लाउ योजना
अँग्रेजी िस�ेह�
फेएट काउ�ी प��क �ूलह�

फेएट काउ�ी प��क �ूलह�ले आप्रवासी बालबािलका र यु वाह� लगायत, अँ ग्रेजी िस�े ह�लाई
म�तगन�कोलािग एक अं ग्रेजी भाषा काय� क्रम प्रदानगन� छ, अं ग्रेजी भाषामा द�ता हािसलगन� , अँ ग्रेजीमा उ�
�रको शैि�क उपल��ह� िवकासगन� कोलािग, र उही चु नौतीपू ण� रा� शै ि�क मापद�ह�मा समान
उ� मापद�ह� जु न िज�ाका िव�ाथ�ह�ले पू रागन� अपे �ा ग�रन्छ।

डा. िडमेट�स िलिग�
अधी�क
२०२१-२०२२
जन डी. प्राइस प्रशासन
४५० पाक� �े स

. ले��ंगटन, केवाई ४०५११

http://www.fcps.net/

लाउ योजना सिमित सद�ह�
फेएट काउ�ी प��क �ूलह�
अँग्रेजी िश�ाथ�ह�को िवभाग

सद� शीष�क (पद)

लोरी बोवेन
रोशेल ब्राउन
अमा�ा ब्रमिफ�
ट� े सी ब्रुनो
ए�र �ाट� ोन
शेली �ाटिफ�
एिलजाबेथ �ोईड
अमा�ा डे िनस
जो िग�न
पेज हरमन
टे रा िह�
िलसा िहलेनब्रा�
केट �ाकअने�ी
िट�नी माश�ल
िलंजी मािट�ली
जे� �ाकिमिलन
िलसा िनको�
बेट्सी रे �
िक्र�ी िस�े
ब्रुक ���न
िलसा ��थ
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िमडल �ूलह�का प्रमुख
िप्र��पल
सामा� स�ाहकार
िनद� शा�क िवशेष�
िवशेष िश�ा िनद� शक
िप्र��पल
िनद� शा�क िवशेष�
ईएल िश�क, िमडल �ूल
िनद� शा�क िवशेष�
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प�रवार र सामुदाियक स�क�
हाई �ूलह�का प्रमुख
ईएल िश�क, िमडल �ूल
िप्र��पल
ईएल िश�क, हाई �ूल
मू�ाँ कन सा�रता
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लाउ योजना
सामग्रीह�को तािलका
ख� शीष�क

१ माग�दश� क िस�ा�ह�
२ अँ ग्रेजी िस�ेको भना� , पिहचान, र
स्थापना (िनयु ��)
३ काय�क्रमको िववरण
४ अथ�पूण� प�ँ च
५ �ावसाियक िश�ा
६ अँ ग्रेजी भाषा प्रवीणता मू�ा�न
७ िनकास (प्रस्थान) मापद�ह� र
प्रिक्रयाह�
८ िनगरानी प्रिक्रयाह�
९ जारी (चिलरहे को) काय� क्रमको
मू�ाँ कन
१० आमाबुबाह�/अिभभावकह�सँग
अथ�पूण� संचार
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ख� १ माग�दश�क िस�ा�ह�
संघीय िवधान प्र�े क िव�ाथ� सफल �न्छ ऐन (ईएसएसए) (ESSA) (२०१५) ले सबै
बालबािलकाह�को िश�ाकोलािग बिलयो जवाफदे िहता र सीिमत अँ ग्रेजी िनपु ण� (प्रिबण)
िव�ाथ�ह�कालािग िवशे षगरी ऐनको शीष� क I र III अ�ग�त प्रावधानह� प्रदानगद� छ।
कुनैपिन ब�ा पढाईबाट ब��त नहोस् (नो चाइ� ले � बहाई�) (एनसीएलबीले)
(NCLBले) रा� र स्थानीय िव�ालय र िव�िव�ालयह�लाई ऐनको उ�े � पू रागन�
कोषपिन उपल� गराउँ छ।
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/index.html
१९७४को समान िश�ा अवसरह�को ऐनले लाउको रायमा तोिकए अनु सार समान
प�ँ च सुिनि�तगन� िव�ालयह�लाई "उपयु � कदमह� चाल्न" आव�कछ।
http://www.law.cornell.edu/topics/education.html
१९६४को नाग�रक अिधकारह�को ऐनको शीष� क VIले राि��य उ�ि� र अ� नाग�रक
अिधकारह�को आधारमा भे दभावलाई िनषे ध गद� छ।
https://www.law.cornell.edu/wex/title_vii#:~:text=A%20federal%20la
w%20(Title%20VII,national%20origin%2C%20and%20genetic%20infor
mation.
सव�� अदालतका
िनण�यह�

का�ानेडा िव�� (िवप�मा) िपकाड� (१९८१) मािमलाको नजीरकोलािग
िव�ालयह�ले यो सु िनि�तगन� कोलािग तीन-प�ीय �ि�कोणको प्रयोगगन� आव�कछ िक
उनीह�ले मािथका कानू नह�को पालना गद� छन् : एक राम्रो शै ि�क िस�ा�मा आधा�रत
अ�ास; एक उपयु� काय� क्रमको प्रभावकारी काया� �यन; आ�ासन छिक काय� क्रमले यो
आव�कतालाई पू रागन� कोलािग एक मू�ा�न र �सपिछको काय� क्रम प�रमाज� नको
माफ�त कामग�ररहे कोछ।
https://web.stanford.edu/~hakuta/www/LAU/IAPolicy/IA1bCastane
daFullText.htm
�ाईलर िव�� (िवप�मा) डोले (१९८२) िव�ासगरे का िथए िक साव� जिनक
िव�ालयह�का सबै िव�ाथ�ह�लाई, जसमा कुनै पिन िव�ाथ�ह� स��िलतछन् जसलाई
कानु नी आप्रवासीको �पमा द�ावे जीकरणगन� सिकंदै न, उिचत �पले से वाप्रदान
गन� पछ� ।
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0457_020
2_ZO.html
लाउ िव�� (िवप�मा) िनको�ले (१९७४) िव�ासगरे का िथए िक सीिमत अँ ग्रेजी
प्रवीणताभएका िव�ाथ�ह�कोलािग पा�क्रम, िनद� शन, र सामग्रीह�मा समान प�ँ च
प्रदानगनु� , ज�ै िक अँग्रेजीमा प्रभु �शाली िव�ाथ�ह�कोलािग प्रदान ग�रन्छ, वा�वमा
�ायसंगत छै न।
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0414_056
3_ZS.html

शीष�क ३का िव�ालय िज�ाह�ले गन� पछ� :
आव�कताह�
• समयमै, वै ध र भरपद� त�रकामा ईएलका (EL) िव�ाथ�ह�को पिहचानगन�
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•
•
•
•
•
•
•

