READ ऐन भनेको के हो?

READ ऐन भनेको कोलोराडोको कानन
ू हो जसले
प्रत् �वद्याथ�ल 3 श्रे वा शर
् े तहभन्द मा�थ

पढे र परू ा गछर ् भ�न मागर्दशर्न स्था�प गदर ्छ
यसले �वद्यालयला ती �वद्याथ�ह प�हचान गनर

READ ऐन:

मद् गदर् जसलाई श्रे तहमा पढ्नक ला�ग
अ�त�रक् �नद� शात्म सहयोग आवश्य छ।

प�रवारहरूक ला�ग जानकार�

“श्रे तहभन्द तल उल्लेखनी रूपम पढ्न”
भनेको के हो?

यो भनेको �वद्याथ�ल उसको/उनीको वतर्मा
तहभन्द एक वा धेरै वषर तल प�ढरहे का छन ्।
अनस
ु न्धानल दे खाँउछ �क �वद्याल वषर्क
अन्तम श्रे तहमा पढ्नाल भ�वष्यम

�वद्यालयम सफलताको ला�ग महत्वपूण हुन्छ

READ योजना भनेको के हो?

READ योजना भनेको �कन्डरगाट�नदे� 3

श्रेणीसम् �वद्याथ�हरू ला�ग व्यिक्त
हस्त�े योजना हो जसलाई श्रे तहभन्द तल
अध्ययनम उल्लेखनी रूपम कायर्सम्पा
ग�ररहे का छन ् भ�न प�हचान ग�रएको छ।

जबसम् �वद्याथ अध्ययनक श्रे तहको

प्रवीणतास पगु ्दैन न योजना जसर� रहनेछ।

तपा�को बच्चाला पाठकको रूपम �वकास

गनर्क ला�ग मद् गनर �नम्नक साथमा READ
योजनालाई �डजाइन ग�रएको छ:
∗ �वशेष अध्यय योजनाहर
∗ �वद्याल �नद� शात्म सहयोग
∗ घरमा सहयोग

अउरोरा सावर्ज�न �वद्यालयह
�सकाईमा �नष्प�ताक �वभाजन
15001 इ 1 एभ.

अउरोरा, क्लोराड 80011

अध्ययनम �वद्याथ�क सफलता स�ु निश्च गनर
�वद्यालयह तथा प�रवारहरूसँ साझेदार� गन�

मैले मेरो बच्चाला घरमा कसर�

धेरै महत्वप ू्ण जानकार� के हो?

मद् गनर सक्छ?

अउरोरा सावर्ज�न �वद्यालयहरू हाम् ल�य भनेको भ�वष्यक �श�ा वा जनबलको ला�ग तयार

यहाँ केह� �वचारहर छन ्। तपा�को

गनर उच् �वद्यालयबा सबै बालबा�लकालाई ग्रेजु गनुर हो। �वद्याथ�ह �वद्यालयम प्रव

बच्चाक �श�कले प�न �वचारहर

गरे प�छ उनीहरूला यसको ला�ग तयार गनर सर
ु हुन्छ

साझा गनर सक्छन्

तपा�को बच्चाला भन्नुहोस �क �वद्याल सफलता

मल
ू ्याङ्

घरमा सहयोग

�नधार्र गनर्क ला�ग �वकासात्म अध्यय मूल्याङ्

बन्नक ला�ग मद् गनर घरका वयस्कह महत्वपूण

�निश्च हुनुहोस ् �क तपा�को बच्च �वद्यालयम प्रत्

कृपया READ योजना बनाउन तथा लागू गनर्क ला�ग आफ्न

तपा�को घरको भाषामा सनु ्नुहोस, बोल्नुहोस,

तपा�को बच्चाक �श�कले प्रत् बच्चाक अध्यय तह
(DRA2) प्रय गदर्छन्

यस मूल्याङ् जानकार�ले सू�चत गदर् �क तपा�को

बच्चाल उल्लेखनी रूपम श्रे तहभन्द तल अध्यय
ग�रएका छन ्।

य�द तपा�को बच्च अंग्रे भाषाको पाठक हो भने राज्

भाषा मूल्याङ् अंकहरूल (ACCESS) बच्चाक अंग्रे
भाषाको �वकाससँग सम्बिन् जानकार� प्रद गदर्छ

