িব�ি� সং�া� এই আবশ�কতা�িল পূরণ করার
ে�ে� আপনার �ুল বা িডি�ে�র িনেদ�শনার
�েয়াজন হেল, বা আপনার েকােনা �� থাকেল
অনু�হ কের েযাগােযাগ ক�ন:

ESSA তথ� প�

NYS িশ�া িবভাগ (NYS Education Department)
ি�ভািষক িশ�া এবং িব� ভাষার অিফস
(Office of Bilingual Education and World
Languages) এর সােথ
718-722-2445/518-474-8775 ন�ের
েফােনর মাধ�েম,
OBEWL@nysed.gov এ
ইেমেলর মাধ�েম
বা OBEWL-এর ওেয়বসাইট েদখুন:
http://www.nysed.gov/bilingual-ed।

ESSA তথ�মূলক িভিডও

মা-বাবারা এক�ট অিভেযাগ দােয়র করা বা
অনুস�ােনর জন� NYSED ELL েপের� হটলাইেনর
সােথও (800) 469-8224 ন�ের েফােনর মাধ�েম বা
nysparenthotline@nyu.edu এ ইেমেলর মাধ�েম
েযাগােযাগ করেত পােরন।

আপিন �িত�ট িশ�াথ�র সাফল� আইন (Every
Student Succeeds Act, ESSA) স�েক� আেরা তথ�
েপেত পােরন NYSED-এর ওেয়বসাইট েথেক:
http://www.nysed.gov/essa/information-parents

মা-বাবােদর জন� এই তথ� প��িল চূ ড়া�
ESSA পিরক�না�টর সারাংশ ও ব�াখ�া েদয়। তথ�
প��িল 15 �ট ভাষায় উপল� আেছ।

ESSA এর বা�বায়ন স�েক� এই সংি��, মাবাবার জন� যথাযথ িভিডও�টেত ESSA এর
আবশ�কতা ও ���পূণ পিরবত�
�
ন�িল স�েক�
তথ� আেছ।

অনুেমািদত িনউ ইয়ক� ে�ট
ESSA পিরক�না

েদখুন িনউ ইয়ক� ে�েটর ESSA পিরক�না, একই
সােথ পিরক�না�টর এক�ট সারসংে�প।

�িত�ট িশ�াথ�র সাফল� আইেনর
(Every Student Succeeds Act, ESSA)
� ািষক
অধীেন বহভ
িশ�াথ�/ইংের�জ ভাষা িশ�াথ�র
মা-বাবা, অিভভাবক, এবং
অন�ান� পিরচযাকারীেদর
�
অিধকারসমূহ

ESSA �ুল িডি�ে�র পে�
এ�িলও বাধ�তামূলক কের . . .

�িত�ট িশ�াথ�র সাফল�
আইন (Every Student Succeeds
Act, ESSA) . . .
2015 সােল পাস হেয়িছল, েয�ট হল িক�ারগােট� ন
েথেক 12তম ে�েডর িশ�াথ�র িশ�ােক িনয়�ণকারী
�ধান েফডােরল আইন। অন�ান� িবষয়�িলর মেধ�,
ESSA অনুযায়ী মা-বাবা ও অিভভাবকেদরেক তােদর
অিধকার�িল স�েক� অবিহত রাখা এবং MLL/ELL1
এর মা-বাবা ও অিভভাবকরা কীভােব তােদর
িশ�েদর িন�িলিখত িবষয়�িলেত সহায়তা করার
ে�ে� স��য় অংশ�হণ করেত পােরন তা অবিহত
করার মাধ�েম বহ�ভািষক িশ�াথ�/ইংের�জ ভাষার
িশ�াথ�েদর (MLLs/ELLs) মা-বাবা ও
অিভভাবকেদরেক তােদর িশ�েদর িশ�ার সােথ
যু� হওয়ার সুেযাগ�িল �দান করা বাধ�তামূলক:
• ইংের�জেত দ�তা অজ�ন করা;
• এক�ট সকল ে�ে� িবকিশত িশ�ার
অভ��ের মূল িশ�ামূলক িবষয়�িলেত উ�
পযায়
� অজ�ন করা; এবং
• ে�েটর িশ�ামূলক িবষয়ব� এবং িশ�াথ�র
িশ�ামূলক কৃিতে�র মানদ��িল পূরণ করা
যা সকল িশ�াথ� পূরণ করেব বেল আশা করা
হয়।
1 MLLs/ELLs এর েফডােরল পিরভাষা�ট হল “ইংের�জ িশ�াথ�
(English Learner)” (�ায়শই সংে�েপ EL)।
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তার MLL/ELL িশ�ামূলক কমসূ� িচ�িলর উ�য়ন ও
মূল�ায়েনর ে�ে� MLL/ELL এর মা-বাবা ও
অিভভাবেকর ম�ব� ও মতামত জানেত চাওয়া, যার
অ�ভ��
� হল এই উে�েশ�র জন� মা-বাবা ও
অিভভাবকেদর তােদর িনয়িমত িম�টং�িলর অিধকার
স�েক� জানােনা। এছাড়াও, কিমশনােরর
িবিধিনয়ম�িল অনুযায়ী MLL/ELL এর মা-বাবা ও
অিভভাবকেদর সােথ বছের কমপে� একবার েদখা
করা িডি���িলর জন� বাধ�তামূলক, যােত তােদর
িশ�র িশ�ামূলক িবষয়ব� ও ভাষাগত উ�িতর
অ�গিত ও �েয়াজন�িল আেলাচনা করা যায়। এ�ট
িনয়িমতভােব সূিচভ��
মা-বাবা ও িশ�কেদর সে�লন�িলর মেতা অন�ান�
সাধারণভােব আবশ�ক িম�টং�িলর অিতির�।

