स्कूलको नाम:
स्कूलको ठे गाना:

िमित:
िप्रय ____________________:
दतार् को क्रममा पूरा गरे को गृह भाषा प्र�ावली प्रित तपाइँको प्रितिक्रया र व्यि�गत अन्तवार् तार् को प�रणामको आधारमा ताईको बच्चा, ___________________ लाई अग्रजी भाषा
िश�ाथ�का लािग न्यु योकर् राज्य पिहचान परी�ण (NYSITELL) को प्रयोग ग�र _________मा परी�ण िलएको िथयो। यस NYSITELL को प�रणामले तपाइँको बच्चाको अंग्रेजी
भाषा प्रवीणताको स्तर र अंग्रेजी भाषा िश�ाथ� (ELL) सेवाह�को लािग योग्यता िनधार् रण गदर् छ। ताईको बच्चाले NYSITELL मा ______________________________स्तरमा प्रा�
गरे का िथए (तल स्प�ीकरण हे नर् ुहोस्) जस्ले उनलाई बह� भािष िश�ा कायर् क्रम, वा एक नयाँ भाषा कायर् क्रमका �पमा अंग्रेजी अन्तगर् त अंग्रेजी भाषा िश�ाथ� (ELL) सेवाह� प्रा� गनर्
अिधकार प्रदान गदर् छ।
िचन्ह

स्तर

अंग्रेजी भाषा प्रवीणता स्तरको िववरण

स्तर
प्रवेश
(सु�वात)
उदीयमान (कम
मध्यवत�)

पारवहन
(मध्यवत�)
िवस्तार
(िवकिसत)

िवद्याथ�को आफ्नो शैि�क भाषा कौशल अिघ बढाउन सहयोग र संरचनामा ठू लो िनभर् रता रहन्छ र यो ग्रेड स्तर िभत्र िविभन्न िकिसमका शैि�क
प्रसङ्गह�मा अंग्रेजी भाषा प्रवीणता देखाउन आवश्यक भािषक मागह� पूरा गनर् अझै बाक� छ।
िवद्याथ� आफ्नो शैि�क भाषा कौशल बढाउन सहयोग र संरचनामा केही िनभर् र रहन्छ र यो ग्रेड स्तर िभत्र िविभन्न िकिसमका शैि�क प्रसङ्गमा अंग्रेजी
भाषा प्रवीणता दे खाउन आवश्यक भािषक मागह� पूरा गनर् अझै बाक� रहन्छ।
िवद्याथ�ले आफ्नो शैि�क भाषा कौशल बढाउन केही स्वतन्त्रता देखाउँ छ, तर यो ग्रेड स्तर िभत्र िविभन्न िकिसमका शैि�क प्रसङ्गह�मा अंग्रेजी भाषा
प्रवीणता देखाउन आवश्यक भािषक मागह� पूरा गनर् अझै बािक छ।
िवद्याथ�ले आफ्नो शैि�क भाषा कौशल बढाउन ठू लो स्वतन्त्रता देखाउँ छ र यो ग्रेड स्तर िभत्र िविभन्न िकिसमका शैि�क प्रसङ्गमा अंग्रेजी भाषा प्रवीणता
ै न।
देखाउन आवश्यक भािषक मागह� पुरा ह� ँदछ

े ी भाषा िश�ाथ� कायर्क्रम र सेवाह� उपलब्ध छन् िक भन्ने बारे
अिभभावक अिभमुखीकरणमा जान मह�वपूणर् छ जसमा तपाई ंले आफ्नो बच्चाको लािग िविभन्न अंग्रज
जान्न सक्नुह�न्छ।
न्यूयोकर् राज्यमा नयाँ भनार् ELL ह�को प�रवारका लािग िवद्यालयले आफ्नो िवद्यालयमा वा िजल्लामा उपलब्ध िविभन्न ELL कायर् क्रम बारे आमा बाबा र अिभभावकलाई सूिचत
गनर् अिभमुखकरण प्रदान गनर् आवश्यक छ। यस अिभमुखीकरणमा तपाई ंले ELL कायर् क्रम बारे आफ्नो गृह भाषामा जानकारी र सामाग्री प्रा� गनुर् ह� नेछ र यिद आवश्यकता परे मा
दोभाषेको सहयोगमा ELL सेवाह� बारे प्र� सोध्न सक्नु ह� नेछ। यस अिभमुखीकरणको अन्तमा तपाईल
ं े आफ्नो बच्चाको लािग िनणर् य गनर् आवश्यक जानकारी पाएँ भनेर पुि�
गनर् एउटा ELL अिभभावक अिभमुखीकरण जाँच सूची भनुर् ह� नेछ। यस बाहे क तपाई ंले एक ELL िवद्याथ� िनयुि� फारम प्रा� गनुर्ह�नेछ जसले तपाई ँको बच्चाले प्रा� गन� सेवाह�को
सन्दभर् मा अिन्तम िनणर् य गनर् अवसर िदनेछ। यो जानकारी तपाइँको गृह भाषामा उपलब्ध गराइनेछ।
अिभभावक अिभमुखीकरण िनम्न स्थानमा __________ को __________ मा आयोिजत ग�रनेछ:
कृ पया अगाडी आईपुग्नु होला तािक समयमा सु� गनर् सक्छौं । यिद तपाई ं यस अिभमुखीकरणमा आउन सक्नु ह� न्न भने आफ्नो बच्चाको लािग उपलब्ध ELL कायर् क्रमह� बारे
छलफल गनर् एक िनयुि� बनाउन _________________________लाई __________________मा फोन गनुर्होस्। हामी हाम्रो स्कूलमा तपाई ँको बच्चाको लािग एक सफल शैि�क
वषर् को लािग तत्पर छौं। तपाई ंको आफ्नो बाचाको कायर् क्रमको िवषयमा कुनै प्र� छ भने ___________________ लाई____________________मा सम्पकर् गनुर्होस्।
िन�ा,
िप्रिन्सपलको नाम:

अिभमुखीकरण दतार् को समयमा पछर् भने यहाँ िचन्ह लगाउनुहोस्।
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