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अंगे्रजी अध्ययनकर्ता प्रविवि सूचनत 

 

आदरणीय आमाबुवा/अभििावक: 

 

यो पत्र तपाईलंाई तपाईकंो बच्चा,    भवद्यार्थीको ID#    

लाई  मा WIDA अंगे्रजी भिपुणता भरििर जााँचसाँग मूल्याङ्कि गररएको भर्थयो र 

 संयोजि अङ्क प्राप्त गिुुियो ििी सूभचत गराउिको लाभग हो। उक्त अिुसार, तपाईकंो 

बच्चालाई अंगे्रजी अध्ययिकताु (English Learner, EL) को रूपमा पभहचाि गररएको छ र सामान्यतया दोस्रो िाषाको रूपमा अंगे्रजी (English 

as a Second Language, ESL) ििेर भचभििे िाषा भिदेशि शैभिक कायुिम (Language Instruction Educational Program, LIEP) बाट सहायता प्राप्त 

गिुुहुिेछ। 

 

LIEP को उदे्दश्य ििेको तपाईकंो बच्चालाई अंगे्रजी अध्ययि गिुमा मद्दत गिे हो जसकारण उहााँ दैभिक पाठहरूलाई बुझ्ि, भवद्यालयमा 

सामाभजक रूपमा सहिागी हुि र गे्रड प्रवरु्द्ि र गे्रजुएसिको लाभग गे्रड-उपयुक्त शैभिक मापदण्डहरूलाई पूरा गिु सिम हुिुहुिेछ। LIEP 

बाट बाभहर भिरकि, तपाईकंो बच्चाले पुि: वगीकरणको लाभग पेभन्सलिाभिया भशिा भविागको मापदण्डलाई पूरा गिुुपछु। 

भिलाडेभल्िया रकूल भडभरिक्टले कुि अंगे्रजी अध्ययिकताुका भवद्यार्थीहरू पुि: वगीकरणको लाभग योग्य छि् ििी भिर्ाुरण गिु 

वाभषुक रूपमा अंगे्रजी अध्ययिकताुहरूको समीिा गछु। तपाईलंे पुि: वगीकरणको मापदण्डलाई पेभन्सलिेभिया भशिा भविागको 

वेबसाइट https://www.education.pa.gov/ मा गएर हिुे सक्िुहुन्छ। 

 

संघीय प्रत्येक विद्यार्थीको सफलता ऐन (ESSA) अन्तगुत, केही भवद्यार्थीहरूलाई उपलब्र् हुाँदा पूरक सेवाहरू उपलब्र् गराउि सभकन्छ । यी 

सेवाहरूमा ट्युटररङ, अिलाइि प्रोग्राभमङ वा भवद्यालय पभछका र गमीका कायुिमहरू समावेश हुि सक्छि्। ELs का अभििावकहरूसाँग 

यी सेवाहरूलाई अरवीकार गिे अभर्कार छ र तपाईकंो बच्चाको LIEP को िाग हुिसक्िे भिभित छुटै्ट भिदेशिात्मक कायुिमहरूलाई 

अरवीकार गिे अभर्कार पभि छ। तपाईलंे सेवाहरूलाई अरवीकार गिु चाहिुहुन्छ वा LIEP बारे अन्य प्रश्नहरू छि् ििे, बहुिाभषक 

पाठ्यिम तर्था कायुिम कायालुय (Office of Multilingual Curriculum and Programs, OMCP) साँग बैठक भिर्ाुरण गिु आफ्िो भवद्यालयको 

प्रर्ािाध्यापकलाई सम्पकु गिुुहोस्। 

 

हामीले तपाईकंो बच्चाको शैभिक उपलभब्र्मा सहायता गिुको लाभग तपाईसंाँग भमलेर कायु गिु जारी राख्िे अपेिा गदुछौं। 

 

िवदीय, 

 

 

 

जााँच व्यवरर्थापकको िाम जााँच व्यवरर्थापकको शीषुक 

 

 

जााँच व्यवरर्थापकको हरतािर भमभत 

 

 

  

https://www.education.pa.gov/
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बतरम्बतर सोविने प्रश्नहरू 

 

1. मेरो बच्चतको अंगे्रजी प्रिीणर्त जताँच गनाको लतवग के-कस्र्ो ितवषाक मूल्यतङ्कन प्रयोग गररन्छ? 

