प्रारम्भभक पहिचान खल
ु ाउने सूचनाको टे भपलेट
शमतत:

ववद्यार्थीको नाम:

डिम्रिक्ट:

रकुल र रेि ति:

_____________________________ (Insert name of student) का आदरणीय आमाबुवा वा अभििावक ज्य,ू
तपाईंको बच्चालाई अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीको रूपमा पहिचान गररएको छ । अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थी िनेको त्यस्तो ववद्यार्थी िो जसको (1) अङ्ग्रेजी बािे कको
अन्य िाषा प्रमुख वा मात ृ िाषाको रूपमा रिन्छ र जसलाई (2) स्कुलमा प्रिावकारी रूपमा सििागी िुन िाषासम्बन्धी भिक्षण तर्था सिायतािरू आवश्यक पछछ ।
िामीले तपाईंको बच्चाको सुनाइ, बोलाइ, पढाइ तर्था लेखाइमा अङ्ग्रेजी िाषाको प्रवीणतालाई अझ राम्रोसँग बुझ्नका लागग िाषा सवेक्षण र ओिायोको अङ्ग्रेजी
िाषा प्रवीणता परीक्षण (Ohio’s English Language Proficiency Screener, OELPS) प्रयाोोग गरे का गर्थयौं । तपाईंको ववद्यार्थीका नततजािरू यिाँ छन ्:
SCHOOL INSERTS OR ATTACHES OELPS INDIVIDUAL STUDENT REPORT (ISR)
अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीको रूपमा, तपाईंको बच्चा िाम्रो अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षणको िैक्षक्षक कायछक्रमममा्छत सिायता भलन योग्य छन ् । यस कायछक्रममले तपाईंको

बच्चाको अङ्ग्रेजी िाषाको ववकासमा सिायता गनछमा मद्दत गछछ र उनी स्कुलका कक्षा तर्था क्रक्रमयाकलापिरूमा अर्थछपूणछ रूपमा सििागी िुन सक्छन ् िन्ने कुरालाई
सतु नश्श्चत गछछ । यस पत्रमा तपाईंको बच्चाको अङ्ग्रेजी िाषाको स्तर र तपाईंको बच्चालाई स्कुलमा पण
ू छ रूपमा सििागी िुनका लागग मद्दत गनछ उपलब्ध
कायछक्रममका बारे मा वणछन गररएको छ ।

कायछक्रममिरूका उद्देश्यिरू िनेका बिुिावषक ववद्यार्थीिरूलाई अङ्ग्रेजी िाषाको सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइमा प्रवीणता ववृ ि गनुछ िो । तपाईंको बच्चालाई
िैक्षक्षक प्रगतत गनछका लागग आवश्यक पने िाषा ववकास गनछमा मद्दत गनछका डिश्स्िक्टका तनम्न कायछक्रममिरू उपलब्ध छन ्:

SCHOOL MODIFIES LIST OF PROGRAMS OR APPROACHES BELOW AS NEEDED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

अङ्ग्रेजी-मात्र पूरक िैक्षणणक कायछक्रमम (English-only Supplemental Instructional Program)
द्वविावषक पूरक िैक्षणणक कायछक्रमम (Bilingual Supplemental Instructional Program)
दोिोरो िाषा कायछक्रमम (Dual Language Program)

दोस्रो िाषाको सिायताको रूपमा एकीकृत अङ्ग्रेजीका सार्थ ववषयवस्तक
ु ा कक्षािरू (Content Classes with Integrated English as a Second
Language Support)
नवआगन्तुकका लागग कायछक्रमम (Newcomer Program)
परररक्षक्षत भिक्षण कायछक्रमम (Sheltered Instruction Program)

संरचचत वा िई
ु -तर्फी तल्लीनता काययिम (Structured or Two-Way Immersion Program)

परामिछ, अनुगमन र िैक्षक्षक सियोग (Consultation, Monitoring and Academic Assistance)
अन्य:

