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9. भनार् भएको १० िदन िभतर् ि भािषक िशक्षा वा नयाँ भाषाको रूपमा अङ्गेर्जी कायर्कर्ममा आफ्नो बालबािलकालाई स्थापन गन 
अिधकार तथा ि भािषक िशक्षा कायर्कर्मबाट बािहर िनकाल्न पाउने अिधकार।  तपाईंको बच्चाले कम्तीमा पिन अिनवायर् रूपमा नयाँ 
भाषाको रूपमा अङ्गेर्जी कायर्कर्मको िनदशन पर्ा  गनुर्पछर्।  

10. तपाईंको बालबािलकाको मौिलक िव ालयले ि भािषक िशक्षा कायर्कर्म उपलब्ध गराउँदनै भने तपाईंको िजल्लामा आफ्नो मातृभाषामा 
त्यस्ता कायर्कर्म उपलब्ध गराउने अक  िव ालयमा स्थानान्तर गनर् पाउने अिधकार। 

11. ातकको लािग आवश्यक त्यस्ता कायर्कर्म तथा अन्य िव ाथ हरूलाई उपलब्ध सबै िव ालय कायर्कर्महरू सिहत उपयुक्त उमेर तथा 
दजार् स्तर अनुसार स्कूल िजल्लाले पर्स्ताव गरेका सबै कायर्कर्म तथा सेवाहरूमा तपाईंको बच्चाले समान पहुचँ पाउने अिधकार। 

12. तपाईंको बालबािलकाले सबै मूलभूत िवषयवस्तुको िनदश पर्ा  गन र अङ्गेर्जी भाषा र एउटै शैिक्षक स्तरमा अन्य सबै बालबािलकाले 
जस्तै पढाइ/भाषा कला, गिणत, िवज्ञान र सामािजक अध्ययन लगायत अन्य िवषयहरू िसक्न पाउने अिधकार। अङ्गेर्जी भाषा िशक्षाथ  
(ELL) सेवाहरू पर्ा  गनर् योग्य हुदँा मूलभूत िवषयवस्तुको िनदशन पर्ा  गन क्षमतालाई सीिमत गदन। 

13. तपाईंको बालबािलकालाई पा कर्मभन्दा बािहरका िकर्याकलाप (िव ालय पिछको क्लब, खेलकुद, इत्यािद) मा पूणर् पहुचँ पर्ा  गन 
अिधकार।  अङ्गेर्जी भाषा िशक्षाथ  (ELL) सेवाहरू पर्ा  गनर् योग्य हुदँा पा कर्मभन्दा बािहरका िकर्याकलापहरूमा भाग िलन पाउने 
क्षमतालाई सीिमत गदन। 

14. तपाईंको बालबािलकालाई सहायता सेवाहरू (जस्तै, शैिक्षक मध्यवतर्न सेवाहरू) मा िमलाइएको स्कूल/िजल्लाले सबै िव ाथ हरूलाई 
पर्दान गन कुनै मध्यवजर्न योजनाहरू पर्ा  गन अिधकार। 

15. तपाईंको बालबािलकालाई उनीहरूको अङ्गेर्जी भाषाको पर्गितलाई िनधार्रण गनर् र न्यूयोकर्  राज्य जाँचहरू सिहत शैिक्षक जाँचमा 
तपाईंको बालबािलकाको कायर्सम्पादनको बारेमा जानकारी पर्ा  गनर् तपाईंको बालबािलकालाई वािषक रूपमा जाँच गनर् पाउने 
अिधकार।  

16. तपाईंको बालबािलका अङ्गेर्जी भाषा िशक्षाथ हरू (ELLs) मा रहदँा ि भािषक िशक्षा वा नयाँ भाषाको रूपमा अङ्गेर्जी कायर्कर्ममा 
वषर्-वषर्मा िनरन्तर रूपमा भनार् हुन पाउने अिधकार। 
 

17. मािथ उल्लेिखत कुनै अिधकार उल्लंघन भएको खण्डमा ि भािषक िशक्षा र िव  भाषाहरू को न्यूयोकर्  राज्य िशक्षा िवभागमा सम्पकर्  
गनर् पाउने अिधकार । 
 
कृपया ELL Parent Hotline  1-800-469-8224 मा फोन गनुर्होस् वा यसमा इमेल गनुर्होस्: Nysparenthotline@nyu.edu 
 
थप जानकारीका लािग, यसमा जानुहोस्: www.p12.nysed.gov/biling 
वा यसमा पतर् लेख्नुहोस्: 
 
New York State Education Department 
Office of Bilingual Education & World Languages  
55 Hanson Place, Room 594 
Brooklyn, New York 11217 

 

[1] न्यूयोकर्  शहरमा, Aspira Consent Decree अनुसार, १ ५  वा थप दजार्-स्तरका िव ाथ हरू दईु िनकटस्थ गर्ेडहरूमा समान भाषा बोल्छन् भने K-8 दजार्हरूमा BE कायर्कर्म आवश्यक 

हुन्छ।  िव ालयमा	पयार् 	संख्यामा	योग्य	िव ाथ हरू	छैनन्	तर	ितनीहरू	यसको	िजल्ला	िभतर्	छन्	भने	िजल्लाले	BE कायर्कर्म उपलब्ध गराउनु पछर् ।   
 

[2] सबै अङ्गर्ेजी भाषा िशक्षाथ हरू (ELLs) ले “नयाँ भाषाको रूपमा अङ्गर्ेजी” माफर् त उनीहरूको अङ्गर्ेजी सीपहरूको िवकास ग छर्न्।  यसका अितिरक्त, ि भािषक िशक्षा कायर्कर्म ले गृह 

भाषा कला लाई पिन समावेश गछर्।  ि भािषक िशक्षा कायर्कर्म मा मूलभूत िवषयवस्तु के्षतर्का पा कर्महरू (जस्तै गिणत, िवज्ञान तथा सामािजक अध्ययन)  दबुै	 अङ्गर्ेजी	र	उनीहरूको	
मातृभाषामा	पर्स्ताव	गराएको	छ।  ि भािषक िशक्षा कायर्कर्ममा नभएकाहरूले अङ्गेजीमा	मूलभूत	सामगर्ी	के्षतर्	पा कर्महरू	िलन्छन्। 