 

तपाईकंो बच्चाको अंगे्रजी प्रवीणता भिर्ाुरण गिुको लाभग वाभषुक रूपमा ACCESS for ELs® मूल्याङ्कि प्रयोग गररन्छ। यो मूल्याङ्कि 

हरेक भवद्यालय वषुको जिवरी र िेबु्रअरीको बीचमा गररन्छ र अिलाइिमा वा कागज तर्था कलमको माध्यमद्वारा यसमा सहिागी हुि 

सक्ि ेगरी यसको व्यवरर्था भमलाइन्छ। भवद्यार्थीले 1.0 - 6.0 (6.0 सबैिन्दा उच्च अंक हो) सम्मको अंक प्राप्त गछुि्। 

 

2. ACCESS for ELs® मूल्यतङ्कनमत ितस्र्िमै के कुरतको जताँच गररन्छ?  

 

तपाईकंो बच्चालाई अंगे्रजी पढाइ, लेखाइ, बोलाइ र सिुाइ जरता कुराहरूमा मूल्याङ्कि गररन्छ। यी िेत्रहरूलाई सामान्यतया "डोमिेहरू" 

िभिन्छ। हरेक डोमेिहरूल ेत्यरतो अंक भिमाुण गछुि,् एकसार्थ भलइएका, जसले समग्र भमभित अंक उत्पन्ि गराउाँछ, जसलाई तपाईकंो 

बच्चाको अंगे्रजीको प्रवीणता रतर पभि िभिन्छ। हरेक डोमेिमा सामाभजक अध्ययि, भवज्ञाि, गभणत र िाषा कलाहरू सम्बन्र्ी प्रश्नहरू 

समावेश हुन्छि्। 

 

3. मलतई ACCESS for ELs® मत मेरो बच्चतले प्रस्रु्र् गरेको ितवषाक कतयासम्पतदनको बतरेमत सूवचर् गरतइनेछ?  

 

गराइिेछ, तपाईलंाई प्रत्येक भवद्यालय वषुको अभन्तमसम्ममा ACCESS for ELs® मा तपाईकंो बच्चाले प्ररतुत गरेको वाभषुक 

कायुसम्पादिको बारेमा सूभचत गराइिेछ। ररपोटुलाई भवद्यालयको िाइलमा रहेको ठेगािामा पत्राचार गररिेछ वा तपाईकंो बच्चासाँग घर 

पठाइिेछ। 

 

4. मैले मेरो बच्चतले विद्यतलय िषाभरर अंगे्रजी प्रिीणर्तमत गरेको हतवसल प्रगवर् बतरे कसरी जतन्न सक्छु? 

 

तपाईलंे भवद्यालय वषिुरर तपाईकंो बच्चाले शैभिक तर्था सामाभजक रूपमा कायुसम्पादि गरी रहििुएको छ िन्िे बारेमा अन्तररम 

ररपोटुहरू प्राप्त गिुहुुिेछ। आमाबुवा/अभििावकहरूलाई पभि हरेक माभकुङ अवभर्को अभन्तममा ररपोटु काडु सम्मेलिहरूमा सहिागी हुि 

प्रोत्साहि गररन्छ। भिलाडेभल्िया रकूल भडभरिक्टले भवद्यालय वषु िरर तीि (3) ररपोटु काडु सम्मेलिहरूको प्ररताव गछु। कृपया यी 

भमभतका लाभग आफ्िो बच्चाको भशिकलाई िेट्िुहोस।् 

 

5. मेरो बच्चत कविको वछटो अंगे्रजीमत वनपुणर्त बन्न सक्छ र LIEP भन्दत बतवहर ट्रतवन्जसन गना सक्ने अपेक्षत गररन्छ? 

 

भवभिन्ि तत्त्वहरूल ेअंगे्रजी भसक्िे भवद्यार्थीहरूको दरमा प्रिाव पाछु। भयिीहरूले भवद्यार्थीको मात ृिाषामा भवद्यार्थीको उमेर, पभहलेका 

अंगे्रजी अिुिव र िाषा तर्था सािरता सीपहरू समावेश गछुि्। अंगे्रजीमा न्यूि प्रवीणता िई भवद्यालय प्रवेश गरेका भवद्यार्थीहरूको लाभग, 

लक्ष्य ििेको छ भवद्यालय वषु भित्र प्रवीणता प्राप्त गिे हो। अंगे्रजी प्रवीणताको उच्च रतर सुरु गि ेभवद्यार्थीहरूले भछटै अंगे्रजीमा प्रवीणता 

हाभसल गिुुपछु। यद्यभप, प्रत्येक भवद्यार्थीको प्रगभत अभद्वतीय हुन्छ र भशिकहरूल ेअंगे्रजी भसकाइमा भवद्यार्थीहरूको प्रगभत भिरीिण गदाु 

भवभिन्ि कारकहरूमा ध्याि भदिुहुन्छ। हामीले आमाबवुाहरू/अभििावकहरूलाई ररपोटु काडु सम्मेलिहरूको अवभर्मा अंगे्रजी भसक्िेमा 

उहााँहरूको बच्चाको प्रगभत छलिल गिु वा उहााँहरूको बच्चाको भशिकसाँग अपोइन्टमेन्ट भिर्ाुरण गरेर प्रोत्साहि गछौ। 
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6. मेरो बच्चतलतई विद्यतलयमत समस्यत भइरहेको छ भने मैले कसलतई भेट्नुपछा? 

