
TRANSLATION REQUEST-GEN ED नमूना पत्र 

 (तपाईंको नाम) 

 (ठेगाना) 
 (फोन नम्बर) (वैकल्पपक) 

 (इमेल) (वैकल्पपक) 

 

अनुवादन र दोभाषे सम्बन्धी सेवाहरूका लागि अनुरोध – सामान्य शिक्षा 
 

ममतत:   

 ववषय: ववद्यार्थीको नाम  जन्मशमति  

आदरणीय सुपररवेक्षक/प्रधानाध्यापक 

   

 

म _____________________ डिस्ट्रिक्टको _________________ डिद्यालयमा उपस्ट्थित हुने माडि सन्दडभित डिद्यािीको 

आमाबुिा/अडभभािक िा माडि उस्ट्िस्ट्ित आमाबुिा/पारििारिक सदस्य (आमाबुवा/पारििारिक सदस्यसँगको 

नाता:_____________________) को पक्षमा लेखे्न व्यस्ट्ि हो। मैले यस बच्चाको डिक्षा सम्बन्धी सबै जानकािी आमाबुिा/पारििारिक 

सदस्यलाई ________________ भाषामा उपलब्ध गिाउने ि आमाबुिा/पारििारिक सदस्यले सबै बैठकहरूमा ि बच्चाको िैडक्षक ि 

सामाडजक प्रगडत सम्बन्धी डनर्िय गननमा सहभागी हुनको लागग यस बच्चा सम्बन्धी बैठकहरूमा योग्य दोभाषेलाई उपल्थित 
गराउने अनुरोध गनन लेखेको हो। यस ममततसम्म, आमाबुिा/पारििारिक सदस्यले आफूले बुझे्न भाषामा आफ्नो बच्चाको डिक्षा 

सम्बन्धी महत्त्वपूर्ि जानकािी प्राप्त गनुिभएको छैन। 

 

तपाईंलाई िाहा भए अनुसार, िाज्य ि संघीय कानूनहरू अन्तगितका डिस्ट्रिक्टहरूले अङ््गरेजी भाषामा प्रिीर् नभएका 

आमाबुिाहरूलाई उहाँहरूले बुझे्न भाषा िा सञ्चािको माध्यममा सबै महत्त्वपूर्ि जानकािी उपलब्ध गिाउनुपछि । सान्दडभिक कानून ि 

मागिडनदेडिकामा डनम्न कुिाहरू समािेि हुन्छन्: 

 

 नािररक अगधकार ऐनको भाि VI, 42 U.S.C. § 2000d 

 अवसर ऐनको समान शिक्षा, 20 U.S.C. § 1703(f) 

 पेन्न्सलभेतनया (Pennsylvania) सू्कल कोड, Chapter 12, Students and School Services, 22 PA Code § 12.4. 

भेदभाि 

 आधारभूि शिक्षा पररपत्र शिक्षक्षि अङ्ग्रेजी अध्ययनकिााहरू, पेल्न्सलभातनया मिक्षा ववभाग (जुलाई 1, 2017) 

 

कृपया संलग्न गररएको जााँच सूचीमा नोट गररएका सबै जानकारीलाई सम्भव भएसम्म तिटो आमाबुवा/पारििारिक 

सदस्यलाई उहाँहरूको अडिमान्य भाषामा उपलब्ध गिाइन्छ भनी सुडनडित गनुिहोस्। यसका सािै, कृपया माडि-नाम भएको डिद्यािी 

सम्बन्धी सबै भववष्यका पत्राचार र जानकारीलाई आमाबुवा/पारििारिक सदस्यलाई उहाँहरूको अडिमान्य भाषामा उपलब्ध 

गिाइन्छ ि दोभाषे यस आमाबुिा/पारििारिक सदस्यसँग सबै बैठकहरूमा उपलब्ध हुनुहुन्छ भनी सुडनडित गनुिहोस्। यस डिषयमा 

तपाईंको िीघ्र ध्यानाकषिर्को लाडग िन्यिाद। 
 

भवदीय, 

 

आमाबुवा/पाररवाररक सदथयको नाम:   

फोन नम्बर:  इमेल:  

    

नाम (आमाबुवा/पाररवाररक सदथय बाहेक अन्य व्यल्ततले लेखेको भएमा):  

फोन नम्बर:  इमेल:  

 

  



 

 

अनुवाद र दोभाषे जााँच सूची 
 

डिल्थितटहरूले सबै महत्त्वपूणन जानकारीलाई आमाबुवाहरूल ेबुझ्ने भाषा वा सञ्चारको माध्यममा उहााँहरूलाई उपलब्ध गराउनुपिन। 
संलग्न गररएको पत्रमा भएका आमाबुवा/पाररवाररक सदथयले तनम्न महत्त्वपूणन जानकारी उहााँहरूको अगधमान्य भाषामा प्राप्त 

गनुनभएको िैन: 

 

 

 
ववद्यालय दतान र नामांकन जानकारी 

 

ELL पडहचान प्रडियाको डिििर् ि उहाँहरूको बच्चालाई ELL को रूपमा पडहचान गिाइएको कािर् 
 

 उहााँहरूको बच्चाको हालको अंग्रेजीमा प्रवीणता थतर र त्यसको अिन बुझाउने वववरण 

 ववद्यािी अनुिासन नीतत तिा कायनववगधहरू 

 ररपोटन कािन र प्रगतत ररपोटनहरू 

 आमाबुवा/पारििारिक सदस्य-डिक्षक समे्मलनहरूको सूचना 

 ववद्यािीलाई ववद्यालय क्रियाकलापहरूमा सहभागगता जनाउने कुरामा आमाबुवा/पारििारिक सदस्यको 

अनुमडत फािामहरू 

 प्रततभािाली र प्रततभापूणन कायनिमहरूको सम्बन्धमा जानकारी 
 

आधारभूत मिक्षा पररपत्रमा उपलेख गररए अनुसार डिल्थितटको भाषा तनदेिन िैक्षक्षक कायनिम (LIEP) 

को डिििर्: अङ््गरेजी अध्ययनकतािहरूलाई डिडक्षत गने 
 

 

पुनवनगीकरणको लागग मानदण्ि र प्रवीणता प्राप्त गननको लागग अपेक्षक्षत समयरेखाको वववरण  

 वावषनक अङ्ग्ग्रेजी प्रवीणता मूपयाङ्ग्कन, ELL हरूका लाडग पहँुच सम्बन्धी नडतजाहरू 

 

गुनासो प्रक्रिया र गैर-भेदभाि सम्बन्धी सूचनाहरू 

 

आददवासी अङ्ग्ग्रेजी बोपने आमाबुवा/पारििारिक सदस्यहरूलाई उपलब्ध गिाइएका अन्य जानकािी, 

सदहत तर यसमा मात्र सीममत िैन  
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