•

सबै ईएलका (EL) िव�ाथ�ह�लाई शै ि�क �पमा राम्रो भाषा सहायताको
काय�क्रम प्र�ावगन�
ईएलका (EL) िव�ाथ�ह�लाई िनद� शन िदन यो� कम� चारीह� र पया� � स्रोतह�
उपल�गन�
ईएलका (EL) िव�ाथ�ह�लाई िव�ालयका काय� क्रमह�, गितिविधह� र
से वाह�मा समान प�ँ च पाउने छन् भ�े सु िनि�तगन�
अ� िव�ाथ�ह�बाट ईएलका (EL) िव�ाथ�ह�लाई अनाव�क अलगावलाई
रो�े
अँग्रेजी िस�े र क�ा-�रीय क�ाकाय� गन� ईएलका (EL) िव�ाथ�ह�को प्रगितको
िनगरानीगन�
भाषा सहायता काय� क्रमको बेला ईएलका (EL) िव�ाथ�ह�लाई�ने कुनै पिन
शैि�क कमीको समाधानगन�
ईएलका (EL) िव�ाथ�ह�लाई अँ ग्रेजीमा िनपु ण भएपिछ सहायता
काय� क्रमह�बाट बािहरलाने र ितनीह� समयभ�ा पिहले बािहर िन��एका त
छै नन् भ�े सु िनि�तगन� ितनीह�को िनगरानीगन� ।
ईएलका (EL) काय� क्रमह�को प्रभावका�रताको मू�ा�नगन� ।

रा�का िनयमह� रा�मा िवशे ष जनसङ्�ाह�लाई समावे शगन� कालािग मू�ा�न र जवाफदे िहता
काय�क्रमह� आव�कछन् ।
७०३ केएआर (KAR) ००५:०७०
हाई �ूल �ातक �रकोलािग �ू नतम आव�कताह�।
७०४ केएआर (KAR) ००३:३०५

िज�ाका नीितह�

०८.१३४५२ पा�क्रम र िनद� शन: दोस्रो भाषाको �पमा अँ ग्रेजी
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ख� २ अँग्रेजी िश�ाथ�को (िस�े को) भना�, पिहचान, र
स्थापना (िनयु��)

१. प्रार��क भना� को समयमा, िव�ालयमा प्र�े क िव�ाथ�को आमाबुबा/अिभभावकलाई
(चाहे स�ािवत अँ ग्रेजी िश�ाथ� होस् वा नहोस् ) गृ ह भाषामा सव� �ण पू रागन� भिनन्छ।
भना� प्रिक्रयाह�को स�ारकोलािग आव�कपदा� आमाबुबाह�/अिभभावकह�लाई
अनु वाद र �ा�ा से वाह� प्रदान ग�रने छ।
२. जो िव�ाथ�ह�को प्राथिमक वा गृह भाषा अँ ग्रेजी बाहे क अ� छ, उनीह�लाई
ईएसएसए (ESSA), शीष� क III मा सं घीय प�रभाषाको यो िनधा� �रतगन� कोलािग िक के
उनीह� अँ ग्रेजी िस�े लागे का�न् , प्रार��क अँ ग्रेजी िश�ाथ�ह�को (िस�े ह�)
प्रवीणता मू�ा�न �वस्थापन ग�रने छ। अँ ग्रेजी भाषा प्रवीणता मू�ा�नले सु �े,
बोल्ने , पढ् ने र ले�ेको मू�ा�नगन� छ।
�र

प्रवीणताको
मू �ा�न

मू �ा�न
प्रशासक

प्रवीणताको प्रा�ा�

िक�रगारटे न

िक�रगारटे नकोलािग
ड�ू आईिडएको
(WIDA) जाँ च

ईएल (EL) िश�क

१-५औं क�ाह�

ड�ू आईिडएको
(WIDA) अनलाइन
जाँ च
ड�ू आईिडएको
(WIDA) अनलाइन
जाँ च

ईएल (EL) िश�क

सबै िक�रगारटे नका
िव�ाथ�ह� ईएल
(EL) से वाह�कोलािग
यो� �न्छन्।
सं यु� ४.५

िज�ा

सं यु� ४.५

६-१२औं
क�ाह�

अँ ग्रेजी िश�ाथ�ह�को पिहचान िव�ालयको पिहलो िदनदे �ख भना� भएको ३०
िदनिभत्र वा िव�ालय वष� को बेला भना� भएको १४ पात्रो िदनिभत्र (�ाले�र िदनह�)
ग�रनुपद� छ।
(कृपया �ान िदनु होस् : िक�रगाट� नकालािग ड�ू आईिडए (WIDA) जाँ च
के�कीको सामा� िक�रगाट� न प्रार��क जाँ च, िब्रगे � प्रार��क बा�काल
िक�रगाट� न जाँ च III भ�ा पिहले �वस्थापन ग�रने छ। ड�ू आईिडए जाँ चका
प�रणामह� िब्रगे�को �वस्थापनमा सहयोगगन� अनु वादककोलािग यो�ता
िनधा� रणगन� प्रयोग ग�रन्छ।)
३. अँ ग्रेजी िश�ाथ�ह�कोलािग ���गत काय� क्रम से वा योजनाको मू�ा�न, स्थापना
(िनयु ��), र रचना उपयु � रा� र सं घीय िश�ा आव�कताह�को अनु पालनमा
बनाइनेछ।
४. सामा� िश�ा पा�क्रममा सहभािगतालाई समथ� नगद� र क�ाको पदो�ित वा हाई
�ूल �ातक�रकोलािग भाषाका अवरोधह�लाई हटाउन िनद� शना�क र
स���त से वाह� िव�ाथ�ह�को अँ ग्रेजी भाषा र शै ि�क आव�कताह�लाई
पू रागन� रचना ग�रने छ।अँ ग्रेजी िश�ाथ�ह�का (िस�े ह�का) �पमा
पिहचानग�रएका िव�ाथ�ह�लाई िव�ालयको अँ ग्रेजी भाषा िनद� शा�क काय� क्रममा
भागिलने अवसर प्रदानग�रने छ।

ख� ३ काय�क्रमको िववरण
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काय�क्रम सेवा
योजना िवकास

