
 

 

अङ्गे्रजी भाषा िवकास कायर्क्रम 
अिभभावकीय छुट फाराम 

 
िव याथीर्को नाम:_______________________________ िव यालय:____________________________________
िन केको िमित:________________________ गे्रड:________
िव याथीर्को पिरचयपत्र (ID)#:_____________________
 
सङ्घीय कानुन वारा आव यकीय पमा, तपाईँको ब चाले दैिनक पाठह  बु न र िव यालयमा सामािजक पमा 
सहभागी हुनको लािग अङ्गे्रजी भाषा िवकास (English Language Development (ELD)) िनदशनको लािग ऊ योग्य भएको 
वा नभएको िनधार्रण गनर् अङ्गे्रजी भाषा प्रिवणता जाचँ िदएको छ। तपाईँको ब चालाई अङ्गे्रजी पढाइ, लेखाइ, बोलाइ र 
सुनाइमा जाँच गिरएको छ। यो जाँचका अङ्कह ले िव याथीर्लाई अङ्गे्रजी भाषा प्रिवणता आजर्न गनर् र गे्रड तर 
सामग्री िनदशनमा पहँुचको लािग म त गनर् िनमार्ण गिरएको एक कायर्क्रममा ELD िनदशन प्रा त गनर् ऊ योग्य भएको 
वा नभएको सङ्केत गछर्न।्  
 
 

ELD सुिवधाह  अ वीकार गन अिभभावकको अिधकार: िव यालयले उनीह ले मेरो ब चालाई िसफािरस गरेको ELD 
कायर्क्रम िव तारमा वणर्न गरेको छ। मैले िव यालय वारा मेरो ब चाको लािग प्र तािवत कायर्क्रम(ह ) िवचार गरेको छु 
र अलग, िवशषे ELD िनदशन अ वीकार गन छनोट गरेको छु। िवशषे सुिवधाह  वा कक्षाह  ती हुन ्जुन अङ्गे्रजी 
िशक्षाथीर्ह  (English Learners, ELs) को लािग मात्र प्रदान गिर छन,् उदाहरणको लािग ELD िनका ने कक्षाह , ESL युसन, 
ELs को लािग िव यालय-पिछ अङ्गे्रजी युसन वा ELs मात्र भएका सामग्री कक्षाह । यसले ELs र गैर-ELs भएको कक्षा 
समावेश गदन जसमा सामग्री िनदशनमाफर् त ्ELD सहायता हँुदैन।  तलका प्र येक सामग्रीह  जाँच गन वारा, मैले सब ै
कथनह  पढेको र बुझकेो छु भनी वीकार गदर्छु। 
 

______ मेरो ब चाको अङ्गे्रजी भाषा आँकलन अङ्क र मेरो ब चाको हालको शिैक्षक सुधारको बारेमा सावधान छु, र 
उसलाई िकन थप अङ्गे्रजी भाषा िनदशनको लािग िसफािरस गिरएको हो सो बझुकेो छु। 

 

______ िवशषे ELD िनदशन अ वीकार गन वा छो ने मेरो िनणर्य वेि छक हो।  
 

______ मेरो ब चाले अङ्गे्रजी प्रिवणता प्रा त नगरेस म िव यालयले मेरो ब चालाई अङ्गे्रजी िशक्षाथीर् (English 
Learner (EL)) को पमा Pennsylvania िशक्षा िवभाग (Pennsylvania Department of Education) मा िरपोटर् 
गनछ। 

 

______ सङ्घीय कानुनले मेरो ब चालाई वािषर्क पमा WIDA ACCESS for ELs 2.0 सँग जाँच गनुर्पन आव यकता छ 
जबस म उसले अङ्गे्रजी प्रिवणता प्रा त गदर्छ र EL अव थामा िवचार गनुर् पदन। 

 

______ जबस म मेरो ब चाले अङ्गे्रजी प्रिवणता प्रा त गदन र EL अव थाबाट िन केको चार वषर्पिछ िव यालय 
िडि ट्रक्टले िवशषे ELD िनदशन प्रा त गन लाभिबना मेरो ब चाको शिैक्षक प्रगित हेनछ। 

 

______ िव यालय िडि ट्रक्टले मेरो ब चाको अङ्गे्रजी प्रिवणता प्राि तको बारेमा मलाई जानकारी िदन जारी 
राख्नेछ।  

 

______ मैले िव यालय िडि ट्रक्टलाई िलिखत सूचना िदएर कुनै पिन समयमा मेरो प्राथिमकता पिरवतर्न गनर् र 
मेरो ब चालाई िव यालय वारा प्र तािवत ELD कायर्क्रम (ह ) मा भनार् हुन अनुमित िदन सक्छु। 

 

म, ___________________________ (बुबाआमा/अभीभावकको नाम), मािथको जानकारीको पूणर् बोधको साथमा, चाह छु िक  
 

 ______  मेरो ब चालाई प्र तािवत सबै िवशषे ELD कायर्क्रमह  र सुिवधाह  अ वीकार गनर्।  
 ______  मेरो ब चालाई प्र तािवत केही ELD कायर्क्रमह  र/वा िवशषे ELD सुिवधाह  अ वीकार गनर्।  
 
 
 

बुबाआमा/अिभभावकको द तखत:  _________________________  िमित:  ___________________________  
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