िरे क कायछक्रममलाई यस पत्रको अन्त्यमा रिे को िब्दावलीमा वणछन गररएको छ ।
अङ्ग्रेजी िाषाका सीपिरू ववकास गनक
ुछ ा सार्थसार्थै यस कायछक्रममले तपाईंको बच्चालाई रेि चढ्न र उत्तीणछ िुन (रेजए
ु सन) का लागग उमेर अनस
ु ारको िैक्षक्षक
उपलब्धीका मानकिरू पूरा गनछमा मद्दत गनेछ ।

ववद्यार्थीिरू समरमा प्रवीणता स्तरमा नपुगुञ्जेलसम्म उनीिरूलाई अंरेजी िाषा भिक्षार्थीिरूका रूपमा वगीकृत िइरिन्छन ् । यो कुरा िरे क वषछको श्स्प्रङ
(बसन्त) मा हदइने ओिायो अङ्ग्रेजी िाषा प्रवीणता मल्
ू याङ्ग्कन (OELPA) नामक राज्यको परीक्षाद्वारा तनधाछरण गररन्छ । अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीिरूले
प्रवीणताको समर स्तर परीक्षाका िरे क चारवटा िाग (सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ) मा 4 वा 5 अङ्ग्क ल्याएर प्रदिछन गछछ न ् ।

अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षार्थी (EL) को पहिचान तर्था सेवािरूका बारे मा अशभभावकलाई सूचना हिने प्रक्रिया | मे 2021

धेरैजसो ववद्यार्थीिरू अङ्ग्रेजीमा तनपुण िुन्छन ् र िाम्रो कायछक्रममबाट INSERT PROGRAM RATE वषछभित्र बाहिररने गछछ न ् । कायछक्रममबाट बाहिररँदा, तपाईंको
बच्चालाई अततररक्त िैक्षक्षक सिायता आवश्यक पछछ वा पदै न िनेर तनधाछरण गनछका लागग दई
ु वषछसम्म उनको प्रदिछनलाई तनगरानी गनछ जारी राणखनेछ ।

INSERT SCHOOL YEAR मा, NAME OF SCHOOL का अंरेजी िाषा ववकास कायछक्रममका लागग योग्य ठिररएका िाइ स्कुल ववद्यार्थीिरू मध्ये INSERT
ADJUSTED 4-YEAR GRADUATION RATE प्रततित 4 वषछमा रेजए
ु ट िएका गर्थए र यी ववद्यार्थीिरू मध्येका INSERT ADJUSTED 5-YEAR
GRADUATION RATE प्रततित ववद्यार्थीिरू अको अततररक्त वषछमा रेजए
ु ट िएका गर्थए ।

िामी तपाईंको बच्चालाई अङ्ग्रेजी िाषा ववकास कायछक्रमम सििागगता जनाउन जोिदार रूपमा प्रोत्सािन गछौं । िामी तपाईंलाई कायछक्रममका लाििरूका बारे मा र्थप
जान्नका लागग आमन्त्रण गछौं ।
कृपया आफ्नो बच्चाको अङ्ग्रेजी िाषाको ववकास र िैक्षक्षक उपलब्धीका प्रगततका बारे मा छल्ल गनछ िामीलाई सम्पकछ गनि
ुछ ोस ् वा िामीलाई िेट्नुिोस ् ।
INSERT CONTACT NAME
INSERT CONTACT PHONE NUMBER
INSERT CONTACT EMAIL ADDRESS
िाम्रो स्कुलको दातयत्व िनेको अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीका रूपमा रिे का सबै ववद्यार्थीिरूलाई सेवा हदने िएता पतन तपाईंसँग आफ्नो बच्चाका लागग अङ्ग्रेजी िाषा
भिक्षार्थी कायछक्रममलाई वा कायछक्रमम अन्तगछतका तनश्श्चत सेवािरूलाई अस्वीकार गने वा यो कायछक्रममबाट आफ्नो बच्चालाई बाहिर तनकाल्ने अगधकार िुन्छ । यहद
तपाईं आफ्नो बच्चालाई स्कुलको अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थी कायछक्रममबाट वा कायछक्रमम अन्तगछतका तनश्श्चत सेवािरूबाट बाहिर तनकाल्न रोज्नि
ु ु न्छ िने तपाईंको
बच्चाको श्स्र्थतत अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीको रूपमा कायम रहिरिन्छ । स्कुल EL ववद्यार्थीिरूलाई आफ्ना िैक्षक्षक कायछक्रममिरूमा पिुँच उपलब्ध गराउन सन ्

