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ਿਨਊਯਾਰਕ ਸੂਬ ੇ ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ
ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਗਾਈਡ

PUNJABI

ਿਪਆਰੇ ਮਾਤਾ- ਿਪਤਾ/ ਸਰਪ�ਸਤ,
ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਹਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਜਨਾ
ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਹੈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ �ਤਮਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਨ ਦਾ
ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ, ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ, ਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਬਣ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ! ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਬੱ ਚੇ ਕੋਲ ਪੜਾਈ ਦੀ ਿਵਲੱਖਣ
ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱ ਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਦੀ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰ ਭਾਵੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੈਿਟੰ ਗ
ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇ ਦਾਖਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਜਨਾ ਦੀ ਘਰ ਜ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਨਾ ਨੂੰ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਉਹਨਾ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਿਸੱ ਖਣ
ਲਈ ਸੱ ਦਾ ਦ�ਦੇ ਹ�। ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ( ELLs ) ਵਾਲੇ ਜ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ( MLLs ) ਕਹਾਏ
ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਅਸ� ਪਛਾਣਦੇ ਹ� ਿਕ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਰਾ
ਪਿੜ�ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਹੁਭਾਸ਼ਾਈ ਬੱ ਚੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ 200 ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਿਲਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਹ, ਸੰ ਸਾਰ ਿਵੱ ਚ ਸਭ ਤ� ਵਧ
ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੱ ਖ ਸਥਾਨ ਮਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ '
ਮਹਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਿਨਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ELLs ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ ਅਕਾਦਮਕ ਤਰੱ ਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਜ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਸਰੋਤ ਮਨ ਕੇ ,ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ
ਗਾਈਡ ਿਵੱ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ELLs ਪਛਾਣ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ELLs , ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦੀ ਿਕਸਮ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ELL ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਦ� ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਤ� ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮੱ ਗਰੀ, ਅਤੇ
ਸਰੋਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਸਮਾਿਜਕ, ਸਿਭਆਚਾਰਕ , ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਲੋ ੜ ਹੱ ਲ ਕਰਨ
ਿਵੱ ਚ, ਜੋ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵਚ ਇੱ ਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭ�ਦੇ ਹਨ। We ਅਸ� ਤੁਹਾਡੇ
ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਹ� ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਇਕ ਖੁਸ਼, ਤੰ ਦਰੁਸਤ , ਅਤੇ ਸਫਲ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇੱ ਛਾਵ� !
ਸ਼ੁਭਿਚੰ ਤਕ,

Angelica Infante-Green
Associate Commissioner of Bilingual Education and World Languages
The Office of Bilingual Education and World Languages
New York State Education Department

ਿਵਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ( ELLs ) ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ
ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
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ਫੋਕਸ ਿਵਚ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
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ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ
•

ਿਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
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•

ਇੱ ਕ ਜ ਦੋ -ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਿਡਊਲ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
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ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
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ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਭ ਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਰਥੀ ਬਾਰੇ
ਕਲਪਤ ਗੱ ਲ�।
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ਕੀ ਤੁਸ ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਦੋਭ ਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬਾਰੇ ਤੱ ਥ
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ਅਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਪਾਉਣਾ
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ELLs ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ
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ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ( ELLs )/ ਬਹੁਭ ਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ (MLLs ) ਬਾਰੇ ਆਮ
ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖਣ ਵਾਲੇ (ELL ) / ਬਹੁਭ ਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ( MLL ) ਦੇ ਤੌਰ ' ਤੇ ਪਛਾਣ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?
ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਰਾਜ ਿਵਚ, ਨਵੇ ਦਾਖਲ, ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ -ਪਰਤੇ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ਸ਼ਨਾਵਲੀ ( HLQ )

* ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। HLQ ਦਾਖਲੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇੱ ਕ ਰਸਮੀ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱ ਕ ਕਾਬਲ ਅਿਧਆਪਕ ਜ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਟਾਫ ਮੈਬਰ
ਨੂੰ ਘਰ ਿਵਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਨ ਵਾਿਲਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦਾ ਪਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਇੰ ਟਰਿਵਊ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
ਹੈ ਿਕ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਮੁਹਾਰਤ ਟੈਸਟ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਟੈਸਟ ( NYSITELL ) ਕਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ, ਜਰੂਰੀ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

NYSITELL ਨਤੀਜੇ ਿਫਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ (ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਭਰਦਾ, ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ, ਵਧਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ)
ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ (ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ), ਉਭਰਦਾ (ਘੱ ਟ ਿਵਚਕਾਰਲਾ), ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ

(ਿਵਚਕਾਰਲਾ), ਜ ਵਧਦਾ (ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਦਾ) ਪਧਰ ਤੇ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਦੀ ਇੱ ਕ ELLਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
ELLs ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ (BE ) ਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇਕ ਿਨਊ ਭਾਸ਼ਾ ( ENL ) ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 'ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹਨ।

ਜੇ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ( ਿਨਪੁੰ ਨ ) ਦੇ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਕੋਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱ ਕ ਐ�ਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ।
NYSITELL ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਿਧਆਪਕ� ਨੂੰ ਿਬਹਤਰ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਿਧਆਪਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਕਤ, ਸੁਣਨ , ਬੋਲਣ, ਪੜ�ਨ, ਅਤੇ ਿਲਖਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਭਾਸ਼ਾ (ENL ) ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਮੰ ਟ
ਪ�ਤੀ ਹਫਤਾ ਦੀ ਪਰੋਗਰਾਿਮੰ ਗ ਿਵਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਛਾਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜ ਿਕਸੇ ਭੀ ਹਾਲਤ ਿਵਚ
ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵੱ ਧ ਤ� ਵੱ ਧ ਪਿਹਲੇ ਦਸ ਿਦਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਉਸਤ� ਬਾਅਦ ਨਹ� ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੱ ਧਰ

ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ (ਸ਼ੁਰੂ
ਦਾ)

ਉਭਰਦਾ (ਘੱ ਟ
ਿਵਚਕਾਰਲਾ )

ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ
(ਿਵਚਕਾਰਲਾ)
ਵਧਦਾ
(ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਦਾ)

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਵੇਰ ਵਾ
ਦਾਖਲ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਿਦਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ
ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੁ ਅਜੇ ਗ�ੇਡ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਿਭਨ-ਿਭਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਸੰਗ�
ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰ ਗ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਭਰਦਾ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਿਦਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ
ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੁ ਅਜੇ ਗ�ੇਡ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਿਭਨ-ਿਭਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਸੰਗ� ਿਵੱ ਚ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰ ਗ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ
ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੁ ਅਜੇ ਗ�ੇਡ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਿਭਨ-ਿਭਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਸੰਗ� ਿਵੱ ਚ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰ ਗ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਵਧਦਾ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗ�ੇਡ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਿਭਨ-ਿਭਨ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਸੰਗ�(settings) ਿਵੱ ਚ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰ ਗ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨ�ੜੇ ਹੈ

ਹੁਕਮਰਾਨੀ ( ਿਨਪੁੰ ਨ ) ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨ� ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਸੰਗ (ਸੈਿਟੰ ਗ ) ਦੀ ਕਈ ਿਕਸਮ� ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰ ਗ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱ ਕ ELL
ਨਹੀ ਹੈ।

* ਿਨਊਯਾਰਕ ਿਸਟੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਪਛਾਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ (HLIS).
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ELLs / MLLs ਕੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ( ਜਾਰੀ)
ਫੋਕਸ ਿਵਚ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਕੇਹ ੜੇ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ ਉਪਲੱ ਬਧਕ ਹਨ?
ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱ ਚ, ਿਨਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਨ� ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਿਜਿਲਆਂ ਿਵਚ ELLs ਲਈ ਦੋ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।:
1.

ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ
• ਿਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ (TBE ) ਪ�ੋਗਰਾਮ
• ਇਕ ਜ ਦੋ -ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੂਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ (OWDL/TWDL)

2.

