी मापद�को आधारमा केही िव�ाथ�ह�को प्रगित र उपल�ीको खबर ग�रनेछ जुन उनीह�को हालक
उपल�ीस� सवैभ�ा िम�ोजु �ो �नेछ । यो केही वा सवै िसकाइका �े त्रमा घट्न स�छ । वैक��क�पमा उनीह�क
उपल�ी, ���गत िसकाइ योजनाका ल�ह�को आधारमा खबर गन� सिक�छ । िव�ालयह�ले दु वै िव�ाथ�को िसकाइ
काय�क्रम र केही िव�ाथ�ह�को लािग उपयु� �रपोट� गन� �व�था गन�को लािबुवाआमा /�ाहारकता� /अिभभावक
साथसाथै उिचत भएमा िव�ाथ�, र अ� स���त पेशा अपनाएका ���ह�स� वाता� गन� अपे�ा ग�र�छ ।
अपा�ता भएका केही िव�ाथ�ह� र मू लधारका िव�ालयह�मा भख� रै आएका पढ् न यो� िव�ाथ�ह�मा यो घट् न स�छ ।
इ�े ��भ इि�िलश �ा�वेज प्रोग/�ु अराइभ� प्रोग (IELP/NAP) छाडे का िव�ाथ�ह�लाई काय�क्रम छाडेक६
टम� स� ए-ई (A-E) ग्रेड्स निदन सिक�छ IELP/NAP मा भएका िव�ाथ�ह�ले ए-ई (A-E) ग्रेड्सको स�ा उनीह�क
उपल�ीह� जनाउने वण�ना�क �रपोट� पाउँ छन् ।
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