1964 को Civil Rights Act को Title VI मा आवश्यक गराइए बमोश्जम सकारात्मक कदम चाल्न र सन ् 1974 को Equal Education Opportunity Act (20
U.S.C. sections 1703[f], 6312[e][3][A][viii]) मा आवश्यक ठिर गररए अनुसारका उगचत कदमिरू चाल्न उत्तरदायी िुन्छ ।


म यो जानकारीलाई बुझ्दछु र मेरो बच्चाका लागग अङ्ग्रेजी िाषा सेवािरूमा सििागी िुन सिमतत जनाउँ छु ।



म यो जानकारीलाई बुझ्दछु र मेरो बच्चाको मागर्थका कायछक्रममिरूमा िुने सििागगता अस्वीकार गने सम्बन्धमा छल्ल गनछ डिश्स्िक्ट कमछचारीसँग
कुराकानी गनछ चािन्छु ।



म मागर्थको िाषालाई बुश्झ्दन र यस जानकारीका सम्बन्धमा िाषासम्बन्धी अततररक्त सिायता तर्था व्याख्याको व्यवस्र्था गररयोस ् िन्ने चािन्छु ।

(आमाबुवा/अभििवाकको स्पष्ट अक्षरमा नाम)
(आमाबुवा/अभििावकको िस्ताक्षर)

भमतत (महिना/हदन/वषछ)

अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षार्थी (EL) को पहिचान तर्था सेवािरूका बारे मा अशभभावकलाई सूचना हिने प्रक्रिया | मे 2021

अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षार्थीको पहिचान खल
ु ाउने सच
ू नाको टे भपलेट िमि:
_____________________________ (Insert name of student) का आदरणीय आमाबुवा वा अभििावक ज्य,ू

शमतत:

ववद्यार्थीको नाम:

डिम्रिक्ट:

रकुल र रेि ति:

िरे क वषछ िामीलाई तपाईंको बच्चाको मूल्याङ्ग्कन गनछ र तपाईंको बच्चाको अङ्ग्रेजी िाषाको प्रवीणताको स्तरका बारे मा तपाईंलाई सूगचत गनछ

आवश्यक पछछ । ओिायो अङ्ग्रेजी िाषा प्रवीणता मूल्याङ्ग्कनका नततजािरूका आधारमा तपाईंको बच्चा अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीको रूपमा रहिरिे को
िनेर पहिचान गररएको छ । तपाईंको ववद्यार्थीका नततजािरू यिाँ छन ्:

INSERT OR ATTACH OELPA INDIVIDUAL STUDENT REPORT
अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीको रूपमा, तपाईंको बच्चा िाम्रो अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षणको िैक्षक्षक कायछक्रमममा्छत सिायता भलन योग्य छन ् । यस कायछक्रममले तपाईंको

बच्चाको अङ्ग्रेजी िाषाको ववकासमा सिायता गनछमा मद्दत गछछ र उनी स्कुलका कक्षा तर्था क्रक्रमयाकलापिरूमा अर्थछपूणछ रूपमा सििागी िुन सक्छन ् िन्ने कुरालाई
सुतनश्श्चत गछछ । यस पत्रमा तपाईंको बच्चाको अङ्ग्रेजी िाषाको स्तर र तपाईंको बच्चालाई स्कुलमा पूणछ रूपमा सििागी िुनका लागग मद्दत गनछ उपलब्ध
कायछक्रममका बारे मा वणछन गररएको छ ।

अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थी कायछक्रममिरूका उद्देश्यिरू िनेका बिुिावषक ववद्यार्थीिरूलाई अङ्ग्रेजी िाषाको सन
ु ाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइमा प्रवीणता ववृ ि गनुछ िो ।
तपाईंको बच्चालाई िैक्षक्षक प्रगतत गनछका लागग आवश्यक पने िाषा ववकास गनछमा मद्दत गनछका डिश्स्िक्टका तनम्न कायछक्रममिरू उपलब्ध छन ्:
MODIFY LIST OF PROGRAMS OR APPROACHES BELOW AS NEEDED



