अन्य भाषा बोल्ने व्यिक्तहरूका ला�ग अङ्ग्रेजी (ESOL) कायर्क्रममा
स्थानको सच
ू ना

�म�त: __________________________

प्रारिम्भक स्थान

हालको स्थान

____________________________________________________________________________________
थर
नाम
M.I.
�वद्याथ� प�रचय
____________________________________________________________________________________
�वद्यालय
ग्रेड
आदरणीय माता-�पता/कानन
ू ी अ�भभावक ज्य:ू
तपाईको बच्चा शै��क सत्र___________मा हाम्रो ESOL कायर्क्रममा अध्ययन गनर् योग्य छ भनेर तपाईलाई जानकार�

गराउन पाउँ दा हामी ह�षर्त छ� । म्या�रल्याण्डको गह
ृ भाषा सव��णमा तपाईले �दएको प्र�त�क्रया, �श�कको �सफा�रस र एउटा
अंग्रेजी प्रवीणता जाँचका आधारमा �वद्याथ�हरूलाई यी सेवाहरूको आवश्यकता छ भन्ने कुरा प�हचान ग�रन्छ ।

शरु
ु गन�

अन्वेषण गन�

संलग्न हुने

A1

A2

A3

समग्र अङ्ग्रेजी प्रवीणता स्तर
प्रवेश गन�
1

प्रकट हुदै
गरे को

�वकासशील
3

2

�वस्तार हुँदै
गरे को
4

तपाईको बच्चाको ESOL कायर्क्रममा प्रयोग हुने प्र�श�ण �व�ध �नम्न अनस
ु ार उल्लेख भए ब�मिजम हुनेछन ्:
□ अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ� द्�वभाषी: केह� पठनपाठन �वद्याथ�को मातभ
ृ ाषामा ग�रन्छ र �वद्याथ�हरूले उनीहरूको मातभ
ृ ाषा
र अङ्ग्रेजी दव
ै ा प्रवीणता हा�सल गछर् न ्।
ु म

□

�म�श्रत द्�वभाषी: अङ्ग्रेजी र एउटा अक� भाषामा समान ध्यान केिन्द्रत ग�रन्छ, जसमा अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ� तथा गैर-

□

अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�-�न�दर् ष्ट सङ्क्रमणकाल�न �श�ा: अङ्ग्रेजी प्रवीणता हा�सल गनर् सहयोगका ला�ग �वद्याथ�को

अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�हरूको क�ामा एउटा अक� भाषामा सामाग्रीको पठनपाठन समावेश छ।

मातभ
ृ ाषाको प्रयोग ग�रन्छ तर अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ� मात्र भएको क�ाको ला�ग �वद्याथ�को मातभ
ृ ाषामा प्रवीणता
प्राप्त गनुर् ल�य होइन।

□

मातभ
ृ ाषामा सहयोगका साथमा �म�श्रत क�ाहरू: अङ्ग्रेजी प्रवीणता हा�सल गनर् सहयोगका ला�ग �वद्याथ�को
मातभ
ृ ाषाको प्रयोग ग�रन्छ, तर अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ� तथा गैर-अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�को क�ामा धेरैजसो पठनपाठन
अङ्ग्रेजीमा नै ग�रन्छ।

□
□

अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�-�न�दर् ष्ट अङ्ग्रेजी-मात्र पठनपाठन: अङ्ग्रेजी भाषा सीप तथा सामाग्री अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ� मात्रको

क�ामा पठनपाठनको ल�य हो।

अङ्ग्रेजी-मात्र सहयोगका साथमा �म�श्रत क�ाहरू: अङ्ग्रेजी भाषा सीप तथा सामाग्री अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ� तथा गैरअङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�को क�ामा पठनपाठनको ल�य हो।

कायर्क्रम स्थान �वकल्प तथा अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�हरूको ला�ग ल�यहरू सम्बन्धी �ववरण
सम्पण
ू र् कायर्क्रमहरूमा प्रत्येक �वद्याथ�को अङ्ग्रेजी भाषा प्रवीणताको स्तर

अनस
ु ार अङ्ग्रेजी भाषा �वकास तथा �श�ण

उपायहरू समावेश हुन्छ । प्रत्येक �वद्याथ�लाई अङ्ग्रेजी सन्
ु ने, बोल्ने, पढ्ने तथा लेख्ने प्रवीणता हा�सल गनर् तथा सम्पण
ू र्
प्रमख
ु �वषयहरूमा प्रा��क रूपमा सफल हुन मद्दत गनर् यी उपायहरूको प्रयोग ग�रन्छ । �वद्याथ�हरू मल
ू ाधार क�ाहरूमा
पण
र् या जान सकून ्, मा�थल्लो ग्रेडमा जान आवश्यक प्रा��क स्तरप्राप्त गरून ् र मल
ू त
ू धार �वद्याथ�हरूको जस्तै दरमा हाइ