प�रवारह�का
लािग सू चना

१. िव�ाथ�लाई अँ ग्रेजी िस�े ईएलको (ELको) �पमा पिहचान ग�रसकेपिछ, िव�ाथ�ले
िव�ालयको पिहलो िदन भना� गरे मा ३० िभ�े पात्रो (�ाले�र) िदनह�मा वा
िव�ालय वष� को पिहलो िदन पिछको कुनै िदनमा िव�ाथ�ले भना� भएमा १४ �ाले �र
िदनह�िभत्र काय� क्रम से वा योजना (पीएसपी) (PSP) पू रा ग�रने छ।
२. ईएल (EL) िश�कले ईएलको (ELको) काय� क्रम से वा योजनामा (पीएसपी) (PSP)
उप�स्थत �न उपयु � िनद� शा�क र मू�ा�न अनु कूलताह� (अवस्थानु कूल
प�रवत� न) िनधा� रणगन� प�रवार सिहत सबै सरोकारवालाह�लाई आम��तगद� भाषा
मू�ा�न सिमित (एलएसी) (LAC) बैठकको आयोजना गन� छ।
३. एलएसीमा (LACमा), सिमितका सद�ह�ले ईएलको (ELको) िव�ाथ�को
त�ाँ कह�को (डे टाको) समी�ागन� छन् र उपयु � अँ ग्रेजीमा सीिमत िनपु ण�ता
(एलईपी) (LEP) से वाह�, िनद� शना�क र मू�ा�न अनु कूलताह�बारे
(अनुकूलताह�) छलफल गन�छन्। प्र�े क ईएलको (EL) िव�ाथ�सँ ग �ू नतम: एउटा
एलईपी (LEP) से वा र एउटा िनद� शना�क वा मू�ा�न अनु कूलता�ने छ।
४. ईएलका (ELका) िश�कले चयन ग�रएका एलईपी (LEP) से वाह�, िनद� शना�क र
मू�ा�न अनु कूलताह� अन� (इ�ीिनट) �ा�स र ईएललेभेशनमा
(ELLevation) {िडिजटल (िव�ु तीय) �े टफम� हो जहाँ सबै EL िव�ाथ� रे कड� ह�
रा�खन्छन्। यो िडिजटल फाइल �ािबने ट ज�ै छ।�े टफम� कुनै पिन प्रिविधको
आधार हो जसमा अ� प्रिविधह� वा प्रिक्रयाह� िनमा� ण �न्छन् ।} ईएल (EL) िवशे ष
िवषयमा के��त एक िनद� शा�क एकाईमा (मो�ु लमा) रा�े (प्रिव�गन� ) छ।
५. ईएल (EL) िश�कले ईएलले भेशनबाट (ELLevationबाट) पीएसपीको (PSPको)
कागजको प्रितिलिप िसज� नागन� र छा�े छ।
६. एलएसी (LAC) बैठकमा उप�स्थत सबै सरोकारवालाह�ले पीएसपीमा (PSPमा)
ह�ा�र गन�छन् ।
७. िप्र��पलले पीएसपीमा (PSPमा) ह�ा�र गन� छ।
८. पीएसपीको (PSPको) प्रितिलिप सबै सरोकारवालाह�लाई उपल� गराइने छ।
९. ईएसएसए (ESSA) १११२(ई)(३)(ए)को आव�कता अनु सार, िज�ाले िन�लाई
स�ोधनगद� अँग्रेजी िश�ाथ�का अिभभावकह�लाई िल�खत सू चना पठाउने छ:
क. प्रिक्रया जस�ारा ब�ालाई पिहचान ग�रएको िथयो
ख. ब�ाको अँ ग्रेजी प्रवीणताको �र, य�ो �रको कसरी मू�ा�न ग�रयो, र
ब�ाको शै ि�क उपल��को मापद�ह�को �स्थित
ग. िज�ा�ारा प्र�ाव ग�रएको काय� क्रमह� अँ ग्रेजी िस�े ह�कोलािग रचना
ग�रएकोहो
घ. कसरी काय� क्रमह�ले ब�ाको शै ि�क साम�� ह� (श��ह�) र
आव�कताह�लाई पू रागन� छन्
ङ. काय�क्रमह�ले कसरी िवशे ष �पमा वहाँ ह�को ब�ालाई अं ग्रेजी िस� र उमेर
उपयु � शै ि�क उपल�� मापद�ह�लाई पूरागन� म�तगन� छ
च. काय� क्रमह�को िविश� िनकासका (specific exit requirements)
आव�कताह� जब िव�ाथ�ह�ले ड�ू आईिडए एसीसीईएसएसमा (WIDA
ACCESSमा) समग्र ४.५ प्रा�ंका पाउँ छन् , उनीह�लाई धाराप्रवाह अं ग्रेजीमा
िनपु ण पु न: वग�कृत ग�रन्छ। यसको अथ� िव�ाथ�ह�लाई अब अँ ग्रेजी भाषा
िस� स���त िवशे ष िनद� शनको आव�कता पद� न।
छ. अपा�ता भएको ब�ाको हकमा काय� क्रमले ब�ाको ���गत िश�ा
काय� क्रमको उ�े �लाई कसरी पू रागछ�
ज. अिधसू चनाह� बु� यो� र �वहा�रकताको हदस�, अिभभावकले बु�स�े
भाषामा �नु पछ�
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झ. आमाबाबुको अिधकारसँ ग स���त जानकारी जसमा (१) अनु रोधमा आफ्ना
ब�ाकालािग ईएलका (ELका) से वाह� छोड् ने अिधकार (२) आफ्नो ब�ालाई
��ो काय� क्रममा भना� गन� वा अक� काय� क्रम वा िनद� शनको िविध छनोटगन�
िवक�ह� समावे शछन् । यिद उपल� छ भने , िव�ालय�ारा र (३) एक भ�ा
बढी काय� क्रमह� प्र�ाव ग�रएको ख�मा िविभ� काय� क्रमह� र िनद� शनका
िविधह� बीच चयनगन� अिभभावकह�लाई सहयोगगनु� ।
१०.
यो सू चना िन�ानु सार पठाइने छ:
क. अँग्रेजी िश�ाथ�ह�कालािग काय� क्रममा पिहले नै सहभागी भइसकेका वा
सहभागी �नकालािग पिहचान भइसकेका िव�ाथ�ह�कालािग,
आमाबुबाह�लाई िव�ालयको पिहलो िदन पिछ ३० �ाले�र िदनह�िभत्र
सू िचत ग�रने छ।
ख. िव�ालयको पिहलो िदनपिछ पिहचान भएका िव�ाथ�ह�कालािग, काय� क्रममा
िव�ाथ�को स्थापनापिछ (िनयु ��पिछ) १४ �ाले�र िदनह�िभत्र
आमाबुबाह�लाई सू िचत ग�रने छ।
११.
आमाबुबाह�ले रा�को अँ ग्रेजी प्रवीणताका उ�े �ह� र आव�क रा�
मू�ा�नह�मा वहाँ ह�को ब�ाको प्रगितको वािष� क सू चनाप्रा� गनु� �ने छ।
एक पटक अँ ग्रेजी िश�ाथ�को आमाबु बा/अिभभावकले सू चनाप्रा�गनु� भएपिछ, अँ ग्रेजी
िस�े ह�लाई प्रभावकारी भाषा िनद� शन शै ि�क काय� क्रमह� र अँ ग्रेजी िश�ाथ�ह�लाई
िसकाउनकोलािग पा�क्रम अनु �प से वाह�, के�की शै ि�क मानकह� र अँ ग्रेजी
भाषामा प्रवीणता र शै ि�क उपल��कालािग राि��य, रा� र स्थानीय मापद�ह��ारा
िनधा� �रत िदशािनद� शह� उपल� गराइने छ।
प�रवारह�ले ईएल (EL) से वाह�बाट बािह�रने िवक�रो� स�ु �न्छ। जब कुनै
आमाबुबाले सहभािगताको अ�ीकारगनु� �न्छ, िव�ालय िज�ाले एक पीएसपी (PSP),
एलईपी (LEP) सेवा, र िनद� शा�क र/वा मू�ा�न सं योजनह� (assessment
ईएल (EL) accommodations) माफ�त िव�ाथ�लाई उसको वा उनको अँ ग्रेजी भाषा र शै ि�क
सेवाह�बाट आव�कताह�लाई पू रागन� समान अवसरछ भनी सु िनि�तगन� कोलािग िज�े वारी कायम
बािह�रने राख्छ। िव�ाथ�ह�ले रा�को िनकास मापद�लाई पू रानगरे स� वािष� कअँ ग्रेजी रा�दे �ख-रा�मा समझ र स�ारको मू�ा�न (एसीसीईएसएस) (ACCESS) परी�ामा भाग
िलनेछन्। अङ्ग्रेजी िस�े िव�ाथ�ह�लाई एउटा प�र�स्थित जहाँ सबैसँग सफल�ने
िन�� र समान मौका �न्छ, र पाठह�, गृहकाय� ह�, मू�ा�नलाई
अनु कूलनगन� कोलािग (समायोजनगन� कोलािगको) प्र�ावग�रन्छ ताकी िब�ाथ�ह�ले यो
दे खाउन सकोस् िक उनीह�लाई अँ ग्रेजीमा बाधा िबना के थाहा छ।से वाह� छोड् नु
(निलनु) भने को अं ग्रेजी भाषा अिधग्रहणलाई समथ� नगन� िवशे ष �पमा रचनाग�रएका
से वाह�लाई �ीकारनगनु� हो।
ईएलको (ELको) �पमा पिहचान ग�रएको िव�ाथ�कोलािग कुन ईएल (EL) से वाह� र
काय�क्रमह� सबैभ�ा उपयु �छन् भने र िनधा� रण गन� , एलएसीले (LACले) िव�ाथ�को
क. अँग्रेजीमा प्रवीणताको �र
भाषा िनद� शन
ख. क�ा �र
शैि�क काय�क्रम
ग. शै ि�क पृ �भू िम
घ. ि�भाषी काय� क्रमह�कोलािग भाषाको पृ �भू िम
ङ. अ� मू�ा�न त�ाँ कह� (डे टा)
एलएसीले (LACले) िवचारगन� स�े अ� बाल-के��त कारकह� समावे शछन्:
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च. िव�ाथ�को मातृ भाषामा सा�रता
छ. अमे�रकी समाजमा िभ�े
ज. अमे�रकी िव�ालयह�मा िबताएको समयको अबिध (ल�ाई)
ड�ू आईिडए (WIDA) अं ग्रेजी भाषा िवकास ईएलिड (ELD) मानकह�ले
के�कीको आव�क अँ ग्रेजी भाषा प्रवीणता ईएलपी (ELP) मानकह�को �पमा
कामगद� छ। यी मापद�ह�ले ईएलका (ELका) िव�ाथ�ह�कोलािग िनद� शनमा
के�की शै ि�क मानकह� केएएसको (KASको) सहयोगी कागजातको �पमा
काय� गद� छ। ड�ू आईिडए ईएलिड (WIDA ELD) मानकह�ले केएएसलाई
(KASलाई) प्रितस्थापन गद� न। ब�, यी मानकह�ले िव�ाथ�ह�ले
िव�ालयह�मा साथीह�, िश�कह� र पा�क्रमह�सँ ग सं ल��न
आव�कपन� सामािजक, िनद� शना�क र शै ि�क भाषालाई प्रितिनिध�गछ� न् ।
िन� लेखािचत्रले (चाट� ले) फेएट काउ�ी प��क �ूलह�मा प्र�ाव ग�रएका ईएल (EL)
काय�क्रमह�को संि�� िसं हावलोकन प्रदानगद� छ। प्र�े क काय� क्रमलाई ईएलह�
(ELsको) आव�कताह�लाई पू रागन� िवशे ष तािलम भएका अङ्ग्रेजी िस�े ह�का
िश�कह� चािहन्छ (ज�ै , ईएसएल (ESL) वा ि�भाषी िश�ण समथ� न)। काय� क्रम से वाका
नमूनाह� (मोडे लह�) एक अं ग्रेजी िश�ाथ�को अि�तीय आव�कताह�लाई
पू रागन� कोलािग सं योजनगन� सिकन्छ।
काय� क्रम सेवा िवक�
ईएलिड (ELD): अं ग्रेजी भाषा
िवकास