अङ्ग्रेजी-मात्र पूरक िैक्षणणक कायछक्रमम (English-only Supplemental Instructional Program)
द्वविावषक पूरक िैक्षणणक कायछक्रमम (Bilingual Supplemental Instructional Program)



दोिोरो िाषा कायछक्रमम (Dual Language Program)



दोस्रो िाषाको सिायताको रूपमा एकीकृत अङ्ग्रेजीका सार्थ ववषयवस्तक
ु ा कक्षािरू (Content Classes with Integrated English as a
Second Language Support)
नवआगन्तुकका लागग कायछक्रमम (Newcomer Program)




परररक्षक्षत भिक्षण कायछक्रमम (Sheltered Instruction Program)



संरचचत वा िई
ु -तर्फी तल्लीनता काययिम (Structured or Two-Way Immersion Program)




परामिछ, अनुगमन र िैक्षक्षक सियोग (Consultation, Monitoring and Academic Assistance)
अन्य:

िरे क कायछक्रममलाई यस पत्रको अन्त्यमा रिे को िब्दावलीमा वणछन गररएको छ ।
अङ्ग्रेजी भाषाका सीपिरू ववकास गनक
ुय ा सार्थसार्थै यस काययिमले तपाईंको बच्चालाई रेि चढ्न र उत्तीर्य िुन (रेजए
ु सन) का लाचग उमेर अनुसारको िैक्षक्षक
उपलब्धीका मानकिरू परू ा गनयमा मद्दत गनेछ ।

ववद्यार्थीिरू समरमा प्रवीण स्तरमा नपग
ु ञ्
ु जेलसम्म उनीिरूलाई अंरेजी िाषा भिक्षार्थीिरूका रूपमा वगीकृत िइरिन्छन ् । यो कुरा िरे क वषछको श्स्प्रङ (बसन्त)
मा हदइने ओिायो अङ्ग्रेजी िाषा प्रवीणता मूल्याङ्ग्कन (OELPA) नामक राज्य परीक्षाद्वारा तनधाछरण गररन्छ । अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीिरूले प्रवीणताको समर
स्तर परीक्षाका िरे क चारवटा िाग (सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ) मा 4 वा 5 अङ्ग्क ल्याएर प्रदिछन गछछ न ् ।

अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षार्थी (EL) को पहिचान तर्था सेवािरूका बारे मा अशभभावकलाई सूचना हिने प्रक्रिया | मे 2021

धेरैजसो ववद्यार्थीिरू अङ्ग्रेजीमा तनपुण िुन्छन ् र िाम्रो कायछक्रममबाट INSERT PROGRAM RATE वषछभित्र बाहिररने गछछ न ् । कायछक्रममबाट बाहिररँदा, तपाईंको
बच्चालाई अततररक्त िैक्षक्षक सिायता आवश्यक

पछछ वा पदै न िनेर तनधाछरण गनछका लागग दई
ु वषछसम्म उनको प्रदिछनलाई तनगरानी गनछ जारी राणखनेछ ।
INSERT SCHOOL YEAR मा, NAME OF SCHOOL का अंरेजी िाषा ववकास कायछक्रममका लागग योग्य ठिररएका िाइ स्कुल ववद्यार्थीिरू मध्ये INSERT
ADJUSTED 4-YEAR GRADUATION RATE प्रततित 4 वषछमा रेजए
ु ट िएका गर्थए र यी ववद्यार्थीिरू मध्येका INSERT ADJUSTED 5-YEAR
GRADUATION RATE प्रततित ववद्यार्थीिरू अको अततररक्त वषछमा रेजए
ु ट िएका गर्थए ।

