
 

 

 

अन्य भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूका लागि अङ्ग्रेजी(ESOL)काययक्रममा  

स्थानको सूचना 
 

 

मिति: __________________________       प्रारम्भिकस्थान      हालको स्थान  

 

____________________________________________________________________________________ 

थर नाि M.I. विद्याथी पररचय 

 

____________________________________________________________________________________ 

विद्यालय   ग्रेड 

 

 

आदरणीय िािा-वपिा/कानूनी अमििािक ज्यू: 
 

िपाईको बच्चा शैक्षिक सत्र___________िा हाम्रो ESOL काययक्रििा अध्ययन गनय योग्य छ िनेर िपाईलाई जानकारी 
गराउँन पाउँदा हािी हवषयि छौं । भयाररल्याण्डको गहृिाषा सिेिणिा िपाईले ददएकोको प्रतिक्रक्रया, मशिकको मसफाररस र 
एउटा अं ग्रेजी प्रिीणिा जाँचका आधारिा विद्याथीहरूलाई यी सेिाहरूको आिश्यकिा छ िन्ने कुरा पदहचान गररन्छ । 
 

समर अङ्ग्रेजी प्रवीणिा स्िर 

 

न्युन ससकारु उच्च ससकारु 

(प्रकट हूदै 
िरेको) 

2 

न्युन मध्यम 

(ववकासशील) 

3 

उच्च मध्यम 

(ववस्िार हुुँदै 
िरेको) 

4 

उन्नि 

(ब्रिक्जङ) 

5 
(शुरु िनै) 

A1 

(अन्वेषण िने) 
A2 

(संलग्न हुने) 
A3 

(प्रवेश िने) 
1 

   
     

 

िपाईकोबच्चाकोESOLकाययक्रममा प्रयोि हुने प्रसशक्षण ववगि ननम्न अनुसार उल्लेख भए बसमक्जम हुनेछन:्  

□ अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथी द्वििाषी: केही पठनपाठन विद्याथीको िाििृाषािा गररन्छ र विद्याथीहरूले उनीहरूको िाििृाषा 
र अङ्ग्ग्रेजी दिैुिा प्रिीणिा हामसल गछयन।्  

□ मिश्रिि द्वििाषी: अङ्ग्ग्रेजी र एउटा अको िाषािा सिान ध्यान केम्न्िि गररन्छ, जसिा अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथी िथा गैर-

अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथीहरूको किािा एउटा अको िाषािा सािाग्रीको पठनपाठन सिािेश छ।  
□ अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथी-तनददयष्ट सङ्ग्क्रिणकालीन मशिा: अङ्ग्ग्रेजी प्रिीणिा हामसल गनय सहयोगका लाश्रग विद्याथीको 

िाििृाषाको प्रयोग गररन्छ िर अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथी िात्र िएको किाको लाश्रग विद्याथीको िाििृाषािा प्रिीणिा 
प्राप्ि गनुय लक्ष्य होइन। 

□ िाििृाषािा सहयोगका साथिा मिश्रिि किाहरू: अङ्ग्ग्रेजी प्रिीणिा हामसल गनय सहयोगका लाश्रग विद्याथीको 
िाििृाषाको प्रयोग गररन्छ, िर अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथी िथा गैर-अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथीको किािा धेरैजसो पठनपाठन 
अङ्ग्ग्रेजीिा नै गररन्छ। 

□ अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथी-तनददयष्ट अङ्ग्ग्रेजी पठनपाठन: अङ्ग्ग्रेजी िाषा सीप िथा सािाग्री अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथीको किािा 
पठनपाठनको लक्ष्य हो।   



 

 

□ अङ्ग्ग्रेजी सहयोगका साथिा मिश्रिि किाहरू: अङ्ग्ग्रेजी िाषा सीप िथा सािाग्री अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथी िथा गैर-अङ्ग्ग्रेजी 
प्रमशिाथीको किािा पठनपाठनको लक्ष्य हो। 

 

 

काययक्रमस्थानववकल्पिथाअङ्ग्रेजीप्रसशक्षाथीहरूको लागि लक्ष्यहरू सम्बन्िी वववरण 

सभपूणय काययक्रिहरूिाप्रत्येकविद्याथीकोअङ्ग्ग्रेजीिाषाप्रिीणिाको स्िरअनुसार अङ्ग्ग्रेजीिाषाविकासिथामशिण उपायहरू 
सिािेश हुन्छ ।प्रत्येकविद्याथीलाई अङ्ग्ग्रेजीसुन्ने, बोल्ने, पढ्नेिथालेख्ने प्रिीणिाहामसल गनय िथा सभपूणयप्रिुख विषयहरूिा 
प्राक्षिक रूपिा सफल हुन िद्दि गनय यी उपायहरूको प्रयोग गररन्छ ।विद्याथीहरूिूलाधार किाहरूिा पूणयिया जान सकून,् 