•
•

•

एसईआई (SEI): आश्रय
अं ग्रेजी िनद� शन

2021-2022
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•
•

िवशे षताह� र िववरण
अङ्ग्रेजी भाषा सीपह� सामग्री (क�े �)
िनद� शनको के�-िबन्दु हो।
ईएलह�लाई ( ELsलाई) �� �पले अं ग्रेजी
भाषाको बारे मा िसकाउनकोलािग रचना
ग�रएको प्रिविधह�, काय� प्रणाली र िवशे ष
पा�क्रमको काय� क्रम, जसमा सामग्री
(क�े �) िनद� शनस� प�ँ चगन� कोलािग
आव�क शै ि�क श�ावली समाबेशछ।
सामग्री (क�े �)-आधा�रत ईएसएल (ESL)
िनद� शन, जसले सामग्री �े त्रह�सँ ग भाषा
िनद� शनह�लाई एकीकृत गद� छ, अं ग्रेजी
िस�े ह�को भाषा र शै ि�क
आव�कताह� दु वैलाई पू रागन� सक्छ।
अँ ग्रेजीमा क�ा-�र सामग्री (क�े �)
िनद� शनकोलािग तयारी वा समथ� नगन� ईएल
(EL) प्रमािणत िश�क�ारा िसकाइएको हो।
िनद� शन सामग्री (क�े �मा) प�ँ चगन�
आव�क शै ि�क भाषामा के��तछ।
िनद� शनकालािग प्रयोगग�रने अँ ग्रेजी भाषा
आिश्रत िश�ण नीितह�कोसाथ
िव�ाथ�ह�को प्रवीणता �रमा
अनु कूिलतछ। सामग्रीमा (क�े �मा)आधा�रत ईएसएल (ESL ) िनद� शन, जसले
क�े न् �े त्रह�सँ ग भाषा िनद� शनह�लाई
एकीकृत गद� छ, अं ग्रेजी िस�े ह�को भाषा र
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•

सीबीई (CBE): सामग्रीमा
(क�े �मा) आधा�रत
ईएसएल (ESL)।

यस �ि�कोणले शैि�क सामग्री
�े त्रह�बाट िनद� शा�क
सामग्री, िस�े काय�ह�, र
क�ाकोठाको प्रिविधह�को
प्रयोग भाषा, सामग्री,
सं�ाना�क र अ�यन
सीपह�लाई
िवकासगन� कालािग वाहनको
�पमा प्रयोग गद� छ। अंग्रेजीलाई
िश�ाको िनद� शन मा�मको
�पमा प्रयोग ग�रन्छ।

एसईएन (SEN): सं रिचत
अं ग्रेजी एकाग्रता, अवशोषण
(सीिमत अं ग्रेजी प्रवीणता
भएका िव�ाथ�ह�कालािग
अं ग्रेजीमा प्रवीणता िवकास
गन� र अङ् ग्रे जीमा शै ि�क
सामग्री िनद� शनबाट लाभ
उठाउनकोलािग
रचनाग�रएको एउटा
िनद� शना�क �ि�कोण।)

काय�क्रम
सेवाह�को योजना
र
आव�क
िव�ाथ�को
अिभलेखह�
(रे कड� ह�)

2021-2022

•

•

•

•
•

•

शै ि�क आव�कताह� दु वैलाई पू रागन�
सक्छ।
ईएलह�लाई (ELsलाई) शै ि�क सामग्री
(क�े �) अं ग्रेजीमा सामग्री (क�े �)
प्रमािणत िश�क�ारा िसकाइन्छ।
िनद� शन दु वै शै ि�क सामग्री (क�े �) र
अं ग्रेजी प्रवीणतालाई िवकासगन� मा
के��तगछ� ।
िनद� शनकोलािग प्रयोगग�रने अँ ग्रेजी
भाषालाई भाषाको िवकासको
आव�कताह�लाई पू रागन� कोलािग
प�रमािज� त पा�क्रमसं ग िव�ाथ�को
प्रवीणता �रकोलािग अनु कूिलत ग�रन्छ।
ईएलह� (ELह�) दोहोरो प्रमािणत
िश�क�ारा दु वै सामग्री (क�े �) �े त्र र
ईएलमा (EL मा) पढाइन्छ।

िनद� शन क�े � प�ँ चगन� आव�क शै ि�क
भाषामा के��त �न्छ।
िनद� शनकालािग प्रयोगग�रने अं ग्रेजी भाषा
आिश्रत िश�ण नीितह�कोसाथ
िव�ाथ�ह�को प्रवीणता �रमा
अनु कूिलत�न्छ।
ईएलह� (ELsलाई) सामग्री (क�े �)
प्रमािणत िश�क�ारा अं ग्रेजीमा शै ि�क
सामग्री िसकाइन्छ। ईएलका (EL)
िश�कह�ले भाषाको आव�कताह�
पू राभएको छ भने र सु िनि�तगन� सामग्री
िश�कह�सँ ग सहकाय� गछ� न् ।