िामी तपाईंको बच्चालाई अङ्ग्रेजी िाषा ववकास कायछक्रमम सििागगता जनाउन जोिदार रूपमा प्रोत्सािन गछौं । िामी तपाईंलाई कायछक्रममका लाििरूका बारे मा र्थप
जान्नका लागग आमन्त्रण गछौं ।
कृपया आफ्नो बच्चाको अङ्ग्रेजी िाषाको ववकास र िैक्षक्षक उपलब्धीका प्रगततका बारे मा छल्ल गनछ िामीलाई सम्पकछ गनि
ुछ ोस ् वा िामीलाई िेट्नुिोस ् ।
INSERT CONTACT NAME
INSERT CONTACT PHONE NUMBER
INSERT CONTACT EMAIL ADDRESS
िाम्रो स्कुलको दातयत्व िनेको अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीका रूपमा रिे का सबै ववद्यार्थीिरूलाई सेवा हदने िएता पतन तपाईंसँग आफ्नो बच्चाका लागग अङ्ग्रेजी िाषा
भिक्षार्थी कायछक्रममलाई वा कायछक्रमम अन्तगछतका तनश्श्चत सेवािरूलाई अस्वीकार गने वा यो कायछक्रममबाट आफ्नो बच्चालाई बाहिर तनकाल्ने अगधकार िुन्छ । यहद
तपाईं आफ्नो बच्चालाई स्कुलको अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थी कायछक्रममबाट वा कायछक्रमम अन्तगछतका तनश्श्चत सेवािरूबाट बाहिर तनकाल्न रोज्नुिुन्छ िने तपाईंको
बच्चाको श्स्र्थतत अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीको रूपमा कायम रहिरिन्छ । स्कुल EL ववद्यार्थीिरूलाई आफ्ना िैक्षक्षक कायछक्रममिरूमा पिुँच उपलब्ध गराउन सन ्

1964 को Civil Rights Act को Title VI मा आवश्यक गराइए बमोश्जम सकारात्मक कदम चाल्न र सन ् 1974 को Equal Education Opportunity Act (20
U.S.C. sections 1703[f], 6312[e][3][A][viii]) मा आवश्यक ठिर गररए अनस
ु ारका उगचत कदमिरू चाल्न उत्तरदायी िुन्छ ।


म यो जानकारीलाई बझ्
ु दछु र मेरो बच्चाका लागग अङ्ग्रेजी िाषा सेवािरूमा सििागी िुन सिमतत जनाउँ छु ।



म यो जानकारीलाई बुझ्दछु र मेरो बच्चाको अंरेजी िाषा भिक्षार्थी कायछक्रमममा िुने सििागगता अस्वीकार गने सम्बन्धमा छल्ल गनछ डिश्स्िक्ट
कमछचारीसँग कुराकानी गनछ चािन्छु ।



म मागर्थको िाषालाई बुश्झ्दन र यस जानकारीका सम्बन्धमा िाषासम्बन्धी अततररक्त सिायता तर्था व्याख्याको व्यवस्र्था गररयोस ् िन्ने चािन्छु ।

(आमाबव
ु ा/अभििवाकको स्पष्ट अक्षरमा नाम)
(आमाबव
ु ा/अभििावकको िस्ताक्षर)

भमतत (महिना/हदन/वषछ)
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भाषा ववकास काययिमिरूको
वववरर्
अङ्ग्रेजी-मात्र पूरक िैक्षणर्क: अङ्ग्रेजी िाषा भसक्रकरिे का ववद्यार्थीिरूका वविेष िाषा आवश्यकतािरू पूरा गनछका लागग तयार गररएको कायछक्रमम िो जसमा

हदनिरर कुनै पतन भिक्षणमा ववद्यार्थीको मात ृ िाषालाई समावेि गररएको िुँदैन । यस कायछक्रमममा उपलब्ध गराइने भिक्षण प्रिावका ववकल्पिरूमा दोस्रो िाषाको
रूपमा अंरेजी (English as a Second Language, ESL) कक्षा, पुल-आउट ट्युटररङ (ववद्यार्थीलाई तनयभमत कक्षाबाट सानो समूिमा छुट्टै भिक्षण गराउने)
सत्र, ववषयवस्तुमा आधाररत परररक्षक्षत कक्षा (उदािरणका लागग अङ्ग्रेजी िाषा भसक्रकरिे का ववद्यार्थीिरूको अङ्ग्रेजी िाषाको प्रवीणता स्तरमा अनुकूभलत
गररएको गणणतको कक्षा) र मुख्य कक्षाकोठा वातावरण (समावेभिता िएको) मा ESL वविेषज्ञद्वारा उपलब्ध गराइने सिायता िुन्छन ् । (235023)

