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भाषाह�को द�तामा प्रदश�नको मू�ा�न (AAPPL)  
Denver Public Schools (DPS) भाषा एउटा स�ित हो भ�े कुरामा िव�ास गछ�  र भािषक र सां�ृितक िविवधतालाई मह� 
िदन्छ । हामी िव�ाथ�ह� एउटा भ�ा धेरै भाषामा ग्राजुएट र सा�र होऊन् भ�े चाहन्छौ ं। 2015-2016 को िव�ालय वष�बाट, DPS 
ले आिधका�रक �पमा दुई वा दुई भ�ा धेरै भाषामा पो� भएका िव�ाथ�ह� पिहचान गन� Seal of Biliteracy program 
(ब�भािषकताको मोहर काय�क्रम) प्रदान गय� । AAPPL को परी�ा एउटा िवक� हो जसबाट िव�ाथ�ले भाषाको पो�ता प्रमािणत 
गन� सक्छन् ।  
 

 यो मू�ा�न भनेको के हो ? 
AAPPL  को परी�ा 2-घ�ास� चल्ने कम्�ुटरमा आधा�रत एउटा परी�ा हो जसले िव�ाथ�को पठन, लेखाइ, बोलाइ र सुनाइको 
पो�ताको �र मू�ा�न गछ�  । AAPPL को मापनले भाषाको िसकाइका िव�-तयारी मानकह�लाई स�ोधन गछ�  र यसले 
आजको संचार मा�म प्रयोग गछ�  जसमा परी�ाथ�ले भाषाको �मता प्रदश�न गन� का�िनक िभिडयो �ाटमा सहभागी �ने, िविक 
बनाउने, इमेल गन� र एपह� प्रयोग गन� ज�ा काय�ह� गछ� न् । यो परी�ा िन� भाषाह�मा स�ालन �न्छ: अरबी, िचिनयाँ, 
फ्रा�ेली, जम�न, िह�ी, इटािलयन, जापानी, को�रयन, पोचु�िगज, �सी, �ेनी र थाई । AAPPL को परी�ा िव�ाथ�ह�का लािग 
िनःशु� उपल� �न्छ, Seal of Biliteracy program (ब�भािषकताको मोहर काय�क्रम) ले परी�ाको शु� भु�ानी गछ�  । 
 

 
मेरो ब�ाको परी�ा किहले �न्छ ? 

िव�ाथ�ले AAPPL को परी�ा िदनु ज�री छैन तर पिन  ब�भािषकताको मोहर प्रा��मा सहयोगको लािग िव�ाथ�ले कुनै भाषाको 
द�ता प्रमािणत गन� परी�ाले समथ�न गन� अक� िवक� चाहन्छन् भने उनीह�लाई प्र�ेक िव�ालय वष�को फेबु्रअरी र माच�मा 
परी�ा िदन आम�ण ग�रन्छ । परी�ाको िनि�त िमित र क�ाकोठाको स्थानको लािग कृपया सोझै आफ्नो िव�ालयका परामश�दाता 
वा िश�कलाई स�क�  गनु�होस् । 
 

 
मेरो ब�ाले क�ो अ� (ह�) प्रा� गन� छन् ?   

कुनै िव�ाथ�ले AAPPL को परी�ा िदए भने, प्र�ेक वस�मा उ� िव�ालयको जुिनयर वा िसिनयर वष�मा िव�ाथ�को 
ब�भािषकताको मोहर प्रा� गन� यो�ताको िनण�यको िह�ाको �पमा नितजा मनन ग�रने छ । अनुरोध नगरेस�, िव�ाथ�लाई 
प्र�ेक ख�को ���गत अ� प्रदान ग�रने छैन । 
 

 
यी अ�ह� कसरी प्रयोग ग�रने छ ? 

Seal of Biliteracy (ब�भािषकताको मोहर) प्रा� गन� 3 वटा आव�कताह� पूरा गनु� आव�क छ:  
1. ग्य्राजुएसनका आव�कताह� पूरा गनु� पन� 
2. अङ्गे्रजी भाषामा द�ता प्रमािणत गनु� पन� 
3. एउटा वा धेरै भाषामा द�ता प्रमािणत गनु� पन� 

 
कुनै िव�ाथ�ले AAPPL को परी�ा पूरा गरे भने, यसको अ� िव�ाथ�ले िव� भाषा द�ताको बे�माक�  पूरा गरे िक गरेनन् भनेर 
िनधा�रण गन� प्रयोग ग�रने छ ।  
 

 
अित�र� जानकारी 

हामी तपाईंलाई आफ्नो ब�ाको िश�ामा सहभागी �न प्रो�ािहत गद�छौ ं। 
तपाईंले ब�ालाई भाषाको िवकासमा र AAPPL को परी�ा पूरा गन� कसरी सहयोग गन� स�ु�न्छ भ�े कुरा बु�का लािग कृपया 
संकोच नमानी आफ्नो ब�ाका िश�क वा परामश�दातालाई स�क�  गनु�होस् । 

  

? 



 
कृपया थप जानकारीका लािग तल िदइएका वेबसाइटह� हेनु�होस् : Seal of biliteracy (ब�भािषकताको मोहर) 
 

● DPS ब�भािषकताको मोहर (Seal of Biliteracy): http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/ 
o यसले Seal of biliteracy (ब�भािषकताको मोहर) के हो भ�े जानकारी, ब�भािषक �नुको फाइदा, वष�का 

आव�कताह� र अ��म िमितलाई समेट्छ । 
● AAPPL परी�ा: http://aappl.actfl.org/ 

o यसले AAPPL परी�ा भनेको के हो भ�े जानकारी र िव�ाथ�ह�को लािग अ�ास परी�ाह�लाई समेट्छ । 
 
तपाईंसँग मू�ा�नको बारेमा प्र� वा सरोकारह� छन् भने कृपया िसधा ब�ाको िव�ालयमा स�क�  गनु�होस् वा Family 
Constituency Services लाई (720) 423-3054 मा टेिलफोन गनु�होस् । 
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