
घरबाट तपाइँको बच्चाको टेस्टमा मद्दत गरै्द
NWEA MAP विकास मूल्ाांकन

यस सू्कल िर्षको शुरू फरक हो ...

• ... तर केवह चीजहरू उसै्त रहन्छन्, वतनीहरू केिल कक्षामा कक्षाको सट्टा घरमा हुनेछन्

• एउटा उर्दाहरण सीएमएसडी विद्वानहरूका लावग कक्षा १ रे्दखि १० सम्म NWEA MAP ग्रोथ मूल्ाांकन, 
िा "MAP परीक्षण" भवनन्छ

• यो परीक्षा सू्कल िर्षको बित धेरै पटक वलन्छ र पररणाममा आधाररत वनरे्दशन योजना गनष तपाईांको
बच्चाको वशक्षक द्वारा प्रयोग गररएको यो महत्त्वपूणष उपकरण हो।

MAP ग्रोथ टेस्ट के हो?

• यो एक कम्प्युटर-आधाररत परीक्षण हो

• विद्याथीहरूले रु्दई परीक्षा वलन्छन्, एउटा
पढाइ, एउटा गवणत

• त्यहाँ धेरै विकल्पहरू र अन्य प्रश्न
प्रकारहरूको सांयोजन छ तपाईांको बच्चालाई
उनीहरूलाई के थाहा छ भनेर प्रर्दशषन गनष
मद्दत गनष

कसरी परीक्षण काम गर्दछ?

• विद्याथीहरूले -०-50० अनुकूलन
प्रश्नहरूको जिाफ वर्दन्छन्

• वतनीहरू एक वसटमा 90 ० वमनेट वलन
सक्छ। वतनीहरूले परीक्षण समाप्त गनष रु्दई
वर्दन वलन सक्दछ

• तपाइँको बच्चालाई सम्प्झाउनुहोस् वक ठीक
छ यवर्द वतनीहरूलाई उत्तर थाहा छैन (र
तपाइँले उनीहरूलाई मद्दत गनुष हँुरै्दन) -
समू्पणष वबन्रु्द वतनीहरू अको जान्नको लावग
तयार छन् भनेर पत्ता लगाउनु हो।

यहााँ तपाइाँ कसरी आफ्नो बच्चाको घर मा परीक्षण गनद मद्दत गनद सकु्नहुन्छ:

• कृपया यो वभवडयो हेनुषहोस् वक पररिारले
घरमै कसरी परीक्षणको लावग तयारी गनष
सक्छ भनेर िणषन गर्दषछ

• http://bit.ly/cmsdtesthome

• यो वभवडयो करीबी क्याप्शन गररएको छ र
उपशीर्षकहरू बहु भार्ाहरूमा स्वतः
अनुिार्द गनष सवकन्छ

Revised

http://bit.ly/cmsdtesthome


चरण 1
वनवित गनुषहोस् वक कम्प्युटरलाई परीक्षणको लावग प्रयोग गनष सवकन्छ

• यस प्रवतमामा खिक गरेर Google क्रोम ब्राउजर
सत्र िोल्नुहोस्

• प्रकार:http://bit.ly/3pn4fWx जहाँ यसले
"Google िोजी गनुषहोस् िा URL टाइप गनुषहोस्" 
भन्छ

• यस साइटले चरण-र्दर-चरण वनरे्दशनहरू वर्दनेछ र
तपाइँको कम्प्युटरमा एक परीक्षण चलाउनेछ -
यवर्द यो पास भयो भने, कम्प्युटर तयार छ

• यवर्द कम्प्युटर पास छैन, र यो CMSD कम्प्युटर हो, 
सहायताको लावग २१ Do.8388.०440० मा CMSD
DoIT कल गनुषहोस्।

चरण २
तपाइँको बच्चालाई परीक्षा वलई अभ्यास गनष वर्दनुहोस्

• अभ्यासले तपाइँको बच्चालाई टेस्ट
खिनहरुमा नेवभगेट गनष सवजलो बन्न र
सोवधने प्रश्नका प्रकारहरु सांग पररवचत हुन
मद्दत गर्दषछ