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ (ENL ) ਪ�ੋਗਰਾਮ (ਪਿਹਲ� , ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਜ (ESL)

ਦੋਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਾਡਲ ELLs ਦੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ�ਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਜ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਦੀ

ਪੜ�ਾਈ ਿਵਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮ�, ਹਰ ਮਾਡਲ ਿਵਚ ਵੱ ਖਰਾ ਹੈ। ਪਿਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਿਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ, ਇੱ ਕ ਇੱ ਕ
ਜ ਦੋ -ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਡਊਲ ਭਾਸ਼ਾ,ਜ ਇੱ ਕ ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲ ਿਵਖੇ

ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹਨ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਜਸ ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਿਵਚ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਜ ਇੱ ਕ ਜ ਦੋ -ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਡਊਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ELLs ਨੂੰ ENL ਦੇ ਖਾਸ ਯੂਿਨਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਇੱ ਕੋ ਹੀ ਰਕਮ
ਿਵਚ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਜਨੀ ਕੇ ENL ਮਾਡਲ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 'ਤੇ, ELLs ਲਈ ENL ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਓ: http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/Nowithdrawaloptionmemo.pdf 'ਤੇ
ਦੋਭ ਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ
ਿਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੋਭ ਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ

ਿਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਜਦਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਮੱ ਗਰੀ ਿਸੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਹੀ ਘਰ
ਦੀ/ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਬੋਲਨ, ਸਮਝਣ, ਪੜ�ਨ, ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ

ਘਰ/ ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਪੜ�ਾਈ ਤਰੱ ਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦਿਕ ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
TBE ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਿਹਯੋਗ ਿਬਨਾ ਇੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸਰੂਮ
ਸੈਿਟੰ ਗ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ। ਚਾਹੇ ਿਕ ਇੱ ਕ TBE ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮੇ

ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ/ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਮੌਕਾ, ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਜ ਦੋ -ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਭ ਾਸ਼ੀ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੂਲ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮੂਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ- ELL ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ( ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵਚ ਚੰ ਗੀ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ), ਦੋਹਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ( ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ), ਕਰਾਸ - ਸਿਭਆਚਾਰਕ ਯੋਗਤਾ , ਅਤੇ
ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੁਹਾਰਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ -ਤਰਫਾ ਦੂਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੀ /
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ / ਉਸੇ ਹੀ ਿਪੱ ਠਭੂਮੀ ਤ� ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ . ਅਿਧਆਪਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ / ਟੀਚੇ ਦੀ * ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਨ�
ਿਵਚ ਹਦਾਇਤ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਦੋ -ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੂਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਮੂਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ELLs ਦੋਨ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ. ਅਿਧਆਪਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ / ਪ�ਾਇਮਰੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ�ਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਿਗਣਤੀ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱ ਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਅੱ ਧੀ ਅਤੇ
ਟੀਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਬਾਕੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰ / ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪ�ਤੀਸ਼ਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ,ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ
ਹੋਵੇਗੀਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱ ਕ 90 % -10 % ਮਾਡਲ ਿਵੱ ਚ, ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡਾ ਫੀਸਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚੇ ਦੀ ਹੋਰ

ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮ� ਨਾਲ ਉਦ� ਤੱ ਕ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱ ਕ 50 % -50 % ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਨਹ� ਜ�ਦਾ। ਇਹਨ� ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਦਾ
ਟੀਚਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਤੇ ਘਰ / ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
* ਟੀਚੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਿਸਖੀ ਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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ਅੰ ਗ�ਜ
ੇ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ( ELLs ) ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ( ਜਾਰੀ)
ਿਕ ਮੇਰ ਾ ਬੱ ਚਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖੇਗ ਾ ਜੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਇੱ ਕ ਆਮ ਿਚੰ ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਿਸੱ ਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਰਹੇਗਾ । 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਰਸਰਚ ਨ�
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਲਝਣ ਨਹ� ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ , ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦਾ ਘਰ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਤਨਾ ਉਸ
ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਇਕ ਲਚਕਦਾਰ ਿਦਮਾਗ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸੀਮਾ
ਤਕ ਬੋਧ ਹੁਨਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜ ਦੋ -ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੂਹਰੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ, ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱ ਖ ਹੈ,ਿਜਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਰ ਜ ਿਦਨ ਪ�ਾਪਤ ਹਨ। ਜਦ� ਮਾਪੇ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਿਕ ਇਹ ਸੈਿਟੰ ਗ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹ� ਹੈ ਜਦਿਕ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਿਰਸਰਚ ਨਾਲ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਜ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵਚ,ਇਕ ਜ ਦੋ -ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ ਉਪਰ 'ਤੇ ਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱ ਕ ਦੋਭ ਾਸ਼ੀ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ ਿਵਚ ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਬਕ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਵੇਖ ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸਾ ਘਰ/ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਿਹੱ ਸਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠਕ�ਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ- ਦੋਭਾਸ਼ੀ
ਕਲਾਸ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤ, ਸਾਇੰ ਸ , ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾ ਿਗਆਨ ਦਾ ਿਵਕਾਸ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਨ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਾਲਾ ਬੱ ਚਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰ / ਮੁਢਲੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਨਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ,ਪੜ�ਨ, ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਕੋਲ ਮੁੱ ਖ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਖਰਤਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਹੈ,
ਤ� ਉਹ ਹੁਨਰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ੀ ਇੱ ਕ ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
ਇਹ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਜਸ ਨੂੰ ਪਹਲੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ( ESL ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਸੀ ਿਵਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ਾਪਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ
ਿਦਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈਇੱਕ ENL ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ - ਖੇਤਰ ਿਸਿਖਆ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਖਾਸ ENL ਪੜ�ਾਈ ਰਣਨੀਤੀ
ਵਰਤ ਕੇ ਿਸਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਕਲਾਸ� ਇਨਟੈਗਰੇਿਟਡ ENL ਕਲਾਸ� ਹਨ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਘਰ ਦੀ / ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਉਿਚਤ ELL ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ, ਕੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਿਮਲਦੀ
ਹੈ। ਇਨਟੈਗਰੇਿਟਡ ENL ਕਲਾਸ� ਇੱ ਕ ਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ENL ਿਵਚ dually ਤਸਦੀਕ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਪੜਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜ ਇੱ ਕ
ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਤਸਦੀਕ ENL ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਸਿਹ- ਪੜਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨਇੱ ਕ ਇਕੱ ਲੀ ENL ਕਲਾਸ
ਿਵੱ ਚ, ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ( ESOL ) ਦੇ ਇੱ ਕ NYS - ਪ�ਮਾਣਤ ਅਿਧਆਪਕ ਦਵਾਰਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਿਖਆ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਮੁੱ ਖ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਪਛੋਕੜ ਤੱ ਕ ਐ�ਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਜਨਾ ਦੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱ ਕ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ� ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਮਤਭੇਦ ਹੈ ?
ਦੂਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੋਨ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਹਦਾਇਤ ਦ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਿਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਟੀਚੇ ਗਰੇਡ - ਉਿਚਤ ਅਕਾਦਿਮਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਿਗਆਨ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ
/ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹਨ। ENL ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਿਵੱ ਚ, ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਹਯੋਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਕ�ਪਯ੍ਾ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਾਡਲ� ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਚਾਰਟ
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਦੇਖੋ।
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ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ( ELLs ) ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱ ਛੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (ਜਾਰੀ)
ਦੋਹ ਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
ਵਰਿਤਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ�

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 % ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ 50 % ਘਰ ਦੀ ਜ ਟੀਚਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜ 90 % ਘਰ ਦੇ ਜ ਟੀਚੇ
ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 10% ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋ ਿਕ ਵਧਕੇ 50 % -50 % ਤੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚੇ।
(ਫੀਸਦੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਾਡਲ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ)

