ELPA21 अभििावक जानकारि
आदर्णिय अभििावकज्यु:

फायदा:

यो ELPA21 एक अनलाइन मल्
ू याांकन हो जसले अांग्रेजी
िाषा भिक्षार्थी (ELL) को प्रगनत मापन गदि छ जब उननहरु
K-12 भिक्षा आजिन गदै कलेज र कररयर तत्परता हाभसल
गदि छन । ELPA21 यसरी डिजाइन गररएको छ कक यसले

ववद्यार्थीले अँग्रेजी िाषाको English Language Proficiency
(ELP) Standards नतर

जादै छ अर्थवा पगु गसकेकोछ
मुल्याङ्कन गदि छ। यी स्टान्िििले महत्वपूणि िाषा, िाषा
ज्ञान, र सबै बबषय क्षेत्रमा िाषा प्रयोग गने कौिलतालाई
हाइलाइट र ववस्तार गछि ।
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फेब्रुअरी 13 र मार्ि 9 का बीर्मा तपाईंको नाननले English
Language Proficiency Assessment for the 21st Century
(ELPA21) मुल्याङ्कनमा िाग भलनेछन।
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जानकाररले

भिक्षक-

भिक्षक्षकालाई ववद्यार्थी के मा बढी सक्षम छन ् पहहर्ान गनि

भिक्षक्षकालाई ववद्यार्थी के मा बढी सक्षम छन ् पहहर्ान गनि

आफ्नो भिक्षणलाई सभमक्षा गरर सुधार गनि ध्यान केन्द्न्ित गछि ।

आफ्नो भिक्षणलाई सभमक्षा गरर सुधार गनि ध्यान केन्द्न्ित गछि ।

सहायता गछि र कुन क्षेत्रमा बढी जोि हदनु पने पहहर्ान
गछि । यो मुल्याङ्कनका िाटाले सहह ननणिय गनि समर्थि बनाउछ र ELL भिक्षक/भिक्षीकालाई
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गदि छन । ELPA21 यसरी डिजाइन गररएको छ कक यसले

 एउटै स्केलमा बावषिक वद्ृ गध

 ववद्यार्थीको

आदर्णिय अभििावकज्यु:

 िाषाको सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने,
र

लेख्ने

भसपहरूको

बबकास मापन गछि
क्षेत्रका

क्षमता

र

िाषा

र यी

कमजोरी

पहहर्ान गनेछ

 एउटै स्केलमा बावषिक वद्ृ गध
मापन गछि

 ववद्यार्थीको
डिन्द्स्िकहरू

प्रदििन

र

दे ि

अरु

सँग

तल
ु ना गरर मापन गररन्छ

सहायता गछि र कुन क्षेत्रमा बढी जोि हदनु पने पहहर्ान
गछि । यो मुल्याङ्कनका िाटाले सहह ननणिय गनि समर्थि बनाउछ र ELL भिक्षक/भिक्षीकालाई

आयोवा राज्यको कानुन ् अनुसार सबै ELL हरू, ववद्यार्थी जसलाई अभििावकले ELL सेवा बाट

आयोवा राज्यको कानुन ् अनुसार सबै ELL हरू, ववद्यार्थी जसलाई अभििावकले ELL सेवा बाट

तपाईंको नाननलाई अको िैक्षक्षक र्रणलाई तयारर रहनलाई सहयोग गछि ।

तपाईंको नाननलाई अको िैक्षक्षक र्रणलाई तयारर रहनलाई सहयोग गछि ।

ननकालेका सहहत ्, ले बावषिक रुपमा यो ELPA21 भलनु पने हुन्छ। यो मुल्याङ्कनको ननतजाले
यहद तपाईं सँग ELPA21 बारे केही प्रश्नहरू छन ् िने कृपया
भिक्षीका सँग सांपकि गनह
ुि ोस ्।

Think. Learn. Grow.

तपाईंको स्कुलका ELL भिक्षक/
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