ईएल (EL) से वाह� प्रा�गन� िव�ाथ�ह�ले प्र�े क िव�ाथ�को अिभलेखलाई (रे कड� को)
कायमरा� आव�कपद� छ। फेएट काउ�ी प��क �ूलह�ले ईएललेभेशन
(ELLevation) काय�क्रममा (उ�े �मा) ईएल (EL) अिभलेखह� (रे कड� ह�) र/वा सं चयी
रे कड� ह� समावेश गद� छ:
• गृह भाषामा सव� �णको प्रितिलिप
• प्रार��क अं ग्रेजी भाषा प्रवीणता (िक�रगारटे न/ड�ू आईिडए (WIDA)
अनलाइन जाँ चकोलािग ड�ू आईिडए (WIDA) जाँ च)
• ईएसएसए (ESSA) १११२(ई)(३)(ए)मा आव�क जानकारी भएको अिभभावकको
सूचना पत्रको प्रितिलिप
• शैि�क उपल��को �र (ज�ै, �रपोट� काड� ह�, िमडटम�ह�)
• वािष� क ईएलपी (ELP) मू�ा�नका प�रणामह� ईएलएलह� (ELLs) २.०कालािग
एसीसीईएसएस (ACCESS)
• काय� क्रम से वा योजना जसमा ७०३ केएआर (KAR) ५:०७०लाई आव�क िन�
त�ह� समावे शछन्:
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- िव�ाथ�को ईएल (EL) �स्थित िनधा� रणगन� कोलािग �व�स्थतग�रएको
अँग्रेजी भाषा प्रवीणता ईएलपी (ELP) मू�ा�नको नाम र िमित
- िनद� शन र/वा मू�ा�नमा लागू ग�रने िविश� समायोजनाह�= (अनु कूल)
- एलएसी/पीएसपी (LAC/PSP) सिमितका सद�ह�को नामह�को सू ची
जसले कागजातह�को समी�ागरी िनण� यह� गरे का िथए
- वण� न ग�रएको समायोजनको (अनु कूलनह�को) अनु मोदनको सं केतको
�पमा उपयु � िव�ालयको प्रधाना�ापकको ह�ा�र।

अथ�पूण� प�ँ च
ख� ४

ईएलका (ELका) िव�ाथ�ह�लाई सबै पा�क्रम र अित�र�-पा�क्रम काय� क्रमह�मा
अथ� पूण� प�ँ च प्रदान ग�रनु पछ� । साथ� क प�ँ च समावे शछ, तर सीिमत छै न:
• क�ा-उपयु� पा�क्रम तािक पदो�ित र �ातक�रको उपािधका
आव�कताह� प्रा��न्छन्
• प्री-�ूल, पू रा-िदन िक�रगारटे न, �ा�ेट, प्रितभाशाली र प्रितभावान, जीवनवृ ित
(पेशा) र प्रािविधक िश�ा, कला, र खे लकूदका काय� क्रमह�, उ�त स्थापना एपी
(AP), अ�रा� ि��य �ातक (बाकालरीएट) आईबी (IB) पा�क्रमह�, �बह� र
स�ान समाज सिहत सबै काय� क्रमह�मा भागिलने समान अवसर।

ईएलका (ELका) िव�ाथ�ह�लाई राि��य मू ल वा ईएल (EL) �स्थितको आधारमा अलगगन�
सिकँदै न। य�िप ईएल (EL) काय� क्रम सेवा िवक�ह�ले ईएलका (ELका) िव�ाथ�ह�लाई
िदनको सीिमत भागकोलािग छु �ै िनद� शनह� प्रा�गन� आव�कपन� सक्छ, छनोटग�रएको
काय�क्रमले काय�क्रमको शै ि�क ल�ह� प्रा�गन� कालािग तक�यु � सबैभ�ाकम
अनाव�क
अलग�पमा स�ालनग�रनु पछ� ।
पृथ�रणलाई
रो�ु
अपा�ता भएका ईएलका (ELका) िव�ाथ�ह�लाई भाषामा सहायता र अश�तास���त से वाह� दु बै प्रदानग�रनु पछ� जसको उनीह� सं घीय कानू न अ�ग�त
हकदारछन् ।
• अस�मता भएका ईएलका (ELका) िव�ाथ�ह�लाई समयमै िवशे ष िश�ा र
िवशेष
अस�मता-स���त से वाह�कोलािग स्थान, पिहचान र मू�ा�नग�रनु पछ� ।
िश�ाकोलािग
• सीिमत अँग्रेजी प्रवीणताको आधारमा ईएलका (ELका) िव�ाथ�ह�लाई अस�मता
ईएसएलका
भएका िव�ाथ�ह�को �पमा अनु पयु � �पमा पिहचानगन� बाट रो�, ईएलका
(ESLका)
(ELका) िव�ाथ�ह�लाई िव�ाथ�को आव�कता र भाषाका सीपह�को आधारमा
िव�ाथ�ह�को
उपयु � भाषामा मू�ा�न ग�रने छ।
मू�ा�न र दोहोरो
• एक ���गत िश�ा योजना (आईईपी) (IEP) िवकासगन� टोलीले ईएलका (ELका)
सेवाह� प्रदानगन�
िव�ाथ�को भाषा-स���त आव�कताह�लाई स�ोधनगन� से वाह� प्रदानगन�
िव�ाथ�को भाषा आव�कताह�बारे जानकार सहभागीह�लाई
समावे शगनु� पछ� ।

�ावसाियक िश�ा

ख� ५

यो� िश�कह�

2021-2022

ईएल (EL) िव�ाथ�ह�ले अँ ग्रेजी िश�ाथ� (िस�े ) िश�कह�बाट भाषा िनद� शन र सामा�
िश�ा पा�क्रममा प�ँ च प्रा�गछ� न् जसले सीिमत अँ ग्रेजी प्रवीण (िनपु ण�) िव�ाथ�ह�लाई
िसकाउन प्रमािणत र/वा अनु मोदन ग�रएकाछन् ।

Fayette

County

Public

Schools

P a g e 11 | 17

फेएट काउ�ी प��क �ूलह�को अँ ग्रेजी िश�ाथ� (िस�े ) कम�चारी सू त्रकोलािग मानक
केसलोड संचालन प्रिक्रयाको प्रयोग ईएलका (ELका) िव�ाथ� भना� ह� र जिटलताह�को आधारमा
���गत िश�ा काय�क्रम वािष� क कम�चारी िविनयोजनलाई िनधा� �रतगन� कोलािग ग�रने छ। अक� �ूल वष� कोलािग
आईईपीह� (IEPs),
भना� प�रयोजनाकोलािग िब�ाथ� भना� त�ाँ क (डे टा) वािष� क �पमा फेब्रुअरी १मा अनं त
���गत प�रवार सेवा
योजनाह� �ा�सबाट (इ�ीिनट �ा�स) िनकािलने छ।
आईएफएसपीह�
(IFSPs), र ५०४
योजनाह� �ूलआधा�रत वाक्-भाषा
िवशेष�ह�
एसएलपीह� (SLPs) र
प्र�� र/वा अप्र�� सेवा
िवतरण िवक�ह�
माफ�त अ� पेशेवरह�ले
सेवा गरे का
िव�ाथ�ह�को सं�ा।