ਟੀਚੇ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰ / ਟੀਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਦੋਹਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ

ਿਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ Home
ਵਰਿਤਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ�
ਟੀਚੇ

ਮੁੱ ਖ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤਣ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ
ਜਦਿਕ ਤੁਸ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਿਵਸ਼ੇ ਿਸੱ ਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ,ਘਰ / ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਰਤੋ

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ
ਵਰਿਤਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ�

ਮੁੱ ਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ( ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱ ਖ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)

ਟੀਚੇ

ELLs ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੱ ਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈ ਿਕਵ� ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਸੱ ਖ ਸਕਦਾ ਹ�?
ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਰਾਜ ਿਵਚ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਜ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਿਵਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਉਪਲੱਬਧ ELL ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਬਾਰੇ ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਨੂੰ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਵੇ ਦਾਖਲ ELLs ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਸਿਥਤੀ ਰੱ ਖਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਥਤੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ELL ਪ�ੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਠਕ�ਮ ਅਤੇ ਿਮਆਰ ਬਾਰੇ ਸਮੱ ਗਰੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ELL ਸਮੱ ਗਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ , ਅਤੇ ਤੁਸ�, ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਇੱ ਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ
ਨਾਲ, ELLਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅੰ ਤ 'ਤੇ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ELL ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਸਿਥਤੀ ਚੈ�ਕਿਲਸਟ ਭਰਨ ਨੂੰ ਆਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱ ਕ ਐ�ਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਲੇ ਸਮਟ ਫਾਰਮ
ਪ�ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅੰ ਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ
/ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਦ� ਤੱ ਕ ਮੇਰ ਾ ਬੱ ਚਾ ਐ�ਲ ਪ�ੋਗ ਰਾਮ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਵੇਗ ਾ?
ELLs ਲਈ ELL ਹਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਨ ਦੇ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
ਗ�ੇਡ K-12

NYSESLAT 'ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ / ਮਾਹਰ ਪੱ ਧਰ' ਤੇ ਸਕੋਿਰੰ ਗ

ਗ�ੇਡ 3-8

NYSESLAT ਤੇ ਿਵਸਤਾਰਸ਼ੀਲ / ਤਕਨੀਕੀ ਪੱ ਧਰ' ਤੇ ਅਤੇ NYS ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ ( ELA
) ਿਵਚ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ ਤੇ 3 'ਤੇ ਜ ਉਪਰ ਸਕੋਿਰੰ ਗ।

ਗ�ੇਡ 9-12

NYSESLAT ਤੇ ਿਵਸਤਾਰਸ਼ੀਲ / ਤਕਨੀਕੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸਕੋਿਰਗ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
Regents ਇਮਿਤਹਾਨ 'ਤੇ 65 ' ਤੇ ਜ ਉਪਰ ਸਕੋਿਰੰ ਗ ।

ਅਸਮਰੱ ਥਾ ਨਾਲ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱ ਕ ਢੰ ਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਿਵਕਲਪ ਪਾਥਵੇਅ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ELLs

ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇਗਾ

Once an ELL has exited ELL status, he or she becomes a former ELL. Former ELLs are entitled to receive two years of former
ELL support services.
New York State Education Department Office of Bilingual Education and World Languages
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ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਭ ਾਸ਼ਾਈ ( ELLs / MLLs ) ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਕਲਪਤ ਗਲ�
ਕਲਪਤ ਗਲ 1: ਬਹੁਤੇ ELLs ਸੰ ਯੁਕ ਤ ਰਾਜ (ਅਮਰੀਕਾ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੈਦ ਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਿਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਿਵਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਕੂਲ� ਦੇ 5 ਤ� 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ( ELLs ) ਵਾਲੇ 215.000 ਤ� ਵੱ ਧ ਹਨ।
NYS ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਪੋਜ਼ਟਰੀ ਿਸਸਟਮ ( SIRS ) ਦੀ 2013-2014 ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ,ਇਸ ਦੇ 61.5 % ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਲਪਤ ਗਲ 2: ਅਤੀਤ ਿਵੱ ਚ , ਪ�ਵ ਾਸੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ( ENL ) ਅਤੇ ਦੋਭ ਾਸ਼ੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਿਬਨਾ ਸਫਲ ਹੋਏ ।