स्कूल �सद्ध्याएर जान सकून ् भन्ने नै अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�हरूको अपे�ाहरू हुन ् ।
अ�भभावक�य अ�धकारहरू

उपलब्ध भएमा तपा�को बच्चालाइ �भन्दै �श�ा पद्ध�तमा राख्ने अनरु ोध गन� तपा�सँग अ�धकार हुनेछ। तपाईसँग आफ्नो
बच्चाको ESOL�श�क र/वा �वद्यालयमा सम्पकर् गरे र कुनैप�न समय ESOL सेवाहरू अस्वीकार गन� अ�धकार हुन्छ । यो
प्र�क्रया वा�षर्क रूपमा परू ा गनुर् पछर् ।

�वशेष आवश्यकता भएका अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�हरू

�वद्याथ�को ESOL कायर्क्रमले व्यिक्तकृत �श�ा योजना (IEP) का शै��क उद्देश्यहरूको प�ू तर् गनर् मद्दत गन�छ।
तपाईको बच्चाको स्थानका सम्बन्धमा कृपया तल आफ्नो �नणर्य उल्लेख गनह
ुर् ोस ्:
□

हो, म आफ्नो बच्चालाई शै��क सत्र_________का ला�ग ESOL कायर्क्रममा सहभागी गराउन चाहन्छु ।

मेरो बच्चाको अङ्ग्रेजी भाषामा प्रग�त �नधार्रण गनर् वा�षर्क रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रवीणता मल्
ू याङ्कनद्वारा जाँच
ग�रने छ भन्ने कुरा मैले बझ
ु ेको छु ।

□

होइन, म आफ्नो बच्चालाई शै��क सत्र_________का ला�ग ESOL कायर्क्रममा सहभागी गराउन चाहँ�दन ।

मैले मेरो बच्चाको ला�ग ESOL सेवाहरू अस्वीकृत गरे को भएप�न मेरो बच्चाको अङ्ग्रेजी भाषामा प्रग�त �नधार्रण

गनर् वा�षर्क रूपमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रवीणता मल्
े ो छु। राज्यको
ू याङ्कनद्वारा जाँच ग�रने छ भन्ने कुरा मैले बझ
ु क

�नकास मापदण्ड प�ू तर् नभए सम्म मेरो बच्चा अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�का रूपमा रहने छ। कृपया याद राख्नह
ु ोस ् तपाईले

अनम
ु �त �दएप�छ तपाई र तपाईको बच्चा शीषर्क III अन्तगर्त प्राप्त हुने �वद्यालय पश्चात ट्यश
ू न तथा गम�
यामको गहन अङ्ग्रेजी कायर्क्रमहरू, अ�भभावक घरदै लो कायर्क्रमहरूका साथै अ�भभावक-�श�क सम्मेलनहरूमा

दोभाषे सेवाहरूका जस्ता अ�त�रक्त सेवाहरूको ला�ग प�न योग्य हुन सक्नु हुनेछ ।
�नकास मापदण्ड

वा�षर्क अङ्ग्रेजी भाषा प्रवीणता मल्
ू याङ्कनमा राज्यको �नकास मापदण्ड प�ू तर् गरे प�छ अङ्ग्रेजी प्र�श�ाथ�हरू ESOL

सेवाहरूका ला�ग योग्य रहने छै नन ्।
स�वनय,

_______________________________________________________________________________________________
नाम
पद
फोन नम्बर

प्र�श�ण कायर्क्रमहरू अथवा कायर्क्रम छान्न सहायता सम्बन्धी अ�धक जानकार�का ला�ग सम्पकर् गनह
ुर् ोस ्:
______________________________________________________________________________________________
नाम
पद
फोन नम्बर
कृपया तपा�ले मा�थ आफ्नो बच्चाको ESOL स्थापनाका सम्बन्धमा आफ्नो �नणर्य जनाएको स�ु निश्चत गनह
ुर् ोस ् र
पिु ष्ट गनर् तल आफ्नो हस्ता�र गनह
ुर् ोस ्।

_____________________________________________________________________________________
माता-�पता/कानन
�म�त
ू ी अ�भभावकको हस्ता�र

यो कागजात यहाँ �फतार् पठाउनह
ु ोस ्:
_______________________________________________________________________________________________
नाम
पद
�म�त