प्रमािणत सामा� िश�ा िश�कह�ले अँ ग्रेजी िस�े ह�लाई (िश�ाथ�ह�लाई) सामा�
िश�ा पा�क्रममा समानप�ँ च प्रदानगन� अनु कूलनगन� को (समायोजनको)
काया� �यनकोलािग वािष� क प्रिश�ण र समथ� नप्रा� गन� छन् । ईएलका (ELका) िश�कह�
वा िज�ाका कम�चारीह�ले �ावसाियक िसकाईका अनु भवह� प्रदानगन� छन् ।

अँ ग्रेजी िश�ाथ� (िस�े ) िनद� शा�क िवशे ष�ह�ले ईएलको (ELको) र सामा� िश�ाका
िश�कह�कोलािग �ावसाियक िश�ा र िनर�र समथ� न प्रदानगन� छन् । िनद� शा�क
िवशे ष�ह�ले के�की िश�ा िवभागले उपल� गराएको ड�ू आईिडए (WIDA)
ईएल (EL) �ावसाियक िसकाईका अवसरह�मा सं ल��ने छन् ।
समथ�नकोलािग
सामा� िश�ा
िश�क प्रिश�ण
िज�ाका
िनद� शा�क
िवशेष�ह�

अँग्रेजी भाषा प्रवीणता मू �ा�न

ख� ६

अँग्रेजी भाषामा प्रवीणता हािसल नगरे का अँ ग्रेजी िश�ाथ�ह�लाई रा��ापी परी�णको
क्रममा वै ध, भरपद� त�रकाले मू�ा�न ग�रनेछ र शै ि�क सामग्री (क�े �) �े त्रह�मा
िव�ाथ�को �ान र �मता स��ी सही त�ाँ क (डे टा) उपल� गराउन उपयु � ठाउँ ह�
उपल� गराइनेछ।

एचएलएस (HLSको) आधारमा स�ािवत ईएलका (ELका) िव�ाथ�ह�को �पमा पिहचान
ग�रएका िव�ाथ�ह�को अं ग्रेजी भाषामा प्रवीणता ईएलपी (ELP) िनधा� रणगन� के�कीले
ड�ू आईिडए (WIDA) जाँ च मू�ा�नह� प्रयोग गद� छ। िक�रगाट� नका
अँग्रेजी भाषा िव�ाथ�ह�लाई िक�रगारटे नकालािग िव�-�रीय िनद� शा�क रचना र मू�ा�न
प्रवीणता जाँ च ड�ू आईिडए (WIDA) जाँ चलाई प्रयोगगरे र र क�ाह� १-१२मा भएका िव�ाथ�ह�लाई
ड�ू आईिडए (WIDA) अनलाइन जाँ च प्रयोगगरे र जाँ चग�रन्छ।
ईएसएसए (ESSA) ११११ (२) (जी)ले िज�ाह�ले सबै ईएलका (ELका) िव�ाथ�ह�को
ईएलपी (ELP) वािष�क आधारमा मू�ा�नगन� आव�कछ। के�कीमा,
ईएलएलह�कोलािग (ELLsकोलािग) िक�रगारटे न एसीसीईएसएस (ACCESS ) र
वािष�क मू�ा�न ईएलएलह� (ELLs) २.० (क�ाह� १-१२कोलािग) एसीसीईएसएस (ACCESS) सबै
ईएललाई (ELsलाई) वािष� क परी�णको अविधमा िदइन्छ। एसीसीईएसएसले (ACCESSले)
चार�े त्रमा िव�ाथ�को भाषाको मू�ा�नगछ� : सु �े, बोल्ने, पढ् ने (पठन) र ले�े।
2021-2022
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ईएल (EL) पिहचान भएको कुनै पिन िव�ाथ�ले एसीसीईएसएस (ACCESS) परी�ा
िदनैपछ� । रा� िनकास (exit criteria) मापद� पू रा नगरे स� ईएल (EL) िव�ाथ�ले
वािष� क एसीसीईएसएस (ACCESS) परी�ामा भागिलने छ। काय� क्रमह�को िविश�
िनकास आव�कताह�-यो िनधा� �रतगन� कोलािग िनकास मापद�ह� (specific exit
criteria of programs) स्थािपत ग�रन्छ िक एक िब�ाथ�सं ग अँ ग्रेजी िस�े िश�कको
प�रमाज� नह� वा समायोजनह� (accommodations) िबना सबै-अं ग्रेजी क�ामा
सफल�नकोलािग िव�ाथ�सँग पया� � अँ ग्रेजी धाराप्रवाहछ िक छै न भनी िनधा� रणगन�
स्थापना ग�रन्छ।
वै क��क प�ँ च मह�पू ण� सं �ाना�क अस�मताह� भएका क�ा १-१२मा ईएलह�लाई
(ELs) ���गत �पमा �व�स्थत कागजमा-आधा�रत परी�णहो। प्र�े क िव�ाथ�को
आईईपी (IEP) टोलीले िव�ाथ�ले कुन मू�ा�न िलनु पछ� भ�े िनधा� रणगछ� , र प्र�े क
िव�ाथ�को आईईपी (IEP) वा ५०४ टोलीले समायोजनाह� आव�क छिक छै न भने र
िनधा� रणगछ� ।

ख� ७

मापद� र प्रिक्रयाह�बाट बािहर िन�नु
(Exit Criteria and Procedures)

काय� क्रमह�को िविश� िनकास आव�कताह�-यो िनधा� �रतगन� कोलािग िनकास
अँग्रेजी िस�े मापद�ह� स्थािपत ग�रन्छ िक एक िब�ाथ�सं ग अँ ग्रेजी िस�े िश�कको प�रमाज� नह�
काय�क्रमबाट वा समायोजनह� (accommodations) िबना सबै-अं ग्रेजी क�ामा सफल�नकोलािग
बािहर िन�ँदै िव�ाथ�सँग पया� � अँ ग्रेजी धाराप्रवाहछ िक छै न भनी िनधा� रणगन� स्थापना ग�रन्छ।
िव�ाथ�ह�लाई ड�ू आईिडए एसीसीईएसएसमा (WIDA ACCESS) मू�ा�नमा ४.५
प्रा�गदा� "अंग्रेजी िस�े "बाट "पु न: वग�कृत धाराप्रवाह अं ग्रेजीमा प्रवीणमा (आरएफईपी)
(RFEP)" पुन: वग�कृत ग�रन्छ। काय� क्रम िदशािनद� शह�मा एक मू�ा�न प्रिक्रया
समावे श �न्छ जसमा िव�ाथ�ह�ले सं केतगन� कोलािग उ�े � िनकास मापद�ह�
समावेश�न्छ जब:
क. अँग्रेजी बोल्न, सु�, पढ् न र लेखेर बु�कोलािग आव�क प्रवीणता िवकास गरे कोछ
ख. अँ ग्रेजी िस�े ह�कालािग तयार नग�रएका क�ाकोठाह�मा प्रवे शगन� र
सफलतापू व�क सहभागी�न सक्छन्
ग. हाई �ूलबाट �ातक�रमा उितण� �ने (उपािधपाउने ) आशागन� स�ु �न्छ
के�की रा�को ईएल (EL) काय� क्रमबाट बािह�रनकोलािग, िव�ाथ�ले
ईएलएलह�कोलािग (ELLs कोलािग) िक�रगारटे न एसीसीईएसएसमा (ACCESSमा) ४.५
वा सोभ�ा मािथको पू ण� सं योजन प्रवीणता �र वा तह (�र) बी/सी छ प्रा�ां क (नतीजा)
हािसलगनु� पछ� । ईएलएलह� (ELLs) २.०कोलािग क�ाह� १- १२कोलािग हो।
ईएलएलह�कालािग (ELLsकालािग) वै क��क एसीसीईएसएस (ACCESS) िलइरहे का
िव�ाथ�ह�ले ईएल (EL) �स्थितबाट बािहर िन�न पी२ (P2) वा सोभ�ा मािथको सं यु�
सं योजन प्रा�ां क (नतीजा) हािसलगनु� पछ� । काय� क्रमबाट बािहर िन�ने िमित जु न
िव�ालय वष�को जुन ३०मा िव�ाथ�ले से वाह� छोडे को िथयो।
यिद कुनै िव�ाथ� गैर-ड�ू आईिडए (non-WIDA) रा�बाट फेएट काउ�ी प��क
�ूलह�मा स्थाना�रण गछ� र �ो रा�मा िनगरानी र/वा बािहर िन�ने �स्थितछ भने,
2021-2022
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िनगरानी र/वा बािहर िन�ने �स्थितलाई स�ान ग�रने छ, र िव�ाथ�ले िनगरानी र/वा
बािहर िन�ने �स्थितलाई काय� जारी रा�े छ।