िाश्रथल्लो ग्रेडिा जान आिश्यक प्राक्षिक स्िरप्राप्ि गरूनरिूलधार विद्याथीहरूको जस्िै दरिा हाइ स्कूल मसद्ध्याएर जान 
सकून ्िन्ने नै अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथीहरूको अपेिाहरू हुन ्। 
 

असभभावकीय अगिकारहरू 

उपलब्ध िएिा िपाईंको बच्चालाइ मिन्दै मशिा पद्धतििा राख्ने अनुरोध गने िपाईंसँग अश्रधकार हुनेछ।  िपाईसँग आफ्नो 
बच्चाको ESOLमशिक र/िा विद्यालयिा सभपकय  गरेर कुनैपतन सिय ESOL सेिाहरू अस्िीकार गने अश्रधकार हुन्छ  । यो 
प्रक्रक्रया िावषयक रूपिा पूरा गनुय पछय। 
 

ववशेष आवश्यकिा भएका अङ्ग्रेजी प्रसशक्षाथीहरू 

विद्याथीको ESOL काययक्रिले व्यम्तिकृि मशिा योजना (IEP) का शैक्षिक उद्देश्यहरूको पूतिय गनय िद्दि गनेछ।  
 

िपाईको बच्चाको स्थानका सम्बन्िमा कृपया िल आफ्नो ननणयय उल्लेख िनुयहोस:् 

 

□ हो,ि आफ्नो बच्चालाई शैक्षिक सत्र_________का लाश्रग ESOLकाययक्रििा सहिागी गराउन चाहन्छु । 
िेरो बच्चाको अङ्ग्ग्रेजी िाषािा प्रगति तनधायरण गनय िावषयक रूपिा अङ्ग्ग्रेजी िाषा प्रिीणिा िूल्याङ्ग्कनद्िारा जाँच 
गररने छ िन्ने कुरा िैले बुझेको छु । 
 

□ होइन, ि आफ्नो बच्चालाई शैक्षिक सत्र_________का लाश्रग  ESOL काययक्रििा सहिागी गराउन चाहंँददन । 
िैले िेरो बच्चाको लाश्रग ESOL सेिाहरू अस्िीकृि गरेको िएपतन िेरो बच्चाको अङ्ग्ग्रेजी िाषािा प्रगति तनधायरण 
गनय िावषयक रूपिा अङ्ग्ग्रेजी िाषा प्रिीणिा िूल्याङ्ग्कनद्िारा जाँच गररने छ िन्ने कुरा िैले बुझेको छु।  राज्यको 
तनकास िापदण्ड पूतिय निए सभि िेरो बच्चा अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथीका रूपिा रहने छ।  कृपया याद राख्नुहोस ्िपाईले 
अनुिति ददएपतछ िपाई र िपाईको बच्चा शीषयक III अन्िगयि प्राप्ि हुने विद्यालय पश्चािट्यूशन िथा गिी 
यािको गहनअङ्ग्ग्रेजीकाययक्रिहरू, अमििािक घरदैलो काययक्रिहरूका साथै अमििािक-मशिकसभिेलनहरूिा 
दोिाषेसेिाहरूका जस्िा अतिररति सेिाहरूको लाश्रग पतन योग्य हुन सतनु हुनेछ । 
 

ननकास मापदण्ड 

िावषयक अङ्ग्ग्रेजी िाषा प्रिीणिा िूल्याङ्ग्कनिा राज्यको तनकास िापदण्ड पूतिय गरेपतछ अङ्ग्ग्रेजी प्रमशिाथीहरू ESOL 

सेिाहरूका लाश्रग योग्य रहने छैनन।् 
 

 

सविनय, 

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

नाि      पद     फोन नभबर 

 

 
 
 
प्रसशक्षणकाययक्रमहरूअथवाकाययक्रम छान्न सहायिा सम्बन्िी अगिक जानकारीका लागि सम्पकय  िनुयहोस:् 

 

______________________________________________________________________________________________ 

नाि      पद     फोन नभबर 

 

कृपया िपाईंले मागथ आफ्नो बच्चाको ESOL स्थापनाका सम्बन्िमा आफ्नो ननणयय जनाएको सुननक्श्चि िनुयहोस ्र 
पुक्टट िनय िल आफ्नो हस्िाक्षर िनुयहोस।् 
 

 

_____________________________________________________________________________________  

िािा-वपिा/कानूनी अमििािकको हस्िािर        मिति  

 

 

      

यो कािजाि यहाुँ फििाय पठाउनुहोस:् 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

नाि    पद      मिति 

 


	समग्र अङ्ग्रेजी प्रवीणता स्तर
	कार्यक्रमस्थानविकल्पतथाअङ्ग्रेजीप्रशिक्षार्थीहरूको लागि लक्ष्यहरू सम्बन्धी विवरण

