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आमा बुवा र अभििावकहरुको लागि जानकारी 
पेनसलभेननया किस्टोन (Keystone) परिक्षा 
 

ककस्टोन पररक्षा के हो? 

पाठ्यक्रमिो अन्तमा शैक्षक्षि सामाग्रीहरुमा प्रविणतािो 
मुल्याङ्िन गनन परिक्षा हो। २०१७ साल देखी स्नाति प्राप्त 
गनन विद्यार्थीहरुले बिज गणणत १, साहहत्य, ि जजि बिज्ञान 
बिषयहरुमा प्रविणता प्राप्त गनुन पर्न। विद्यार्थीहरु 
बिद्यालयमा हुुँदा किस्टोन परिक्षा ललने धेिै मौिा पाउने 
र्न।् 

 

ककस्टोन पररक्षामा को िाि भलन्छन?् 

२०१२ - २०१३ मा बिज गणणत १, साहहत्य, ि जजि बिज्ञान 
किस्टोन परिक्षाले विद्यार्थी, लशक्षि ि बिद्यालयिो 
जजम्मेिारि िढाउन िक्षा ११िो पेनसलभेननया बिद्यालय 
प्रणाली परिक्षािो (PSSA) गणणत, पढाई, ि बिज्ञान 
परिक्षाहरुिो ठाउुँमा िाणखएिो हो। विद्यार्थीहरुले किस्टोन 
परिक्षा किस्टोन सुँग सम्िजन्धत पाठ्यक्रमिो अन्तमा ललनु 
पने र्। विद्यार्थीिो परिक्षािो परिणाम उच्च माद्यालमि 
बिद्यालयिो तेस्रो िषन सम्म उत्तिदानयत्ििो उद्धेश्यिो 
लागग िाणखन्र् ि चौर्थो िषन सम्म स्नातििो लागग 
िाणखन्र्। किस्टोन सुँग सम्िन्ध बिषय ललएिो ति 
किस्टोन परिक्षा नललएिा विद्यार्थीहरुले उत्तिदानयत्ििो 
उधेश्यिो लागग परिक्षामा भाग ललने र्न।् किस्टोन 
परिक्षामा प्रविणता नभएिा विद्यार्थीहरु पनु रुपमा परिक्षा 
ललना सक्ने र्न।् 

 

पररक्षाहरु कहहले प्रदान िररन्छ? 

किस्टोन परिक्षा हिेि िषन तीन समयमा प्रदान गरिन्र्- 
जाडो महहनामा, िसन्त ऋतमुा ि गमी महहनामा। बिलशष्ट 
प्रशासनिो लमती पेनसलभेननया लशक्षा बिभाग द्िािा िेि 
साइटमा प्रिाशन गरिन्र्: www.pdesas.org . 

 

ककस्टोन पररक्षाले के नााँप िछछ िनेर कस्ले ननर्छय 
िछछ? 

पेनसलभेननया िाज्यिा लशक्षिहरुिो समुहले आफ्नो क्षेत्रिो 
आधािमा किस्टोन परिक्षा आधरित र्। यो समुहमा 
लशक्षि, िेख देख गने व्यजक्त, पाठ्यक्रम ननदेशि, िलेज 
बिशषेज्ञ सजम्मललत हुन्र्न।् यो समुहले परिक्षािो 
प्रश्नहरुिो सलमक्षा, सम्पादन, जस्ििाि गरिन्र्। 

 

ककस्टोन पररक्षामा के मुल्याङ्कन िररन्छ? 

पेनसलभेननया िाज्यले विद्यार्थीहरुले िालेजमा ि िाममा 
सफलतािो आपेक्षा गनन मुख्य साधािण स्ति सुँग 
संिेणखत गरिएिो हुन्र्। किस्टोन परिक्षा नय स्तिहरुिो 
नाप गनन िनाइएिो हो। 
 

ककस्टोन पररक्षाको प्रशासन कती लामो हुन्छ? 