संरचचत अङ्ग्रेजी वा ESL काययिम: यस कायछक्रममको लक्ष्य िनेको अङ्ग्रेजी िाषाका सीपिरू िाभसल गनुछ िो जसकारण अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थी अङ्ग्रेजी िाषा

मात्रको मुख्य कक्षाकोठामा स्ल िुन सक्छन ् । भिक्षकिरू अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीिरूका आवश्यकतािरू पूरा गनछका लागग द्वविावषक भिक्षा वा ESL भिक्षणका
प्रमाणपत्र र/वा प्रभिक्षणप्राप्त िएका र अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीिरूको प्रार्थभमक िाषामा बभलयो रिणिील सीपिरू िएका वविेष प्रभिक्षणप्राप्त गरे का िुनुिुन्छ ।
अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षणको िाषा रिन्छ । (235023)

एकीकृत ESL सिायताका सार्थ ववषयवरतुका कक्षािरू: िाषाका यी सिायतािरू परररक्षक्षत भिक्षण अवलोकन प्रोटोकल (Sheltered Instruction Observation
Protocol, SIOP), अङ्ग्रेजीमा वविेष रूपमा तयार गररएको िैक्षक्षक भिक्षण (Specially Designed Academic Instruction in English, SDAIE) वा सरल

िाषामा परररक्षक्षत भिक्षणका रूपमा गचतनन्छन ् । िाषा, सामरी, संज्ञानात्मक र अध्ययनका सीपिरूका साधनका रूपमा िैक्षक्षक सामरीका क्षेत्रिरूबाट िैक्षणणक

सामरी, भसकाइका कायछ तर्था कक्षाकोठाका तररकािरूलाई उपयोग गदै ततनीिरूलाई अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीिरूका सबै भिक्षकिरूद्वारा प्रयोग गररन्छ । अङ्ग्रेजी
िाषा भिक्षणको िाषा रिन्छ । (235019)
परररक्षक्षत अङ्ग्रेजी शिक्षर्: अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीिरूलाई िैक्षक्षक ववषयवस्तुको भिक्षण अङ्ग्रेजी िाषामा बुझ्न सक्रकनेगरी बनाउन प्रयोग गररने भिक्षण ववगध ।
परररक्षक्षत कक्षाकोठामा, भिक्षकिरूले गणणत, ववज्ञान, सामाश्जक भिक्षा र अन्य ववषयिरूमा अवधारणाको ववकास गराउनका लागग िब्दावली पढाउन िौततक
क्रक्रमयाकलाप, दृश्यात्मक सिायतािरू र वातावरण प्रयोग गनि
ुछ ु न्छ । (235019)
द्ववभावषक पूरक िैक्षणर्क: अङ्ग्रेजी िाषा भसक्रकरिे का ववद्यार्थीिरूका वविेष िावषक आवश्यकतािरूलाई पूरा गनछका लागग तयार गररएको कायछक्रमम िो जसमा
केिी भिक्षण ववद्यार्थीको मात ृ िाषामा उपलब्ध गराइन्छ । यस कायछक्रमममा उपलब्ध गराइने भिक्षणका ववकल्पिरूका उदािरणिरूमा द्वविावषक भिक्षामा
अनुमोहदत वा प्रमाणीकरण िएका भिक्षकद्वारा अध्यापन (जस्तै गणणतका कक्षािरू अङ्ग्रेजी र स्पेनी दव
ु ै िाषामा पढाइने) वा द्वविावषक िैक्षणणक

सिायकद्वारा ववद्यार्थीिरूको मात ृ िाषामा ववषयवस्तुको वणछनिरू पदछ छन ् । यस कायछक्रममका ववद्यार्थीिरू हदनको अवगधमा अङ्ग्रेजी मात्र िैक्षणणक सत्रिरूमा
(जस्तै ESL कक्षा) मा सििागी िुन पतन सक्छन ् । (235025)

