
READ ऐन भनेको के हो? 
READ ऐन भनेको कोलोराडोको काननू हो जसले 
प्रेक �वदरााथले 3 शेरे वा शेरे तहभन्ा मा�ा 
पढेर परूा गछरन भ�न मागर् दरनहन साा�पत ग र्छछ 
रसले �वदरालरलाा ते �वदरााथहन प�हचान गनर 
मदत ग र्छ जसलाा शेरे तहमा पढनको ला�ग 
अ�त�रकत �न �्दा्मक सहरोग आवशरक छछ 

“शेरे तहभन्द तल उललेेनेी रूपद ूढनन” 
भनेको के हो? 
रो भनेको �वदरााथले उसको/उनेको वतरमान 
तहभन्ा एक वा धेरै वषर तल प�ढरहेका छनछ् 
अनसुनधानले ्ेखाउँछ �क �वदरालर वषरको 
अनतमा शेरे तहमा पढनाले भ�वषरमा 
�वदरालरमा सफलताको ला�ग मह्वपरूर हुनछछ 

READ ीोजनद भनेको के हो? 
READ रोजना भनेको �कनडरगाा�न्ेेख 3 
शेरेसीमका �वदरााथहनको ला�ग वरयकतगत 
हसततेप रोजना हो जसलाा शेरे तहभन्ा तल 
अधररनमा उललेखनेर नपमा  काररसीपा्न 
ग�ररहेका छन ्भ�न प�हचान ग�रएको छछ 
जबसीम �वदरााथ अधररनको शेरे तहको 
पवेरतासीम पगु्ैनन ्रोजना जसर� रहनेछछ 

 
तपा�को बचचालाा पाठकको नपमा �वकास 
गनरको ला�ग मदत गनर �नीनको साामा READ 
रोजनालाा �डजाइन ग�रएको छ: 

∗ �वदषे अधररन रोजनाहन 
∗ �वदरालर �न �्दा्मक सहरोग 
∗ घरमा सहरोग 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अउरोरा सावरज�नक �वदरालरहन 

�सकाामा �नषपतताको �वभाजन 

15001 इ 1 एभ. 

अउरोरा, कलोराडो 80011 

READ ऐन:   
प�रवारहनको ला�ग जानकार� 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

अधररनमा �वदरााथको सफलता स�ुनयशचत गनर 
�वदरालरहन ताा प�रवारहनसँग साझे्ार� गन� 



धेरै पहत्ूपरूण जदनकदर� के हो? 
अउरोरा सावरज�नक �वदरालरहनमा हामो ल�र भनेको भ�वषरको �दता वा जनबलको ला�ग तरार 
गनर उचच �वदरालरबाा सब ैबालबा�लकालाा गेजुएा गनुर होछ  �वदरााथहन �वदरालरमा पवेद 

गरेप�छ उनेहनलाा रसको ला�ग तरार गनर सनु हुनछछ 

पैले पेरो बच्दलदा घरपद कसर� 
पदत गनण सक न् ? 

रहा ँकेह� �वचारहन छनछ् तपा�को 
बचचाको �दतकले प�न �वचारहन 

साझा गनर सकछनछ् 

मलूरााकन 
तपा�को बचचाको �दतकले प्रेक बचचाको अधररन तह 

�नधाररर गनरको ला�ग �वकासा्मक अधररन मूलरााकन 

(DRA2) परोग ग र्छनछ् 
 
रस मूलरााकन जानकार�ले सू�चत ग र्छ �क तपा�को 
बचचाले उललेखनेर नपमा शेरे तहभन्ा तल अधररन 

ग�रएका छनछ् 
 
र�् तपा�को बचचा अंगेजे भाषाको पाठक हो भने राजर 

भाषा मूलरााकन अंकहनले (ACCESS) बचचाको अंगेजे 
भाषाको �वकाससँग सीबयनधत जानकार� प्ान ग र्छछ  
्वैु अधररन तहहन ताा भाषा �वकास तहहन अंगेजे भाषा 
�सकानहनको ला�ग READ रोजना�भतमा �वचार ग�रनछछ 

तपा�को वरयकतगत बचचाको �वकासलाा 
अधररनमा सहरोग गनरको ला�ग Read रोजना 

�डजाइन ग�रएको छछ 

�वदरालर सहरोगहन 
तपा�को बचचाको �दतक र अनर �वदरालर कमरचार�ले 

ररने�तहन ताा हसततेपहन चरन गनर सँगसँगै काम 

ग र्छन जसले तपा�को बचचाको READ रोजनामा 
ल�रहन भेट्छनछ् 
 
रो हसततेपको बारेमा मात होानछ ाोल�ले कताकोठा 
�न �्दनलाा सबै �वदरााथहनको ला�ग ाप सुलभ बनाउन 

