
TRANSLATION REQUEST-SP.ED नमूना पत्र 

 (तपाईंको नाम) 

 (ठेगाना) 
 (फोन नम्बर) (वैकल्पपक) 

 (इमेल) (वैकल्पपक) 

 

अनुवादन र दोभाषे सम्बन्धी सेवाहरूका लागि अनुरोध – ववशेष शशक्षा 
 

ममतत:   

 ववषय: ववद्यार्थीको नाम 
 जन्मशमति 

 

आदरणीय सुपररवेक्षक/प्रधानाध्यापक 

   

 

म ________ ______________________ डिल्रिक्टको _________________ ववद्यालयमा उपल्रित हुने माथि सन्दमभित 
ववद्यािीको आमाबुवा हुुँ वा उपरोक्त आमाबुवाको तफि बाट लखेे्न व्यल्क्त हुुँ (आमाबुवासुँगको सम्बन्ध भएको: 
_______________________)। आमाबुवालाई ________________ भाषामा बच्चाको मिक्षा सम्बन्धी सबै जानकारी उपलब्ध 
गराउन र यस बच्चाको ववषयमा हुने सबै बैठकहरूमा योग्यताप्राप्त दोभाषे प्ररतुत गराउन, जसकारण आमाबुवाले बच्चाको 
िैक्षक्षक तिा सामाल्जक प्रगततको सम्बन्धमा हुने सबै बैठकहरू र तनणिय मलने कायिमा पूणि रूपमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ 
भनी अनुरोध गनिको लाथग मैले यो लेखेको हुुँ। यस ममततसम्म, आमाबुवा/पाररवाररक सदरयले आफूले बुझ्ने भाषामा आफ्नो 
बच्चाको मिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूणि जानकारी प्राप्त गनुिभएको छैन। 
 

तपाईंलाई िाहा भए अनुसार, राज्य र संघीय कानूनहरू अन्तगितका डिल्रिक्टहरूले अङ्ग्रेजी भाषामा प्रवीण नभएका 
आमाबुवाहरूलाई उहाुँहरूले बुझ्ने भाषा वा सञ्चारको माध्यममा सबै महत्त्वपूणि जानकारी उपलब्ध गराउनुपछि। सान्दमभिक 
कानून र मागितनदेमिकामा तनम्न कुराहरू समावेि हुन्छन:् 

 

 अिक्तता भएका व्यल्क्तहरूको मिक्षा ऐन (IDEA), 20 U.S.C. § 1400 et seq, 

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

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

 पुनसुधाार ऐेनको खण्ड 504, 29 U.S.C. § 794 

 PA ववद्यालय कोड, अध्याय 14, वविेष िैक्षक्षक सेवा र कायिक्रमहरू, 22 PA कोि 14.102(a) 

 PA ववद्यालय कोड, अध्याय 12, ववद्यािी र ववद्यालय सेवाहरू, 22 PA कोि § 12.4. भेदभाव 

 आधारभूि शशक्षा पररपत्र शशक्षक्षि अङ्ग्रेजी अध्ययनकिााहरू, पेल्न्सलभातनया (Pennsylvania) मिक्षा ववभाग (जुलाई 1, 

2017) 

 

कृपया संलग्न चेकमलरटमा नोट गररएका सबै जानकारी आमाबुवालाई उहाुँहरूको प्रािममकता भाषामा सम्भव भएसम्म 
उपलब्ध गराइएको छ भतन सुतनल्चचत गनुिहोस।् यसका सािै, कृपया माथि-नाम भएको ववद्यािीको सम्बन्धमा सबै 
भववष्यको पत्राचार र जानकारी आमाबुवाको प्रािममकता भाषामा उपलब्ध गराइएको छ र दोभाषे सबै बैठकहरूमा 
आमाबुवासुँग उपलब्ध हुन्छ भतन सुतनल्चचत गनुिहोस।् यस ववषयमा तपाईंको ध्यानाकषिणको लाथग तपाईंलाई धन्यवाद।  

 