िोिोरो भाषा काययिम: दई
ु त्ी तल्लीनता पतन ितनने यस कायछक्रमममा अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थी र गैर-अंरेजी िाषा भिक्षार्थीिरूले अङ्ग्रेजी िाषा र गैर-अङ्ग्रेजी
िाषामा भिक्षण प्राप्त गछछ न ् । दोिोरो िाषा कायछक्रममिरूले मल
ू अङ्ग्रेजीिाषी र अको िाषाका मल
ू िाषी रिे का दव
ु ै मल
ू िाषाका ववद्यार्थीलाई िैक्षक्षक उपलब्धी,
पहिलो तर्था दोस्रो िाषाको प्रवीणता र अन्तर-साँस्कृततक बुझाइका लक्ष्यिरूसहित एकीकृत िाषा तर्था िैक्षक्षक भिक्षा उपलब्ध गराउँ छन ् । (235017)

नवआगन्तुक: नवआगन्तुकका लागग कायछक्रममिरू िनेका नवआगन्तक
ु आप्रवासीिरूका िैक्षक्षक र एक श्स्र्थततबाट अको श्स्र्थततमा जाने (िाश्न्जस्नल)

आवश्यकतािरूलाई परू ा गनछका लागग तयार गररएका छुट्टै , सापेक्षक्षक रूपमा अन्यमा तनिछर नरिे र आ्ैद्वारा चलाइने प्रणालीिरू िुन ् । वविेषगरी ववद्यार्थीिरू

र्थप परम्परागत कायछक्रममिरू (उदािरणका लागग, अङ्ग्रेजी िाषा ववकास कायछक्रमम वा एकीकृत ESL सिायता सहितका मख्
ु य कक्षाकोठािरू) मा प्रवेि गनअ
ुछ ति यी
कायछक्रममिरूमा सििागी िुने गछछ न ् । (235021)
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अन्य काययिमिरू
अन्य उपलब्ध अंरेजी िाषा भिक्षार्थी कायछक्रमम सहिंतािरूद्वारा नसमेहटएका अन्य अंरेजी िाषा भिक्षार्थी कायछक्रममिरू ।
यसमा परामिय, अनग
ु मन र िैक्षक्षक सिायता पिय छन ्: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षार्थीिरूलाई जनसंख्या, व्यम्क्त र भाषाका शिक्षार्थीिरूका रूपमा अझ राम्रोसँग सिायता

गनयका लाचग जानकारी र श्रोतसाधनिरू प्राप्त गनयका लाचग शिक्षक तर्था वविेषज्ञिरूका बीचमा आपसी रूपमा सिमतत जनाइएर तयार गररएका अन्तरक्रियािरू ।
अङ्ग्रेजी भाषाका प्रवीर्ताका मानकिरूलाई पाठ्यिमभरर सभबोधन गररन्छ । EL काययिमिरूको आवश्यक तत्त्व । (235099)

सन्िभय सामरीिरू
U.S. Department of Education. Language Instruction Educational Programs (LIEP): A Review of the Foundational Literature

सूचीबद्ध गररएका संहितािरूले ODE EMIS Manual 2.9 जनाउँ छ
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अङ्ग्रेजी भाषा काययिम अरवीकार गने सूचनाको टे भपलेट
शमतत:

ववद्यार्थीको नाम:

रकुल:

रकुल डिम्रिक्ट र रेि:

_____________________________ (Insert name of student) का आिरर्ीय आमाबुवा वा अशभभावक ज्यू,
तपाईं आफ्नो बच्चाका लाचग प्ररताव गररएको भाषा शिक्षर्सभबन्धी िैक्षक्षक काययिमलाई अरवीकार गनय चािनुिुन्छ भन्ने िामी बुझ्िछौं । अङ्ग्रेजी भाषा काययिमिरू तपाईंको
बच्चाका लाचग आफ्नो अङ्ग्रेजी भाषाको प्रवीर्तालाई बढाउनुका सार्थसार्थै रेि तिका कक्षािरूमा सिभागी िुनका लाचग वविेष रूपमा तयार गररएका िुन्छन ् । यद्यवप, िामीले
तपाईंसँगको कुराकानीमा छलर्फल गरे अनुसार तपाईंसँग आफ्नो बच्चाका लाचग काययिमलाई अरवीकार गने अचधकार िुन्छ ।