उपारहन खोज्छनछ 
 
 
 

घरमा सहरोग 
�वदरााथहनलाा सफल पाठकहन, लेखकहन र संपेषकहन 

बननको ला�ग मदत गनर घरका वरसकहन मह्वपूरर 
सहरोगेहन हुनछ् 
 
कृपरा READ रोजना बनाउन ताा लागू गनरको ला�ग आफनो 
बचचाको �दतकसँग सहरोगे हुनुहोसछ् 

वषरको अनतमा अवधाररको बारेमा सीमेलनहन ताा  
वातारलापहन 
रोजनाको समेता गनर ताा अक� वषरको ला�ग रोजना 
बनाउनको ला�ग सँगसँगै काम गनर READ रोजनाको साामा 
रहेका प्रेक �वदरााथको ला�ग वषरको अनतमा सीमेलन हुनेछछ 
 
सीमेलनको ्ौरान तपा�को बचचाको �दतकले �वकलपहन 

साझा गन�छन ्जुन तपा�को बचचाको �वदेष आवशरकताहनसँग 

�मल्छछ 
 
केह� बालबा�लकालाा पारत गनरको ला�ग एक वषरभन्ा धेरै 
चा�हनछछ कानूनले वररन ग र्छ �क अवधारर एउाा �वकलप हुन 

सकछ तर अनर धैरै हसततेपहन ताा सहरोगहन उपलबध छनछ् 
अनुसनधानले ्ेखाँउछ �क धेरै यसा�तहनमा शेरे तह ्ोहोरारइनु 

उ�चत समाधान नहुन सकछछ 
 
अंगेजे भाषा �सकानहनको ला�ग (ELLs): अंगेजे भाषा 
�सकाामा �वदेष�ता पारत �दतकबाा सहरोगको साामा ्वैु 

भाषा ताा सातरता �सकाइको ला�ग उ�चत �न �्दा्मक 

ररने�तहन �नधाररर ग�रनछछ कोलोराडो राजरको कानूनले ते 
�वदरााथहनको ला�ग अवधारर �सफा�रद ग �्न जो उनेहनको 
्ोसो वा अनर भाषा जसतै अंगेजेको �वकासमा टराकमा छनछ्  

तपा�को बचचालाा भननुहोस ्�क �्दीदली सफलतद 
तूद�को लद�ग पहत् पूरण ्। 
 
�नयशचत हुनुहोस ्�क तपा�को बचचा �्दीदलीपद पतीेक 

�्न आउँ्। 

तपा�को घरको भाषामा सनुनहुोस,् बोलनहुोस,् 

पढनहुोस ्र लेखनहुोसछ् तपा�को घरको भाषामा रे 
कौदलहन �वकास गनारले तपा�को बचचाको पढाा र 

सोचमा सहरोग हुनेछछ 
   कन रदकदने गननण मह्वपूरर हुनछछ �नीनको बारेमा कुरा गनुरहोस:् 

• �वदरालरमा उनेहनको �्न कसर� �ब्रो 
• उनेहनले पढेका �कताबहन 

• तपा�ले सँगसँगै साझा गनुरभएको अनुभवहन 

• प�रवार कााहन/ अनर सुप�र�चत कााहन 
 
आफनो बचचासँग ्ै�नक ूढननहोसछू 
• उनेहनले रमाइलो मानने सुप�र�चत �कताबहन 

पढनुहोसछ् 
• ाेप/CD, कीररुार वा eBooks मा �कताबहनको 

बारेमा सुननुहोसछ् 
• उनेहनले के पढेका छन भ�न कुरा गनुरहोसछ् के 

भरो? उनेहनले के �सकेका छन?् 

तपा�को बचचासँग पार लेखननहोसछू केह� �वचाहन �नीन 

हुन: प�रवार वा सााेहनको ला�ग �चठेहन, �कनमेलको 
सूचेहन, कााहन वा जनरल प�वयषाहनछ 
 
शब् कौशलहरको अभीदस गननणहोस।ू वगथकृत गनर 
रलायसाक वा चुीबककर अतरहन परोग गनुरहोस,् ABC 

कम, ठूला ताा साना अतरहन �मलाउनुहोस,् सामानर 

दब्हन बनाउनुहोस ्र प�रवारको नामहन उचचारर 

गनुरहोसछ् 
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