 

तपाईंको बच्चा सम्बन्धित सब ै चचधताहरू आफ्नो बच्चाको चिक्षकसँग छलफल गननपुछु। चिक्षकको अननपन्थिचतमा, तपाईंल े

विद्यालयको प्रिानाध्यापकसँग पचन कन राकानी गन ुसक्ननहनधछ। आफ्नो प्रिानाध्यापकको सम्पकु जानकारी फेला पानकुो लाचग, h 

ttps://www.philasd.org/directory/school-directory/ मा जाननहोस।् 

 

7. मेरो बच्चतलतई असक्षमर्त छ भने के गने? 

 

तपाईकंो बच्चालाई असिमता छ र अंगे्रजी अध्ययिकताु पभि हुिहुुन्छ िि,े उहााँले अंगे्रजी िाषा सहायता र भवशेष भशिा सेवाहरू दबुै प्राप्त 

गिुुहुिेछ। यी सेवाहरू तपाईकंो बच्चाको व्यभक्तकृत भशिा कायुिम (Individualized Education Program) वा IEP मा अभिभलभखत गररिेछ र 

दोस्रो िाषाको रूपमा अंगे्रजी (ESL) व्यावसाभयक समावेश गिे IEP टोलीद्वारा वाभषुक रूपमा समीिा गररिछे। अभििावकहरू पभि यी 

वाभषुक IEP समीिा बैठकहरूमा उपभरर्थत हिुुपछु। सार्थै, तपाईकंो बच्चाको IEP टोलीले तपाईकंो बच्चाका आवश्यकताहरू अिुसार 

भिदेशिात्मक कायुिमहरू कायाुन्वयि गररएका छि् ििी सुभिभित गि ुभवद्यालय वष ुिरर सहकायाुत्मक रूपमा काम गिेछ। 

भिलाडेभल्िया रकूल भडभरिक्टको भवशेष शैभिक सेवाहरू बारेमा र्थप जािकारीको लाभग, कृपया आफ्िो भवद्यालय प्रर्ािाध्यापकलाई 

सम्पकु गिुुहोस ्वा https://www.philasd.org/specializedservices/ मा जािुहोस्। 

 

8. म मेरो बच्चतको विद्यतलयमत कसरी थप सम्बद्ध हुनसक्छु? 

 

तपाईकंो बच्चाको भशिामा सम्बर्द् हिुे एउटा तररका ििेको तपाईकंो भवद्यालयको भवद्यालय परामशु भिकाय (School Advisory Council, SAC) 

हो। यो भिकाय -- अभििावक, भशिक, भवद्यार्थी र समदुायको सदरयहरूको समाभवष्ट िएकोले -- भवद्यालय सुर्ार योजिा तर्था भिणुय गिेसाँग 

भवद्यालय िेततृ्वमा मद्दत गछु। अिुवादि गररएका कागजात र दोिाषे सेवाहरू सीभमत अंगे्रजी प्रवीणता िएका सदरयहरूका लाभग 

उपलब्र् गराइन्छ; िाषा SAC को सहिाभगतामा बार्ा हुिुहुाँदैि। भडभरिक्टले भवद्यालय वषु िरर भसटीको भवभिन्ि िागहरूमा “रवागत गाडी” 

बैठकहरू पभि सुभवर्ाजिक बिाउाँछ। यी कायुिमहरूको बारेमा र्थप जािकारीको लाभग, कृपया पररवार र समुदाय करार (Family and 

Community Engagement, FACE) कायाुलयको वेबसाइट 

https://www.philasd.org/face/ मा जािुहोस्। 

 

9. मैले थप जतनकतरी कहताँ फेलत पतना सक्छु? 

 

अंगे्रजी अध्ययिकताुहरूको अभििावक हुि बारेमा र्थप जान्िको लाभग, 

https://wida.wisc.edu/teach/learners/engagement मा जाननहोस।् फफलाडेन्फफया थकूल फडन्थिक्टको बहनभाविक पाठ्यक्रम 

तिा कायकु्रम कायाुलय बारेमा िप जाधनको लाचग, https://www.philasd.org/multilingual/ मा जाननहोस।् 

https://www.philasd.org/directory/school-directory/
https://www.philasd.org/specializedservices/
https://www.philasd.org/face/
https://wida.wisc.edu/teach/learners/engagement
https://www.philasd.org/multilingual/