এছাড়াও . . .

NYS এ, একজন MLL/ELL িশ�াথ� িহসােব আপনার
িশ�র �াথিমক সনা�করেণর সমেয় ও পের,
তািলকাভ���র পের অনিধক দশ িদেনর মেধ�
িডি��েক অবশ�ই িন�িলিখত িবষেয় তথ� �দান
করেত হেব:
• আপনার িশ�েক কীভােব একজন MLL/ELL
িহেসেব িনধারণ
� করা হেয়িছল, আপনার িশ�র
ইংের�জ ভাষার দ�তার পযায়,
�
এ�ট কীভােব
মূল�ায়ন করা হেয়িছল, এবং তার িশ�ামূলক
কৃিতে�র ি�িত/অ�গিত;
• আপনার িশ�র িশ�ামূলক কমসূ� িচ এবং
অন�ান� উপল� িবক� কমসূ� িচেত ব�ব�ত
� হল
িনেদ� শাবলীর প�িত, যার অ�ভ��
িবষয়ব�, িনেদ� শ সং�া� ল��, এবং
ইংের�জ ও বািড়েত কথা বলার ভাষায় িনেদ� েশর
ব�বহার করার ে�ে� এই ধরেনর কমসূ� িচ�িল
কীভােব আলাদা। যিদ এক�টর েবিশ �দান করা
হয়, েসই ে�ে� কীভােব এক�ট কমসূ� িচ বা
িনেদ� েশর প�িত িনবাচন
�
করেত হয় েয স�েক�
মা-বাবােক িলিখত িনেদ� শনা িদেত হয়।
NYS এ, আপনার িশ�র MLL/ELL সনা�করেণর পের
েয বাধ�তামূলক, উ� �ণমানস�� মা-বাবার
পিরিচিত েসশন পিরচািলত হয় তােত এই তথ��ট �দান
করা হেত পাের2

�ুল িডি���টেক অবশ�ই
এইসকল িবষেয় তথ� �দান
করেত হেব:

আপনার িশ�র িশ�ামূলক কমসূ� িচ কীভােব
তার িশ�ামূলক শ��ম�া ও চািহদা�িলেক পূরণ
করেব;
আপনার িশ�েক ইংের�জ িশখেত এবং ে�েড
উ�ীত হওয়া ও ��াজুেয়শেনর জন� বয়সউপযু� িশ�ামূলক কৃিতে�র মানদ��িল পূরণ
করেত িশ�ামূলক কমসূ� িচ�ট কীভােব সুিনিদ��
সহায়তা করেব;
িশ�ামূলক কমসূ� িচ�টর জন� ��ােনর সুিনিদ��
আবশ�কতা, যার অ�ভ��
� হল এই ধরেনর
কমসূ� িচ�িল েথেক MLL/ELL এর জন� উপেযাগী
কের গেড় েতালা হয় িন এমন �াস�েম
�ানা�েরর �ত�ািশত হার;
হাই �ুল েথেক ��াজুেয়শেনর �ত�ািশত হার,
যিদ হাই �ুল�ট III শীষক
� অথসং�ান
�
পায়, এবং
ব���গতকৃত িশ�ামূলক কমসূ� িচ (IEP) থাকা
এক�ট িশ�র ে�ে�, কীভােব এই ধরেনর এক�ট
কমসূ� িচ িশ��টর IEP এর উে�শ��িল পূরণ
কের।

•

•

•

•

কিমশনােরর িবিধিনয়ম অংশ 154-2.3(f) অনুযায়ী
ELLs/MLL িহসােব সনা� করা িশ�াথ�েদর মা-বাবা ও
অিভভাবেকর জন� এক�ট উ�-�ণমানস�� পিরিচিত
েসশন �দান করা িডি���িলর জন� বাধ�তামূলক।
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