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Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success as a citizen in a global community. 
 

 

 

… (Student’s name) … का अभििावक वा संरक्षकहरूलाई: 

आईडी:              हालको सू्कल:              सू्कल वर्ष ( Enter School Year)      

हालको गे्रड:  

 

भिय अभििावक वा संरक्षकजू्य, 

 

हामीले िर्षरै ओहायो अंगे्रजी िार्ा िवीणता स्क्रिनर (OELPS21) ियोग गरेर तपााँईको बच्चाको अंगे्रजी 

िार्ा िवीणताको मूल्याङ्कन गयौं।  

 

ओहायो अंगे्रजी िार्ा िवीणता स्क्रिनर (OELPS21) का आधरमा तपााँईको बच्चाको अंगे्रजी िवीणतामा:                          

  …. ……मा मापन गररएको छ। यभि बच्चाले िवीण स्तर िन्दा कम अंक िाप्त गयो िने उसले अंगे्रजी 

िोस्रो िार्ा कायषक्रमका सेवाहरू िाप्त गनेछ। िवीण स्तरमा भवद्यार्थीले आफ्नो िगभत अनुगमन गनष जारी 

राखे्नछ। सेवाहरूका िकार साइट र गे्रड स्तर अनुसार फरक हुनेछ।  

 

यभि तपााँईको बच्चाले आवश्यकता पूरा गछष  िने्न भनभित ियो र उनीहरू पभहले नै िक्ष स्तरमा छैनन् िने 

उनीहरूलाई अंगे्रजीमा बोल्न, सुन्न, पढ्न र लेख्नमा भनपुण हुन मद्दत गनष र्थप सहयोग िाप्त हुनेछ। यी 

सेवाहरूले तपााँईको बच्चालाई गे्रड पिोन्नभत र स्नातकको लाभग उमेर उपयुक्त शैभक्षक उपलस्क्रिका 

मापिण्डहरू पूरा गनष मद्दत गनेछ। उनीहरूले ओहायो अंगे्रजी िार्ा िवीणता स्क्रिनर  (OELPS21) मा 

भनपुण अंक िाप्त नगरेसम्म ओहायो अंगे्रजी िार्ा िवीणता मूल्याङ्कन (OELPA) िते्यक स्क्रिङमा तपााँईका 

बच्चाको िगभत मापन गनष सो परीक्षा भलइन्छ। तपााँईको बच्चा यो कायषक्रमबाट बाभहरराँिा पभन अभतररक्त 

शैभक्षक सहयोगको आवश्यक छ भक छैन िनेर भनधाषरण गनष उनीहरूका कायषसम्पािनको अनुगमन जारी 

रहनेछ। 

 

यभि तपााँईको बच्चामा असक्तता छ िने िोस्रो िार्ाको रूपमा अंगे्रजी (इ एस एल) ले तपााँईका बच्चाको 

व्यस्क्रक्तगतकृत भशक्षा (इस्क्रिभवज्लाइज््ड एडु्यकेसन) वा ५०४ योजनाका उदे्दश्यहरू पूरा गनष उपयुक्त 

कमषचारीहरूसाँग समन्वय गनेछ। 

 

म िोस्रो िार्ाको रूपमा अंगे्रजी (इ एस एल) कायषक्रममा तपााँईका बच्चाको सहिाभगतालाई दृढतापूवषक 

िोत्साभहत गिषछु र कायषक्रमका फाइिाहरू बारे र्थप जान्नकालाभग तपााँईलाई भनमन्त्रणा गिषछु। यद्यभप, 

तपााँईसाँग आफ्नो बच्चालाई िार्ा भनिेशन कायषक्रमबाट कुनै पभन समयमा हटाउन सके्न अभधकार छ। 

 

यभि तपााँई आफ्ना बच्चाको अङ्गे्रजी िार्ा भवकास र शैभक्षक उपलस्क्रिमा िएको िगभतबारे छलफल गनष 

चहानुहुन्छ िने कृपया एप्पोइन्टमेन्ट सेट अप गनष आफ्ना भवद्यार्थीकका भशक्षक वा भवद्यालय िशासकसंग 

सम्पकष  गनुषहोस्।    