किस्टोन परिक्षा पुिा गनन विद्यार्थीलाई समय लसलमत 
रै्न। हिेि किस्टोन परिक्षा पुिा गनन विद्यार्थीलाई २ 
देखी ३ घण्टा लाग्न सक्र्। हिेि परिक्षामा दईु भाग 
हुन्र्न ्ि हिेि भाग पुिा गनन १ देखी १.५ घण्टा लाग्न 
सक्र्। बिद्यालय जजल्लाले पुिा किस्टोन परिक्षािो 
प्रशासन गनन सक्ने र् िा हिेि भाग बिलभन्न हदनमा 
गनन सक्ने र्। 

 

ककस्टोन पररक्षा कुन ढााँचामा उपलब्ध छ? 

किस्टोन परिक्षा दिुै अन्लाईन ि िागज िलम ढाुँचामा 
उपलब्ध हुन्र्। बिद्यालय जजल्लाले अन्लाईन िा िागज 
िलम प्रयोग गने िा दिुै प्रयोग गने िुिा ननधानरित गर्न। 
परिक्षा रु्टेिो खण्डमा पनु रुपमा हदने परिक्षा अन्लाईन 
िा िगज िलम द्िािा प्रशासन गरिन्र्। 

 

के ववद्यार्थीहरुले अन्लाईन ककस्टोन पररक्षा हदनु िन्दा 
अिाडि अन्लाईन पररक्षाको अनुिव िने मौका पाउने 
छन? 

किस्टोन परिक्षािो लागग अन्लाईन परिलशक्षण 
िायनक्रमहरुिो बििास गरिएिो र्। पेनसलभेनीया 
अन्लाईन परिक्षा विद्यार्थी पिीलशक्षणले गचत्र, गती, ि 
आिाजिो प्रयोग गिी पेनसलभेनीया परिक्षा प्रणालीिो 
बिशषेता ि गुणहरु प्रदान गनन दृश्य ि मौणखि विििणहरु 
प्रदान गर्न। विद्यार्थीहरुले आिश्यिता पुिा भए सम्म यो 
िायनक्रम दोहोिाउन सक्र्न।् अन्लाईन उपििण 
अनलुशक्षण ले पेनसलभेनीया िाज्य अन्लाईन मुल्याङ्िन 
सफ्टिेि हेनन ि प्रयास गने मौिा हदन्र्। यो उपििणमा 
विद्यार्थीहरुलाई टाईप गने, ितृ्तान्त ढाुँचामा उत्ति हदने, 

फन्िशनहरुिो लेखा गचत्र िनाउने ि उपििणिो प्रयोग 
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गिी सलमििण गनन अलभयास गने मौिा प्रदान गर्न। 
अन्लाईन परिक्षामा "help" भन्ने सुबिधा उपलब्ध र्। 

 

ककस्टोन पररक्षामा कस्ता प्रश्नहरु हुन्छन?् 
किस्टोन परिक्षामा धेिै उत्ति भएिा प्रश्नहरु ि उत्ति 
िनाउने प्रश्नहरु िा खलु्ला उत्ति प्रश्नहरु सजम्मललत हुन्र्। 
हिेि किस्टोन परिक्षामा ६० देखी ७५ प्रनतशत धेिै उत्ति 
भएिा प्रश्नहरु हुन्र् ि २५ देखी ४० प्रनतशत प्रश्नहरु 
उत्ति िनाउने प्रश्नहरु िाट हुन्र्। 

 

भलखित उत्तर बनाउने प्रश्नहरुलाई कसरी अंक 
हदइन्छ? 

उत्ति िनाउने प्रश्नहरुिो ललणखत उत्तिहरु पहहला 
ननधानरित गरिएिो अिं प्रणालीमा अनलुशक्षक्षत भएिा 
मुल्याङ्िन गने व्यनतहरु द्िािा गरिन्र्। अिंहरु ललणखत 
उत्तिमा भि पर्न। हहज्जे ि व्याििण गचन्नाहरु सजम्मललत 
हुुँदैन। उत्ति िनाउने प्रश्नहरुिो लागग विद्यार्थीहरुले 
आफ्नो िाम देखौन ुपर्न िा तिन  िुझाउन आिश्यि हुन्र्। 
नय किस्टोन परिक्षाहरुले विद्यार्थीहरुलाई िझुाउन, बिश्लेषण 
गनन ि व्याख्या गनन लगाउुँर्। अरु प्रश्नहरुमा 
विद्यार्थीहरुले हहसाि देखाउन ुपर्न , लेखा गचत्र िनाउन ुपर्न 
िा अरु गचत्रहरु िनाउन ुपर्न।  

परीर्ामहरु कसरी वववरर् िररन्छ? 