िनगरानी प्रिक्रयाह�

ख� ८

पु न:नािमतग�रएका पू ण� अँ ग्रेजी प्रवीण (आरएफईपी) (RFEP) (पु न: बण� न) ईएल (EL)
िव�ाथ�ह�को शै ि�क प्रगितलाई चार वष� स� िनगरानी ग�रने छ। सामग्री िश�कह�ले
आरएफईपी (RFEP) िव�ाथ�को ईएललेभेशनमा (ELLevationमा) ि�-वािष� क
काय� स�ादन स��ी जानकारीलाई द�ावे ज �ने छ ग�रने छ।
िन� जानकारीलाई िवचारगन� सिकन्छ:
• ईएल (EL) काय� क्रमबाट बािहर िन�नकालािग अमे�रकी अँ ग्रेजी बोल्ने
िव�ालयमा प्रवे शगरे को समयको ल�ाइको अिभलेख (रे कड� )
• मानकीकृत उपल�� परी�णह�मा उपल��
• सामग्री (Content) �े त्रका क�ाह�मा पाउने अ�ह�
• ग्रेड पोइ� आभरे ज (GPA) (तपाईको स�ू ण� शै ि�क काय� स�ादन
प्रितिनिध�गन� एकल सं चयी सं �ा हो।
• आमाबुबाको अवलोकनह� र/वा प्रितिक्रया
• िश�कको अवलोकनह�
• पदो�ित र �ातक�रकोलािग उपािधका आव�कताह�लाई पू रागद�
• �ातक�रको उपािधका दरह�
यिद िनगरानीले िव�ाथ�लाई शै ि�क काय� स�ादन र/वा अं ग्रेजी भाषाको सीपह�मा सं घष�
ग�ररहे को दे खाउँ छ भने , िव�ाथ�लाई थप समथ� नह� उपल� गराउनै पछ� । यिद बािहर
िन��एको ईएल (EL) िव�ाथ�ले यी अित�र� समथ� नह� भएतापिन प्रगित ग�ररहे को
छै न भने , िव�ाथ�लाई थप ईएल (EL) काय� क्रम से वाह� उपल� गराउनु पछ� िक भनी
िनधा� रणगन� वैध, भरपद�, र क�ा-उपयु� मू�ा�न (ज�ै, ड�ू आईिडए
नमुना (WIDA MODEL) प्रयोगगरी िव�ाथ�को पु न: मू�ा�न �नसक्छ। यिद कुनै
िव�ाथ�ले ईएल (EL) काय� क्रममा पु न: प्रवे शगछ� भने, िज�ाले कारणह�लाई द�ावे ज
गन� छ र िव�ाथ�को आअमबुबा/अिभभावकबाट सहमित प्रा�गन� छ।
ईएसएसए (ESSA) ३१२१(ए)(५)को चार वष� स� केएएससं ग (KAS) भे ट्ने ईएलह�को
(ELs) सं �ा र प्रितशतको बारे मा सू चनािदन आव�क छ, जब िव�ाथ�ह� अब उप्रा�
ईएल (EL) काय� क्रम से वाह�प्रा�गरे का छै नन् । त�ाँ कह�मा (डे टामा) पठन/ले खन,
गिणत, र िव�ानकालािग सामग्री (Content) मू�ा�नह�मा नितजाह� समावे श �नु पछ�
र अस�मता भएका अँ ग्रेजी िश�ाथ�ह��ारा त�ाँ कलाई साना समूहह�मा
िवभाजनगनु� पछ� । भाषा सहायता काय� क्रममा सहभािगताका कारण भएको शै ि�क
घाटाह� पु नः पू ित� ग�रएको छ भनी सु िनि�त गन� कालािग बािहर िन�ने िमित (ज�ै,
आरएफईपी (RFEP) वष� १, वष� २) पिछको वष� अनु सार त�ाँ कह�लाईपिन
(डे टालाईपिन) साना समूहह�मा िवभाजनगनु� पछ� ।

जारी (चिलरहे को) काय�क्रमको मू �ा�न

फेएट काउ�ी प��क �ूलह�ले अँ ग्रेजी िश�ाथ�ह�लाई अँ ग्रेजीमा प्रवीणता
हािसलगन�, अँग्रेजीमा उ� �रको शै ि�क उपल��ह� िवकासगन� र िज�ाका सबै
िव�ाथ�ह�ले पू रागन� अपे �ागरे को उही चु नौतीपू ण� रा� शै ि�क मापद�ह�मा समान
अं ग्रेजी
उ� मापद�ह� हािसलगन� अँ ग्रेजी भाषा काय� क्रम प्रदानगन� छ।
िश�ाथ�ह�को