ਸਮ� ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਦਾ ਵੱ ਡਾ ਮੁੱ ਲ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਇੱ ਕ ਐਸੀ ਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ, ਅੱ ਗੇ ਨਾਲ� ਵੱ ਧ ਵੱ ਡੀ ਿਵਿਦਅਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ

ਲੋ ੜ ਹੈ। NYS ਦੇ ਆਮ ਕੋਰ ELA ਿਮਆਰ ਦਾ ਅਪਨਾਨਾ �ਚ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਨਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਮੰ ਗਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਸਾਡੇ ਆਲਮੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਿਤਆਰ

ਹੋਣ। ELLs ਆਪਣੇ ਘਰ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਿਸੱ ਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ELLs ' ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਿਗਆਨ �ਤੇ ਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਗਆਨ

ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਿਵਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਿਤਆਰੀ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੋਣ।

ਕਲਪਤ ਗਲ 3: ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜੇ ELLs ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਸਮਾਜਕ ਗੱ ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤ� ਉਹ ਿਫਰ ਅਕਾਦਮਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸਮਰੱ ਥ ਹਨ।
ELLs ਿਤੰ ਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਸਮਾਿਜਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਿਕ ਇੱ ਕ ਐ�ਲ ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਮੁਹਾਰਤ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱ ਤ ਸਾਲ ਤੱ ਕ
ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱ ਖ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਅਸਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪੜ�ਾਈ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਲਪਤ ਗਲ 4: ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹ ਾਰਤ ਦਾ ਟੈਸ ਟ ਿਜਸ ਤਰ� ਿਕ NYS ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਟੈਸ ਟ
( NYSITELL ) ਜ NYS ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਾ ਪਤੀ ਟੈਸ ਟ ( NYSESLAT ) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ
ਸਕੂਲ ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਹਰ ਹੈ।

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਨਪੁੰ ਨ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵੱ ਚ ਸਿਹਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ / ਜ ਪੜ�ਾਈ ਲਈ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ 154
ਮੰ ਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਐ�ਲ ਹਾਲਤ ਤ� ਬਾਹਰ ਆਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਿਜ਼ਲ�ੇ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਐ�ਲ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ,

ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਸੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਦ� ਉਹ ਹੁਣ ELLs ਨਹ� ਹਨ ਐ�ਲ ਟੈਸਟ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਲਪਤ ਗਲ 5: ਸਕੂਲ ਿਵੱ ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ, ELLs ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਸਿਭਆ ਚਾਰਕ ਲੀਨ ਹੋਣ।
" ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣ ," ਦੀ ਬਜਾਇ , ELLs ਨੂੰ ਨਵ� ਸਿਭਆਚਾਰ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰਕ
ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ, ਅਿਧਆਪਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ' ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ
ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ�ਣ। ਇੱ ਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਿਵਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵ� ਨੂੰ ਮੰ ਨਣਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਵਧਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।

