अङ्ग्रेजी सिसिरहेिा सिद्यार्थीहरूिा लासि परीक्षािम्बन्धी व्यिस्र्था िंशोधन
भएिो िम्बन्धमा
ओहायोका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले आफ्नो हाइ स्कूलको विप्लोमा हावसल गननण तर्था यो लक्ष्य हावसल गनणका लावग आिश्यक सहायता प्राप्त गननण महत्त्िपूर्ण छ । ओहायो विक्षा
विभाग (Department of Education) रावरिय मूलको आधारमा अल्पसङ्ख ्यामा पने अङ्ख रेजी वसवकरहेका विद्यार्थीहरूलाई यी सहायताहरू प्रदान गनण प्रवतबद्ध
छ । ओहायोले अङ्ख रेजी वसवकरहेका विद्यार्थीहरूलाई आफूले वलएको विषयहरू अर्थणपूर्ण तररकाले अध्ययन गने तर्था ती विषयहरूमा आफ्नो ज्ञान देखाउने विवभन्न माध्यमहरू
उपलब्ध गराउँ छ । अतः ओहायो राज्यले वििेषगरी अङ्ख रेजी भाषा दक्षता नजाँच्ने परीक्षासवहत अन्य राज्यस्तरीय परीक्षाहरूमा के ही वनवित व्यिस्र्थाहरू गरे को छ ।
यो विभाग आफूले विद्यार्थीहरूलाई वदने सहायता सेिाहरू सनधार गने तफण वनरन्तर प्रयासरत रहनेछ । परीक्षासम्बन्धी व्यिस्र्थाको समीक्षा गरे पवछ यो विभागले आफ्नो सनलभ
पहचँ सम्बन्धी हातेपनवस्तका (Accessibility Manual), ओहायोको राज्यस्तरीय परीक्षा वनयम पनवस्तका (State Test Rules Book) र ओहायो
रेजनएसन परीक्षा (OGT) सम्बन्धी प्रिासवनक हातेपनवस्तका (Administration Manual) अद्यािवधक गरे को छ । नयाँ व्यिस्र्थामा भावषक बाधाहरू न्यूनीकरर्
गने तर्था पहचँ िृवद्ध गने उपायहरू अपनाइएको हनाले यी अद्यािवधकहरूले अङ्ख रेजी वसवकरहेका विद्यार्थीहरूलाई राज्यस्तरीय परीक्षामा आफ्नो ज्ञान देखाउन सक्षम
बनाउनेछनख ।
अङ्ख रेजी वसवकरहेका सबै विद्यार्थीहरूले परीक्षामा अवतररक्त समय पाउननका सार्थै सबै परीक्षामा िवब्दक अननिाद भएको िब्दकोष प्रयोग गनण पाउनेछनख । यसका अवतररक्त,
ओहायोको राज्यस्तरीय परीक्षामा प्रश्नपत्रको मौवखक अननिादको प्रबन्ध वमलाउन सवकनेछ । ओहायो रेजनएसन परीक्षा (OGT) मा विद्यार्थीको अङ्ख रेजी भाषा दक्षताको
मल्ू याङ्ख कन गने पाठन अननच्छे द र लेखन परीक्षाका प्रवतवियाहरू बाहेक अन्य सबै सामरी अनिन ाद गनण सवकनेछ । उपलब्ध व्यिस्र्थाहरूको बारे मा ओहायोको सल
न भ
पहचँ सम्बन्धी हातेपवन स्तका (Ohio's Accessibility Manual) मा विस्तृत जानकारी वदइएको छ । यी व्यिस्र्थाहरू विद्यार्थी सयं क्त
न राज्य वस्र्थत विद्यालयमा भनाण
भएको अिवध िा विद्यार्थीलाई अङ्ख रेजी भाषाको विक्षार्थीको हैवसयत प्रदान गररएको अिवधको आधारमा वनधाणरर् गररँदैन । यी अद्यािवधकहरूमा योग्य विद्यार्थीहरूले तल
उल्लेख गररए अननसार ओहायो रेजनएसन परीक्षा (OGT) पननः वदन पाउने व्यिस्र्था पवन समािेि छ ।
अब ओहायो रेजुएिन परीक्षा (OGT) पुनः सिन पाइने
यो विभाग ओहायो रेजनएसन परीक्षा (OGT) फे रर वदन पाइने व्यिस्र्थाको घोषर्ा गदणछ । नयाँ व्यिस्र्था अन्तगणत जनलाई 1, 2014 अगावि कक्षा 9 मा भनाण भएका
अङ्ख रेजी वसवकरहेका विद्यार्थी लगायत अन्य विद्यार्थीहरूले पनन ः परीक्षा वदन पाउनेछनख । पनन ः परीक्षा वदन इच्छनक विद्यार्थीहरूले ओहायो सािणजवनक स्कूल विवस्िक्ट,
सामनदावयक स्कूल, सहभागी चाटणिण गैर सािणजवनक स्कूल िा 22 िषणभन्दा बढी उमेरका विद्यार्थीहरूका लावग ियस्क हाई स्कूल विप्लोमा कायणिममा आफ्नो नाम दताण गनण
सक्नेछनख । स्कूलहरूको सचू ी यहाँ उपलब्ध छ ।
OGT जनन 2022 सम्म उपलब्ध हनेछ । परीक्षार्थीहरूले िषणमा तीन पटकसम्म पननः परीक्षा वदन पाउनेछनख । ओहायोको अनलाइन OGT परीक्षा अिवध सेप्टेम्बरदेवख
जनलाईसम्म हनेछ भने अवन्तम परीक्षाको अिवध जनन 30, 2022 मा समाप्त हनेछ । परीक्षाको वमवत स्र्थान अननसार फरक हनेछ । कागजमा लेखेर वदननपने परीक्षाको हकमा
यी व्यिस्र्थाहरू िरद, िसन्त र गमीको परीक्षा अिवधमा उपलब्ध हनेछनख । अङ्ख रेजी वसवकरहेका परीक्षार्थीहरूले उनीहरूको भाषा दक्षता स्तरको आधारमा आिश्यक सहायता
पाउनेछनख । र्थप जानकारीका लावग कृ पया ओहायो रेजनएसन परीक्षा (Ohio Graduation Test) िेबपेजमा जाननहोसख । प्रश्नहरू भएमा
statetests@education.ohio.gov मा इमेल पठाएर िा (614) 466-1317 मा फोन गरे र परीक्षा कायाणलय (Office of Assessment)
मा सम्पकण गननणहोला ।