यहि तपाईं अङ्ग्रेजी भाषा काययिमलाई अरवीकार गनय चािनुिुन्छ भने कृपया तलका सबै वरतुलाई समीक्षा गरे र िरे कमा ठीक चचन्ि लगाउनुिोस ् । कर्थनको अन्त्यमा आफ्नो

नामको प्रर्थमाक्षरिरू राख्नुिोस ् । त्यसो गिाय तपाईंले िरे क कर्थनलाई पूर्य रूपमा बुझ्नुिुन्छ र िरे क कर्थनमा तपाईंको सिमतत छ भनेर जनाइएको िुनेछ । तपाईंले प्रत्येक कर्थनमा
ठीक चचन्ि लगाएर प्रर्थमाक्षरिरू राखेपतछ, कृपया र्फाराममा िरताक्षर गनि
ुय ोस ्, शमतत लेख्नुिोस ् र र्फारामलाई आफ्नो बच्चाको रकुलमा क्रर्फताय गनि
ुय ोस ् । तपाईंले यस समयमा यो
प्ररताव अरवीकार गनभ
ुय यो वा तपाईं आफ्नो बच्चा अङ्ग्रेजी भाषा काययिममा सिभागी निोस ् भन्ने चािनभ
ु यो भन्ने कुरा उल्लेख गरे र यो कागजातलाई र्फाइलमा राख्नेछौं ।


म मेरो बच्चाको अङ्ग्रेजी िाषाको मूल्याङ्ग्कनको स्कोर र मेरो बच्चाको िालको िैक्षक्षक प्रगततसँग सम्बश्न्धत अन्य जानकारीका बारे मा जानकार छु । म अततररक्त
अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षणका लागग भस्ाररसका बारे मा बझ्
ु दछु ।



म मेरो बच्चाका लागग स्कुलले उपलब्ध गराएका अङ्ग्रेजी िाषा कायछक्रममसँग पररगचत छु ।



मलाई उपलब्ध िाषा भिक्षण िैक्षक्षक कायछक्रममका बारे मा स्कुलका कमछचारीसँग छल्ल गने अवसर हदइएको छ ।



स्कुलले आफ्नो भस्ाररस मेरो बच्चाका लागग िैक्षक्षक रूपले सबैिन्दा लािकारी रिे को िनेर ववश्वास गरे को कुरालाई म बझ्
ु दछु ।



संिीय आवश्यकतािरू अनुसार, मेरो बच्चा अझै पतन "अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थी" को रूपमा तनहदछ ष्ट रिनेछन ्, राज्यका परीक्षािरूमा अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीलाई अनुमतत

हदइने वविेष व्यवस्र्थािरूका लागग योग्य रिनेछन ् र राज्यको अङ्ग्रेजी िाषा भिक्षार्थीको पररिाषा अनस
ु ार योग्य निुञ्जेलसम्म उनले वावषछक रूपमा अङ्ग्रेजी प्रवीणताका
लागग मूल्याङ्ग्कन गराउन पाउनेछन ् िन्ने कुरालाई म बुझ्दछु ।

यी सेवािरूका बारे मा गररएको भलणखत अस्वीकृततलाई जन
ु सुकै समयमा क्र्ताछ भलन र मेरो बच्चालाई तरु
ु न्तै िाषा भिक्षण िैक्षक्षक कायछक्रमम प्राप्त गनछका लागग अनरु ोध गनछ सक्ने
मसँग अगधकार िुन्छ िन्ने कुरालाई म बुझ्दछु ।

यो जानकारीलाई मैले पूर्य रूपले बुझ्ने भाषामा मलाई प्ररतुत गररएको छ ।
आमाबुवा/अशभभवाकको रपष्ट अक्षरमा नाम

आमाबुवा/अशभभावकको िरताक्षर
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