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ELL STUDENT PLACEMENT FORM  

আজকের তাররখ ____________________ 
 

 
 

১ থেকে ৫ পর্যন্ত রিষয়গুরি সু্কি েততয পকের দ্ব ারা পূরণ েরা হকি। ৬ নং রিষয়টি মাতা-রপতা অেিা অরিিািে পূরণ েরকিন।  

 

১। অনুগ্রহ েকর এই ফকময স্বাের েকর ________ তাররকখর মকযে ____________ থে / এর ঠিোনায় জমা র িন।  
 

 
2. আপনার সন্তান ____________________________________ থর্  __________ থগ্রকে 

___________________________ সু্ককি িরতয  আকে, তাকে ইংকররজ িাষা রিো, English Language Learner, ইংরিি িোঙু্গকয়জ িানযার-ই 

এি এি (রদ্বিারষে রিো, Bilingual Education-িাইরিঙু্গয়াি এেুকেিন অেিা নতুন িাষা র হসাকি ইং কররজ, English as a New Language-ইংরিি 

এোজ আ রনউ িোঙু্গকয়জ) পররকষিা গ্রহণ েরার জনে রিরিত েরা হকয়কে।   

রদ্বিারষে রিো (পররিতয নোিীন রদ্বিারষে রিো, ট্রান রজিনাি িাইরিঙু্গয়াি এেুকেিন অেিা রদ্ব-িাষা, েুয়াি িোঙু্গকয়জ) েমযসূরিকত আপনার সন্তানকে তখরন িরতয  েরা হকি র্রি 
তার সু্ককি এিং/িা থজিায় তার িাড়ীকত িেিহৃত িাষায় রদ্বিারষে রিো েমযসূরি িািু েরার জনে র্কেষ্ট সংখেে রিোেী োকে। র্রি রিোেীটি থর্ সু্ককি িরতয  আকে থসখাকন 
এেটি রদ্বিারষে রিো েমযসূরি িািু েরার জনে র্কেষ্ট সংখেে রিোেী না োকে, তাহকি থজিার মকযে এমন েমযসূরি োো সু্ককি র্াতায়াকতর জনে পররিহন িেিস্থা প্রিান েরা 
থর্কত পাকর। র্রি েম-সংখো-জরনত োরকণ রদ্বিারষে রিো উপিব্ধ না হয় তাহকি আপনার সন্তানকে নতুন িাষা রহকসকি ইংকররজ েমযসূরিকত অন্তিুয ক্ত েরা হকি।     
 

৩। এই সু্ককি িতয মাকন রনম্নরিরখত ই এি এি েমযসুরিগুরি উপিব্ধ আকেেঃ  

 রদ্বিারষে রিো      নতুন িাষা রহকসকি ইংকররজ*  

_____ পররিতয নোিীন রদ্বিারষে রিো  

_____ রদ্ব-িাষা 
 
৪। রনম্নরিরখত রদ্বিারষে রিো েমযসূরিগুরি থজিার মকযে অনে সু্কিগুরিকত িতয মাকন উপিব্ধ আকেেঃ  

 
 পররিতয নোিীন রদ্বিারষে রিো ___________________________________ সু্কিগুরিকত 

 
 রদ্ব-িাষা ___________________________________ সু্কিগুরিকত 

 
* নুেনতম থেকে নতুন িাষা রহকসকি ইংকররজ েমযসূরিগুরি রনউ ইয়েয  থেকের সমস্ত সরোরী সু্কি থর্খাকন ই এি এি-রা িরতয  আকে থসখাকন উপিব্ধ আকে।  

 

িব্ধ ই এি এি পররকষিা  

 

রনকিযিািিী 
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৫। আপনার সন্তানকে আপাতত ____________ েমযসূরিকত _________ সু্ককি অন্তিুয ক্ত েরা হকয়কে।   

 

মাতা-রপতা/অরিিািে দ্ব ারা পূরণ েরা হকি: 
 

৬। র্রি আপনার সন্তানকে আপাতত থোন পররিতয নোিীন র দ্বিারষে রিো অেিা র দ্ব-িাষা েমযসুরিকত অন্তিুয ক্ত েরা হকয় োকে তাহকি আপরন অিিেই রনম্নরিরখত রিষয়গুরি পূরণ 
েরুন (কর্কোন এেটিকত টিক্ রিি রিন): 

 
আরম ই এি এি েমযসুরি সংক্রান্ত তেে িাি েকররে এিং আমার সন্তানকে থর্  

 
 এেটি পররিতয নোিীন রদ্বিারষে রিো অেিা 

 

 তার নরেিুক্ত সু্ককি এেটি রদ্ব-িাষা েমযসুরিকত অন্তিুয ক্ত েরা হকয়কে তাকত আরম সম্মত হরি।   

 
আরম ই এি এি েমযসুরি সঙ্ক্রান্ত তেে িাি েকররে এিং আমার সন্তানকে থর্ উপকরাক্ত থজিা সু্ককি এেটি পররিতয নোিীন রদ্বিারষে রিো অেিা এেটি রদ্ব-িাষা েমযসুরিকত 
অন্তিুয ক্ত েরা হকয়কে তাকত আরম সম্মত হরি।  

 
 পররিতয নোিীন রদ্বিারষে রিো অেিা 

 

 তার নরেিুক্ত সু্ককি এেটি রদ্ব-িাষা েমযসুরি   

 
আরম ই এি এি েমযসুরি সংক্রান্ত তেে িাি েকররে এিং আরম আমার অরযোর প্রকয়াগ েকর আমার সন্তানকে এেটি  

 
 নতুন িাষা রহকসকি ইংকররজ েমযসূরিকত অন্তিুয ক্ত েরিাম।   

   
এই রিষয়টি আমার ো কে থিাযগমে থর্ আরম র্র ি _________ তা ররকখর মকযে এই ফমযটি থফরত না র িই তাহকি আমার সন্ত ানকে, তার নরেিুক্ত সু্ক কি র্র ি পর্য াপ্ত সংখেে রিোেী 

ো কে তাহকি থসখাকন নয়ত থজিার অনে থোন সু্ক কি এেটি রদ্বিারষে রিো (পররিতয নোিীন র দ্বিারষে রিো িা র দ্ব-িাষা) েমযসূরিকত অন্তিুয ক্ত েরা হকত পা কর। তা না হকি 
আমার সন্তানকে নতুন িাষা র হকসকি ইং কররজ (English as a New Language,  ইং রিি এে াজ আ রনউ িোঙু্গকয়জ-ই এন এি) েময সূ র িকত অন্ত িুয ক্ত েরা হকি।     

 

মাতা-রপতা/অরিিািকের নাম::  

ঠিোনা:  

র িকনর িূরিাষ:  সন্ধ্োর িূরিাষ:  

ই- থ মি: 

স্বাের: 

 

তা ররখ: 

 
 

CERTIFICATION 

 

To be completed by school officials: 
 

I certify that I have reviewed the above information and that the parent or guardian is 
fully informed regarding ELL programs and the student has been placed in the 

appropriate program. 
 

Print Name: 
 

Print Title: 

Signature: 

 

Date: 

 

অন্তিুয রক্ত   
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