किस्टोन परिक्षािो अंि जती सक्दो चाुँडो प्रिृया 
गरिन्र् ि बिद्यालय जजल्लाहरुलाई प्रदान गरिन्र्। 

 

किस्टोन परिक्षािो विद्यार्थीिो व्यजक्तगत रिपोटनिो दईु 
प्रनतललप बिद्यालय जजल्लालाई ि चाटेि बिद्यालयलाई प्रदान 
गरिन्र्। एउटा प्रनतललप आमािुिा िा अलभभाििलाई पठाइन्र् 
ि एउटा प्रनतललप बिद्यालय जजल्लाले िाख्ने र्। 

 

बिद्यालय तहिो रिपोटन योजनािो लागग प्रयोग गरिन्र्। 
बिद्यालय जजल्ला ि चाटेि बिद्यालयहरुले किस्टोन 
परिक्षािो परिणाम प्रिालशत गरिन्र्। िाज्यले पनन 
बिद्यालयिो लागग परिक्षािो जानिािी प्रिाशन गने र्। 

 

के आमाबवुाहरुले ककस्टोन पररक्षा हेनछ सक्ने छन?् 

परिक्षाले आफ्नो धमन सुँग बििोध गएिो भनेि विश्िाश 
गिेिो खण्डमा आमा ििुा ि अलभभाििहरुले बिद्यालयिो 
परिक्षा संचालि सुँग प्रिन्दन गिी परिक्षा बिद्यालयमा 
आएपर्ी किस्टोन परिक्षािो सलमक्षा गनन सक्ने र्न।् 

गोप्यननयता सम्झौता सही गनुन पर्न ि किस्टोन परिक्षा 
प्रनतललप ललन अनुमती रै्न ि परिक्षािो िािे हटप्पणी 
बिद्यालय िाहहि लान अनुमती रै्न। 

 

किस्टोन परिक्षािो सलमक्षा गिेपर्ी यदी आमा िुिा िा 
अलभभाििलाई आफ्नो िालिलाई धमनिो िािण 
परिक्षामा भाग ललन हदन मननलागेिो खण्डमा बिद्यालय 
जजल्लािो अगधक्षिलाई िा चाटेि बिद्यालय िो 
अगधक्षिलाई परिक्षा सुरु हुन ुभन्दा अगाडड पत्र लेख्नु 
पने हुन्र्। 

 
 

योजनामा आधाररत पररक्षाहरु (PBAs) के हुन? 

वप बि ए किस्टोन परिक्षािो एिाइ सुँग संिेणखत गरिएिो 
र्। २०१७ सालमा स्नाति हुने िक्षा देखी स्नातििो 
आिश्यिताहरु पुिा गने बििल्प प्रदान गर्न। दईु िटा 
किस्टोन परिक्षामा विद्यार्थी असफल भएिो खण्डमा 
विद्यार्थीले पास नभएिा किस्टोन परिक्षामा वप बि ए 
(शैक्षक्षि परियोजना आधारित मूल्यािंन - Project 

Based Assessments या PBAs) गनन पाउने र्। वप बि 
ए सुिक्षक्षत हुन्र्न ्ि बिद्यालयमा पिय्िेक्षणमा हुुँदा 
अन्लाईन हदइन्र् ि पुिा भएपर्ी िाज्यिो मुल्याङ्िन 
गने व्यजक्तलाई प्रदान गरिन्र्। र्थप जानिािीिो लागग 
जान ुहोलााः 
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धमनिो िािण किस्टोन परिक्षा मात्र ैनहदने अगधिाि पाउने 
र्। यो ननयम वप बि ए िो लागग लागु हुुँदैन। २०१७ पर्ी 
किस्टोन परिक्षा नहदने विद्यार्थीहरुले स्नाति प्राप्त गनन 
वप बि ए मा प्रविणता देखाउनु पिने् र्। 

 
 

 

ककस्टोन पररक्षाको बारे र्थप जानकारी प्राप्त 
िनछ आफ्नो  

बबद्यालय जजल्ला संपकछ  िनुछ होला वा 
www.pdesas.org वेबसाईटमा जानु होला 
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