ਕਲਪਤ ਗਲ 6: ਜੇ, ਬੱ ਚੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆ ਪਣੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮੁਢ ਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਤ� ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਰ ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਹ� , ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਿਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਿਜਸ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਿਦਮਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਸੱ ਖਣ ਲਈ ਇਕ ਿਵਆਪਕ ਸਮਰੱ ਥਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਬੋਧਾਤਮਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਸੰ ਸਾਰਕ ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ ਿਵਚ ਅਕਾਦਿਮਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਫਾਇਦੇ ਵਧਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ।
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ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਭ ਾਸ਼ੀ ( ELLs / MLLs ) ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ
ਬਾਰੇ ਕਲਪਤ ਗਲ� ( ਜਾਰੀ)
ਕਲਪਤ ਗਲ 7: ਸਕੂਲ � ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਪਣੇ ਘਰ ਦੇ/ ਪ�ਾ ਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਿਨਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ/ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਉਥੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਸੱ ਖਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਚ
ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਿਭਆਸ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਸਵੈ -ਮਾਣ ਤੇ ਇੱ ਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਲਪਤ ਗਲ 8: ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ਾ ਪਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਿਲਆਂਦ ਾ ਹੈ।
ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੇ ਘਰ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੜ�ਾਈ ਉਸਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਿਵਚ ਸਹੂਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਸਫ਼ਲ
ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਾਰਤ ਬੁਿਨਆਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਦੂਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਇੱ ਕ ਅਸਰਦਾਰ ਪੜ�ਾਈ
ਪਹੁੰ ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਿਗਆਨ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਦ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਘਰ ਦੇ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਖਦੇ ਹਨ।

ਕਲਪਤ ਗਲ 9: ELLs ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪੜ ਨ
� ਾ ਿਸਖਾਇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਰਸਰਚ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੜ�ਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤ� ਦੂਜੀ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ
ਘਰ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪਿਹਲੇ ਪੜ�ਨਾ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਸਫਲ ਪਾਠਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।

Adapted from: Debunking the Myths of English Language Learners, New York State United Teachers
Research and Educational Services, 2015.
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ਕੀ ਤੁਸ ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਦੋਭ ਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਬਾਰੇ ਤੱ ਥ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਤੇ- ਆਧਾਿਰਤ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਤੱ ਥ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਨ। ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਬੋਧਾਤਮਕ,
ਸਮਾਿਜਕ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਭ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:
•

ਕਈ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਪੜ�ਾਈ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦ�ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਦਮਾਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇੰ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਖੇਤਰ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਹੱ ਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਮਾਨਿਸਕ ਮੰ ਗ ਦੇ ਕੰ ਮ� ਦੀ ਇੱ ਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ।

•

ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ ਯੋਗਤਾ
ਰਖਦੇ ਹਨ।

•

ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਅਮਲ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਸਮਾਿਜਕ
ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧ�ਦੀ ਹੈ।

•

ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਿਵੱ ਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ
ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਅਤੇ ਇੱ ਜ਼ਤ ਹੈ।

•

ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਇੱ ਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰ ਪਤੀ ਹੈ। ਇੱ ਕ ਵਧਦੇ ਗਲੋ ਬਲ ਸਮਾਜ ਿਵੱ ਚ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਦੀ ਕ੍ਮਕਾਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਦਰ ਹੈ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੜ�ਨਾ, ਇੱ ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਿਭਆਸ ਹੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਿਵਕਾਸ 'ਤੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੀ *
ਅਮਰੀਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨ� ਹਾਲ ਹੀ ਇੱ ਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੱ ਿਚਆਂ ' ਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਨੀਤੀ ਿਰਪੋਰਟ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਦਵਾਈ ਦੇ,
ਮਨ�ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ, ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ� ਖੋਜ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸੰ ਸਲੇ ਸ਼ਣ ਿਵਆਪਕ ਸਬੂਤ ਦੇ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਰਪੋਰਟ ਅੰ ਿਤਮ ਰੂਪ ਤੇ ਦਸਦੀ ਹੈ ਿਕ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਇੱ ਕ ਲਾਭ ਹੈ ਿਜਸ
ਨੂੰ ਵਧਾਨਾ ਚਾਿਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਿਕ ਇੱ ਕ ਖਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵਚ ਿਨਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਵੇਖੋ: http://pediatrics.aappublications.org/content/133/5/e1481.full
* Published online April 28, 2014. Pediatrics Vol. 133, No. 5, May 1, 2014.
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ਕੀ ਤੁਸ ੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਦੋਭ ਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਬਾਰੇ ਤੱ ਥ ( ਜਾਰੀ)
ਕਲਪਤ ਗਲ 1: ਮੇਰ ਾ ਬੱ ਚਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸਖਣ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਿਵਚ ਜਾਵੇਗ ਾ।
•