ख� ९
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(िस�ेह�को) भाषाका बाधाह� हटाउने िदशामा प्रगित भइरहे को छ िक छै न भने र िनधा� रणगन� र
काय�क्रमको ल� आव�क िनद� शा�क प�रवत� नह�को पिहचानगन� अं ग्रेजी िस�े ह�कोलािग
िनद� शा�क काय� क्रमह�को िनयिमत �पमा मू�ा�न ग�रने छ।
िज�ाको अँ ग्रेजी िश�ाथ�ह�को काय� क्रमको स�क�, अङ्ग्रेजी िश�ाथ�ह�को
िनद� शा�क िवशे ष�ह�, साथसाथै अँ ग्रेजी िश�ाथ�ह�को िवभागका िनद� शकले
िव�ाथ�को समान शै ि�क अवसरह�मा प�ँ चको िनगरानीगन� छन् , दु बै
िनद� शा�क र अित�र� पा�क्रमह�।
काय�क्रमको
वािष�क �पमा, िन� त�ाँ कह� (डे टा) त�ह�को प्रयोग ग�रने छ:
मू�ा�न
• के�की योगा�क मू�ा�न र एमएपी (MAP) (के-८) (K-8) मू�ा�नका
प्रा�ा�ह�
• ईएलएलकोलािग (ELLsकोलािग) ड�ू आईिडए आ�े स (WIDA ACCESS)
२.0मा प्रा�ा�ह�
• सामग्री (Content) पा�क्रमह�मा अं कह� (ग्रेडह�)
• पुनव�ग�करण र िनकासका (िन�ने ) प्रितशतह�
• क�ा ९-१२कोलािग �ातक�र पू रागन� र छोड् नेको प्रितशतह�
• उ�त पा�क्रमह�मा सहभािगताका प्रितशतह� (अनस� , एडभान्स्ड �े समे�
(AP), अ�रा� ि��य �ातक (बाकालरीएट) आई/बी (IB) र प्रितभाशाली र प्रितभावान
से वाह�मा सहभािगता।
• प्री�ूल, �ा�ेट र िवशे ष काय� क्रमह�मा भना� का प्रितशतह�
• िवशे ष िश�ा से वाह�मा भना� का प्रितशतह�
• संि��ता (सं क्रमण) र उप�स्थितका प्रितशतह�
• अित�र� काय� क्रमह�मा सहभािगता
• िनल�न प्रितशतह�
• कलेज र पेशाकोलािग तयारी
• �ावसाियक िसकाईका अिभलेखह� (रे कड� ह�)
• िव�ाथ� र ईएल (EL) िश�क कम�चारीको अनु पातह�
हालका ईएलह� (ELs, भू तपू व� ईएलह� (Els), र किहलेपिन ईएलह� नबने काह�को
(नेभर-ELsको) काय� स�ादन तु लना गरी िज�ाको EL काय� क्रमलाई िनर�र सु धारगन�
त�ाँ कह� (डे टा) त�ह�लाई प्रयोग ग�रने छ।
मू�ा�नमा िव�े षणमा िन� कुराह� समावे श �ने छ:
• ईएल (EL) काय� क्रमको काया� �यन
- अनाव�क िवभाजन (अलगराख्नु )
- काय� क्रमह�को प�रमाज� न जब काय� स�ादन त�ाँ कले (डे टाले) सं केत
गद� छ िक ईएलह�ले (ELs) उिचत अविध िभत्र प्रवीणतामा पु �सकेका
छै नन्।
- ईएलह�ले (Els) मापद�-आधा�रत क�ा-उपयु � िनद� शनमा भाग
िलइरहे का छै नन्
• कम�चारी र �ावसाियक िश�ा
- पू वा� �ास (वाकथ्रु ) साधन (उपकरण)
- �ावसाियक िश�ाको प्रभावका�रता
• िव�ाथ� प्रदश� न (अं ग्रेजी भाषाको प्रा�� (अिधग्रहण)
- िव�ाथ�को अं ग्रेजी भाषामा प्रवीणताको �रह�
- उिचत समय िभत्र भाषा प्रवीणताको उपल��
• िव�ाथ� प्रदश� न (शै ि�क सामग्री)
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- अवसरह�मा तु लना�क प�ँ च जसले कलेज र जीवनवृ ितकोलािग (पे शा)
तयारीमा ने तृ� गद� छ
- क�ा �रको सामग्रीमा (Content) प्रभु � (िसप)
- सामग्री �े त्रह�मा (Content) अनु दै�� प्रदश� न
- �ातकको उपािध, पढाई-छोड् ने, र रिहरहनु (कायमराख्नु का)
प्रितशतह�

आमाबुबाह�/अिभभावकह�सँग अथ�पूण� स�ार

ख� १०

ब�-भाषी प�रवारह�ले अं ग्रेजी बोल्ने प�रवारह�लाई कुनै पिन काय� क्रम, से वा वा
गितिविधको बारे मा जानकारीको पया� � सू चना प्रदानगन� बु�स�े भाषामा अथ� पूण�
स�ारको हकदार �न्छन् । यी सं चारह�मा समावे शछन्, तर जानकारीमा सीिमत छै नन् :
• भाषा सहायता काय� क्रमह�
• िवशे ष िश�ा र स���त से वाह�
• आईईपी (IEP) भे लाह� (िमिटं गह�)
• गुनासो प्रिक्रयाह�
• गैर-भे दभावको सू चनाह�
• िव�ाथ� अनु शासन नीितह� र प्रिक्रयाह�
• दता� र भना�
• �रपोट� काड� ह�
• िज�ा वा िव�ालयका गितिविधह�मा िव�ाथ�को सहभािगताकोलािग
आमाबुबाको अनु मितकोलािग अनु रोधह�
• आमाबुबा-िश�कका स�े लनह�
• आमाबुबाको पु ��काह� (�ा�बुकह�)
• प्रितभाशाली र प्रितभावान, �ा�ेट र िवशे ष काय� क्रमह�
फेएट काउ�ी प��क �ूलह�को �ा�ा (दोभाषे ) र भाषानु वाद से वाह�को िवभागले
मातृ भाषाको �ा�ा (दोभाषे ) र अनु वादह� प्रदानगरे र ब�-भाषी प�रवारह�लाई
समानप�ँ च प्रदानगद� छ। �ा�ा र भाषानु वाद से वाह�मा समावे शछन् :
• ठाउँ मानै (अनसाइट) �ा�ा
• आभाशी (भचु� अल) दू रस्थ (�रमोट) अनु वाद (VRI)
• टे िलफोनबाट �ा�ा
• कागजातको भाषानु वाद
िडजीटल अनुरोध प्रणाली प्रयोगगरे र िव�ालयका रचनाकता� ह�ले �ा�ा (दोभाषे ) र
भाषानु वाद से वाह�को प�ँ चगछ� न् । काय� ह� (असाइनमे�ह�) �ा�ा (दोभाषे ) र
भाषानु वाद से वाह�को िवभागको स�क��ारा िनधा� रण ग�रन्छ।
ईएसएसए (ESSA) १११२(ई)(३)(ए-िब) ले प्र�े क िज�ाले आफ्नो िव�ाथ�को अं ग्रेजी
िस�े को �पमा पिहचान र भाषा िनद� शन शै ि�क काय� क्रममा (एलआईईपी) (LIEP)
स्थापनाको (िनयु ��को) सू चना प�रवारह�लाई उपल�गराउन आव�कछ।
िव�ालयमा भना� �ने िव�ाथ�को पिहचान भएको १४ िदनिभत्र वा िव�ालयको पिहलो िदन
पिछ ३० िदन िभत्र प�रवारह�लाई सू चना प्रदानगरी स�ै पछ� ।
ईएसएसए (ESSA) १११२(ई)(३) (सी)ले िज�ालाई ब�भािषक प�रवारह�लाई उनीह�ले
कसरीगन� सक्छन् भने र जानकारी िदनकोलािग प्रभावकारी त�रकालागूगन� आव�कछ:
• आफ्नो िव�ाथ�को िश�ामा सं ल��नु
• आफ्ना िव�ाथ�ह�लाई सहयोगगन� सिक्रय सहभागीब�ु
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- अं ग्रेजीमा प्रवीणता हािसलगनु�
- एक पू ण�-िवकिसत िश�ामा उ��र हािसलगनु�
- सबै िव�ाथ�ह�बाट अपे ि�त चु नौतीपू ण� के�की शै ि�क �रह�लाई
पू रागनु� ।
प�ँ चको सीमाले (आउट�रचले) प�रवारह�बाट िसफा�रसह�को जवाफिदन सू चना
पठाउने र िनयिमत िमिटं गह�को (भे टघाटह�को) आयोजनागन� समावे श गद� छ।
ईएसएसए (ESSA) १११२ (सी) ले ईएसएसए (ESSA) १११२(ई) अ�ग�त प�रवारह�लाई
उपल� गराइने सू चना र जानकारी बु�सिकने र एकसमान ढाँ चामा र प�रवारले बु �स�े
भाषामा उपल� गराउन आव�कछ। मू ल िनद� शन र अं ग्रेजी िस�े ह�को काय� क्रमसँ ग
स���त �ा�ा (दोभाषे ) र भाषानु वाद से वाह� प्रदानगनु� सं घीय नाग�रक अिधकारह�
कानू नका आव�कताह��न् ।
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