भवदीय,  

 

आमाबुवा/पाररवाररक सदरयको नाम:   

फोन नम्बर:  इमेल:  

    

नाम (आमाबुवा/पाररवाररक सदरय बाहेक अन्य व्यल्क्तले लेखेको भएमा):  

फोन नम्बर:  इमेल:  



अनुवाद र दोभाषे जााँच सूची 
 

डिल्रिक्टहरूले वविेष िैक्षक्षक प्रक्रक्रयाको सम्बन्धमा आमाबुवाहरूलाई उहाुँले बुझ्ने भाषा वा सञ्चार माध्यममा सबै महत्त्वपूणि 
जानकारी उपलब्ध गराउन आवचयक हुन्छ। संलग्न पत्रका आमाबुवाल ेआफ्नो प्रािममकता भाषामा तनम्न वविेष िैक्षक्षक जानकारी 
प्राप्त गनुिभएको छैन: 

 

___बच्चाको मूपयाङ्ग्कन ररपोटिहरू 

___बच्चाको IEP 

___बच्चाको प्रगतत ररपोटिहरू 

___आमाबुवालाई बैठकहरूबारे सूथचत गराउने पत्रहरू 

___आमाबुवाको प्रक्रक्रयात्मक सुरक्षा उपायहरूको जानकारी 

___आमाबुवालाई बच्चाको िैक्षक्षक र व्यवहार सम्बन्धी प्रगततको सम्बन्धमा उहाुँको सरोकारहरूबारे सूथचत 
गराउने पत्रहरू, जरतै तनलम्बन पत्र र िैक्षक्षक कठठनाइहरूको सम्बन्धमा पत्रहरू। 

 

यसका सािै, आमाबुवाले आफ्नो बच्चाको साधारण मिक्षाको सम्बन्धमा महत्त्वपूणि जानकारी प्राप्त गनुिभएको छैन। यो 
जानकारीमा तनम्न कुराहरू समावेि हुन्छ, तर यततमै सीममत छैन: 

 

 
ववद्यालय दताि र नामांकन जानकारी 

 

ELL पठहचान प्रक्रक्रयाको वववरण र उहाुँहरूको बच्चालाई ELL को रूपमा पठहचान गराइएको कारण  

 उहाुँहरूको बच्चाको हालको अंरेजीमा प्रवीणता रतर र त्यसको अिि बुझाउने वववरण 

 ववद्यािी अनुिासन नीतत तिा कायिववथधहरू 

 ररपोटि कािि र प्रगतत ररपोटिहरू 

 आमाबुवा/पाररवाररक सदरय-मिक्षक सम्मेलनहरूको सूचना 
 ववद्यािीलाई ववद्यालय क्रक्रयाकलापहरूमा सहभाथगता जनाउने कुरामा आमाबुवा/पाररवाररक सदरयको 

अनुमतत फारामहरू 

 प्रततभािाली र प्रततभापूणि कायिक्रमहरूको सम्बन्धमा जानकारी 
 

आधारभूत मिक्षा पररपत्रमा उपलेख गररए अनुसार डिल्रिक्टको भाषा तनदेिन िैक्षक्षक कायिक्रम (LIEP) 

को वववरण: अङ्ग्रेजी अध्ययनकतािहरूलाई मिक्षक्षत गने  

 

पुनविगीकरणको लाथग मानदण्ि र प्रवीणता प्राप्त गनिको लाथग अपेक्षक्षत समयरेखाको वववरण  

 वावषिक अङ्ग्रेजी प्रवीणता मूपयाङ्ग्कन, ELL हरूका लाथग पहुुँच सम्बन्धी नततजाहरू 

 

गुनासो प्रक्रक्रया र गैर-भेदभाव सम्बन्धी सूचनाहरू 

 

आठदवासी अङ्ग्रेजी बोपने आमाबुवा/पाररवाररक सदरयहरूलाई उपलब्ध गराइएका अन्य जानकारी, 
सठहत तर यसमा मात्र सीममत छैन  
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