दव
ु ै अध्यय तहहर तथा भाषा �वकास तहहर अंग्रे भाषा

�सकारूहरू ला�ग READ योजना�भत्र �वचार ग�रन्छ

तपा�को व्यिक्त बच्चाक �वकासलाई

अध्ययनम सहयोग गनर्क ला�ग Read योजना
�डजाइन ग�रएको छ।

�वद्याल सहयोगहर

�वद्याथ�हरूल सफल पाठकहर, लेखकहर र संप्रेषक
सहयोगीहर हुन ्।

बच्चाक �श�कसँग सहयोगी हुनुहोस ्।

वषर्क अन्तम अवधारणको बारे मा सम्मेलनह तथा

वातार्लापह

योजनाको समी�ा गनर तथा अक� वषर्क ला�ग योजना

बनाउनको ला�ग सँगसँगै काम गनर READ योजनाको साथमा

रहे का प्रत् �वद्याथ�क ला�ग वषर्क अन्तम सम्मेल हुनेछ।

सम्मेलनक दौरान तपा�को बच्चाक �श�कले �वकल्पह

साझा गन�छन ् जुन तपा�को बच्चाक �वशेष आवश्यकताहरूस
�मल्दछ

केह� बालबा�लकालाई प्रा गनर्क ला�ग एक वषर्भन् धेरै

उपायहर खोज्दछ।

सोचमा सहयोग हुनेछ।

कुराकानी गनुर महत्वपूण हुन्छ �नम्नक बारे मा कुरा गनु्होस
र
:

•
•
•
•

अंग्रे भाषा �सकारूहरू ला�ग (ELLs): अंग्रे भाषा

�वद्यालयम उनीहरूक �दन कसर� �बत्य
उनीहरूल पढे का �कताबहर

तपा�ले सँगसँगै साझा गनु्भएक
र
अनुभवहर
प�रवार कथाहर/ अन् सुप�र�चत कथाहर

आफ्न बच्चासँ दै �नक पढ्नुहोस।

•

उनीहरूल रमाइलो मान्न सुप�र�चत �कताबहर
पढ्नुहोस्

•

उ�चत समाधान नहुन सक्छ

�नद� शनलाई सबै �वद्याथ�हरू ला�ग थप सुलभ बनाउन

कौशलहर �वकास गनार्ल तपा�को बच्चाक पढाई र

अनुसन्धानल दे खाँउछ �क धेरै िस्थ�तहरू श्रे तह दोहोयार्इन

गदर्छ जसले तपा�को बच्चाक READ योजनामा

यो हस्त�ेपक बारे मा मात होईन। टोल�ले क�ाकोठा

पढ्नुहोस र लेख्नुहोस् तपा�को घरको भाषामा यी

•

सक् तर अन् धैरै हस्त�ेपह तथा सहयोगहर उपलब् छन ्।

ल�यहर भेट्दछन्

�दन आउँ छ।

चा�हन्छ कानूनले वणर् गदर् �क अवधारण एउटा �वकल् हुन

तपा�को बच्चाक �श�क र अन् �वद्याल कमर्चार�ल
रणनी�तहर तथा हस्त�ेपह चयन गनर सँगसँगै काम

तपा�को ला�ग महत्वपूण छ।

टे प/CD, कम्प्टर वा eBooks मा �कताबहरूक
बारे मा सुन्नुहोस।

उनीहरूल के पढे का छन भ�न कुरा गनु्होस्
र
के
भयो? उनीहरूल के �सकेका छन ्?

तपा�को बच्चासँ प्र लेख्नुहोस। केह� �वचाहर �नम्

�सकाईमा �वशेष�ता प्रा �श�कबाट सहयोगको साथमा दव
ु ै

हुन: प�रवार वा साथीहरूक ला�ग �चठ्ठी, �कनमेलको
सूचीहर, कथाहर वा जनर् प्र�विष्ट

रणनी�तहर �नधार्र ग�रन्छ कोलोराडो राज्यक कानूनले ती

शब् कौशलहरूक अभ्या गनुर्होस् वग�कृत गनर

दोस् वा अन् भाषा जस्त अंग्रेजी �वकासमा ट्रयाक छन ्।

क्, ठूला तथा साना अ�रहर �मलाउनुहोस ्, सामान्

भाषा तथा सा�रता �सकाइको ला�ग उ�चत �नद� शात्म

�वद्याथ�हरू ला�ग अवधारण �सफा�रश गद� न जो उनीहरूक

प्लािस् वा चुम्बक� अ�रहर प्रय गनु्होस
र
, ABC
शब्दह बनाउनुहोस ् र प�रवारको नामहर उच्चार
गनु्होस्
र