• यस प्रवतमामा खिक गरेर Google क्रोम
ब्राउजर सत्र िोल्नुहोस्

• प्रकार:https://test.mapnwea.org/#/no
popup जहाँ यसले "Google िोजी
गनुषहोस् िा URL टाइप गनुषहोस्" भन्छ

http://bit.ly/3pn4fWx
https://test.mapnwea.org/#/nopopup


अभ्यास परीक्षणको साथ सुरू गरै्
• चयन गनुषहोस् 'अभ्यास परीक्षण प्रयास
गनुषहोस्’

• अको खिनमा, शब्द टाइप गनुषहोस्:

grow

• प्रयोगकताष नाम र पासिडष रु्दबैको लावग, 
वनलो एरो खिक गनुषहोस्

• अको खिनमा, तपाइँको बच्चाको गे्रड र
विर्य चयन गनुषहोस् (पढ्ने िा गवणत)

• भार्ालाई अांगे्रजीको रूपमा छानु्नहोस् र
परीक्षण चयन गनुषहोस्

• 'स्पीचमा पाठ' बाकस जाँच गनुषहोस् (गवणत
मात्र), वनलो एरो खिक गनुषहोस्

परीक्षण पोर्दल संग पररचचत हुाँरै्

• अको प्रश्नमा जानको लावग खिनको तल
वनलो एरोमा खिक गनुषहोस्। विद्याथीहरू
अवघल्लो प्रश्नहरूमा फकष न सकै्दनन्।

• प्रश्न सुन्न (केिल गवणत मात्र) सुन्न, खिन
ठूलो पानुषहोस्, िा उपकरणहरू प्रयोग गनष
पर्दाषको शीर्षमा नेवभगेसन पट्टी प्रयोग
गनुषहोस्।



चरण।
तपाइँको बच्चालाई जाँचको वर्दनमा मद्दत गनुषहोस्
• वनवित गनुषहोस् वक तपाईांको बच्चाले रावत धेरै
रावत्र विश्राम पाउँर्दछ र वबहानको िाजा

• उनीहरूलाई परीक्षणको लावग स्थान प्रर्दान
गनुषहोस् जुन शान्त / अिरोधबाट मुक्तछ

• वनवित गनुषहोस् वक उनीहरूसँग ि्याप पेपर र
एक पेखिल छ

• कम्प्युटरमा, तपाईांको बच्चालाई रु्दई गुगल क्रोम
ब्राउजर विन्डोज िोल्नआिश्यक पर्दषछ

• वशक्षकको साथ वभवडयोच्याटको लावग

म्याप परीक्षणको लावग -
https://test.mapnwea.org/#/nopopup 

1. Video 
chat

2. MAP 
test

परीक्षा वलरै्द र समाप्त गरै्द

• एक पटक तपाईांको बच्चाले परीक्षण शुरू गरेपवछ, 
वतनीहरूलाई वतनीहरूको गवतमा काम गनष वर्दनुहोस्

• यार्द गनुषहोस्, वतनीहरू पछावड जान सकै्दनन्, केिल
अको प्रश्नको लावग अगावड

• यवर्द तपाईांको बच्चालाई बे्रक चावहन्छ भने, वतनीहरूले
वभवडयो च्याटको प्रयोग गरेर वशक्षकलाई थाहा वर्दनु
पर्दषछ

• एक पटक तपाईांको बच्चाले अखन्तम प्रश्नको उत्तर
वर्दइसकेपवछ, परीक्षण पूणष हुन्छ, र वतनीहरूकोस्कोर
रे्दिाइनेछ

• परीक्षण ब्राउजर सत्र बन्द गनुषहोस् र कुनै थप
वनरे्दशनहरूको लावग वभवडयो च्याट प्रयोग गरेर
वशक्षकलाई वफताष ररपोटष गनुषहोस्


