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अंगे्रजी शिक्षार्थी (EL) वार्षिक सूचना 

र्िय आमाबुबा/अशििावक: 

 

हामी तपाईंलाई यो सुशचत गनि लेख्दैछौँ कक तपाईंको बच्चा, ____________________, र्वध्यार्थी ID# _____________ , 

2019-2020 को स्कूल वषिमा, एक अंग्रेजी शिक्षार्थीको (EL) रूपमा पकहचान गरिनेछ। जस्तै_________________ ले िाषा 
शनदेिन िकै्षक्षक कायिक्रम (LIEP), सामान्यता दोस्रो िाषाको रुपमा अंग्रेजी (ESL) िनेि शचशनने कायिक्रम मार्ि त समर्थिन िाप्त 
गनुिहुन्छ। 
 

ESLको लक्ष्य िनेको तपाईंको बच्चालाई अंग्रेजी शसक्न मदत गनुि हो ता कक उनीहरु उमेि -उपयुक्त िैक्षक्षक स्तिहरु पूिा 
गनि, गे्रड बढाउन ि गे्रजुएट हुन सक्षम हुनेछन।् हिेक जाडोमा, EL हरुले ACCESS परिक्षा शलन्छन ्  ,जनुले र्वध्यार्थीको  
अंग्रेजी िवीणता िशतको िगशतको नाप गदिछ। तपाईंको बच्चाको िर्ििको ACCESS परिणामहरू यो पत्रको पछाकड छन।्  
2020-2021 को ACCESS पिीक्षा ,जनेविी ि रे्बु्रअिी 2021 मा ििाशसत गिीनेछ।   

 
ESL बाट बाकहि (exit) शनस्कनका लागी, तपाईंको बच्चाले पेक्षन्सल्िेशनया शिक्षा र्विाग द्वािा पुन:वशगिकिण (बाकहिीने) का 
लागी िार्ेको शनयम/शनदेिनहरु पुिा गनुिपदिछ। जबकक ित्येक र्वध्यार्थीले र्िक दिमा िाषा सक्नेछन,् सबै र्वध्यार्थीहरुले, 
अशिकतम, ६ वषि शित्रमा ESL बाट बाकहि शनस्कनु पछि। तपाईँले पुन:वशगिकिण मापदण्ड पेक्षन्सल्िेशनया शिक्षा र्विागको 
वेबसाइट www.education.pa.gov. मा हेनि सक्नुहुन्छ।   

 

सािािण रुपमा, र्वध्यार्थीहरु पुन:वशगिकृत हुन सक्छन ्यकद उनीहरुले (1) कक्षततमा पशन ACCESS स्कोि 4.5, िन्दा माशर्थ 
ल्याएका छन ि (2) शिक्षकहरु वा स्कूल-आिारित टोली द्वािा पुन:वशगिकिणका लाशग शसर्ारिस गरिएको छ। यकद तपाईँ यो 
पत्र िाप्त गदै हुनुहुन्छ िने, तपाईँको बच्चाले 2019-2020 मा पुन:वशगिकिणका आवश्यकताहरु पूिा गनुििएन ि यसैले यस 
स्कूल-वषि ESL सेवाहरु िाप्त गरििहनु हुनेछ।  

 

यकद तपाईँसंग ESL को बािेमा केही शचन्ता वा िश्नहरु िएमा ,कृपया तपाईँको बच्चाको ििानअध्यापक वा शिक्षकलाई 
सतपकि  गनुिहोला। संघीय कानूनको अनुसाि, EL हरुका आमाबुबाले ESL का केही सेवाहरुलाई इन्काि गने अशिकाि छ। यकद 
तपाईँ सेवाहरु अक्षस्वकाि गनि चाहनुहुन्छ िने ,कृपया  तपाईँको बच्चाको ििानअध्यापक वा शिक्षकलाई जानकािी 
गिाउनुहोला  ,ताकक उनीहरुले (OMCP) बहुिाषी पाठयक्रम ि कायिक्रमको कायिलय संग बैठक िाख्न सक्नेछन।  

 

तपाईँको बच्चालाई िकै्षक्षक उपलक्षधिमा समर्थिन पुयािउन हामी तपाईँ संग शनिन्ति रुपमा काम गरििहने छौँ। 
 

ईमान्दािीपूविक, 

 

Allison W. Still 

Deputy Chief 

 

 
 

http://www.education.pa.gov/
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र्बध्यार्थीको नाम:  

कडक्षस्टक् ID #:  र्पए िाज्य ID #:  

SY 20-21 गे्रड स्ति:  हालको होमरुम #:  

हालको स्कूल:  

 

ESL डाटामा िहेको िािक्षतिक प्लसे्मेन्ट 

ESL मा िाक्षर्एको डाटा  

िािक्षतिक प्लेस्मेन्ट स्कोि  

ESL मा िएको वषि    

 

EL®  हरुको परिक्षा डाटा ACCESS वा Alt. ACCESS 

पिीक्षा शमशत  

परिक्षण ििाशसत  

समग्र स्कोि  

िाषा  

मुख्य स्कोिहरु  

सुनाई   

पठाई   

बोलाई  

लेर्ाई   

 

ELs को ACCESS स्कोिहरु कसिी बुझ्ने:  

ELs हरुको ACCESS ले, स्कूल वाताविण शित्र र्वध्यार्थीको अगं्रेजी बझु्ने ि उत्पादन गनि सक्न ेक्षमताको नाप गदिछ। पिीक्षाका चाि 
िागहरु िनेका सुनाई, पठाई, बोलाई, ि लेर्ाई हुन। 

र्वध्यार्थीहरुले दईु िकािका स्कोिहरु िाप्त गनेछन ्(िवीणता स्तिहरु िनेि पशन उल्लेर्न गरिन्छ): मुख्य स्कोिहरु, ि समग्र स्कोि। मुख्य 
स्कुिहरुल ेर्वध्यार्थील ेपिीक्षाका ित्येक िागहरुमा कस्तो िदििन गिे िन्ने जनाउँछ, जबकक समग्र स्कोिले र्वध्यार्थीले समग्र पिीक्षामा 
कस्तो िदििन गिे िन्न ेजनाउँछ।    

स्कोिहरु 1 देक्षर् 6 शित्रमा हुनेछन।् 1 को स्कोिलाई िुरुवात स्कोि (beginner score) िनेि बुझ्न सककन्छ, जबकक 6 को स्कोिलाई 
उन्नत स्कोि (advanced score) िनेि बुझ्न सककन्छ।  

यो नोट गनुिहोस ्कक व्यर्क्तगत शिक्षा कायिक्रमहरु (IEPs) िएका कुन ैEL हरुले एक्सेस (ACCESS)  को वैकक्षल्पक संस्किण शलन 
सक्नेछन ्, जुनलाई EL हरुका लाशग अल्टिनेट एक्सेस (Alternate ACCESS for ELs) िनेि शचशनन्छ। अल्टिनेट एक्सेसमा, स्कोिहरु एक 
अक्षि ि नतबिका सार्थमा रिपोटि गरिन्छ, उदाहिणका लाशग A2 or P1। अक्षि “A”   बाट सरुु िएको स्कोिहरुलाई िरुुवात स्कोि 
(beginner score) िनेि बुझ्न सककन्छ, जबकक अक्षि “P”  बाट सुरु िएको स्कोिहरुलाई िेिै उन्नत स्कोि (advanced score) िनेि बुझ्न 
सककन्छ।                 