ਦੋ ਜ ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱ ਕਠ� ਿਸੱ ਖਣਾ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਉਲਝ�ਦਾ ਨਹੀ। ਇੱ ਕ ਐਸੀ ਜਗ�ਾ ਿਵੱ ਚ ਪਾਲੇ ਗਏ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਜੱ ਥੇ ਿਕ ਦੋਨ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਬੋਧਾਤਮਕ,
ਸਮਾਿਜਕ, ਅਤੇ ਸੰ ਭਵ ਤੌਰ ਆਰਿਥਕ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।

•

ਉਹ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਇੱ ਕ ਤ� ਵੱ ਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾ ਦੇ ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੈਮੋਰੀ , ਅਤੇ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ
ਖੇਤਰ� ਿਵੱ ਚ ਵੱ ਡੀ ਿਟਸ਼ੂ ਘਣਤਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

•

ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਬੱ ਿਚਆਂ ਕੋਲ ਵੱ ਡਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੰ ਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾ ਨੂੰ (ਯੋਜਨਾ, ਯਾਦ, ਿਨਊ ਜ ਨਾਵਲ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ,
ਅਤੇ ਪਰਤਾਵੇ ਦਾ ਸਾਮ�ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ )ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦ�ਦਾ ਹੈ।

ਕਲਪਤ ਗਲ 2: ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ� ਨੂੰ ਰਲਾ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁਨ ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
•

" ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ " ਵਾਲੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਬੱ ਚੇ ਘੱ ਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਰੋਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ
ਿਵਕਾਸ ਇਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਿਵੱ ਚ ਦੋਨ� ਭਾਸ਼ਾ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ELLs ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰੋਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ /
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਨ।

ਕਲਪਤ ਗਲ 3: ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ੀ ਨਹੀ ਿਸੱ ਖੇਗ ਾ ਜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ।
•

ਿਰਸਰਚ ਨ� ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਪਿਹਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ
ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਿਬਹਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਬਣ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰ ਗੇ- ਲੈ ਸ ਅਿਧਆਪਕ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾ
ਕੇਲ� ਦੋਨ� ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਲਪਤ ਗਲ 4: ਮੇਰ ਾ ਬੱ ਚਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਸੱ ਖੇਗ ਾ ਜੇ ਉਹ ਿਸਰਫ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
•

ਖੋਜ ਦਵਾਰਾ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਘਰ / ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਸੱ ਖਦੇ ਹਨ। ਘਰ / ਮੁੱ ਖ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਲਏ ਿਗਆਨ ਦਾ ਸੰ ਚਾਰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵਚ, ਪਿਹਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱ ਚ ਪੜ�ਨਾ, ਿਸਖਣਾ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪੜ�ਨ ਦੇ �ਚ
ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦ�ਦਾ ਹੈ ! (Report of the National Reading Panel: Teaching Children to Read, 2006.)

ਿਨਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਿਬਕ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, " ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ." (Why Bilinguals
are Smarter, NYT, 2012)
2-4 ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ, ਤੁਸ� ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਦਵਾਰਾ ELLs ਲਈ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਰ ਇੱ ਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਮਾਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰ ਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਦਾ ਪਤਾ ਪਾਓਗੇ।
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ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵੱ ਚ ਿਹੱ ਸਾ ਲੈ ਣਾ
ਅਸ� ਿਕਵ� ਮਾਪੇ / ਸਰਪ�ਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�?
•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ / ਜ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਪੜੋ। ਿਰਸਰਚ ਤ� ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ /
ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਪੜ� ਕੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

•

ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱ ਸੋ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਜ ਿਪਛਲੇ ਸਮ� ਤ� ਯਾਦ ਚੀਜ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਿਦਖਾਓ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ / ਪ�ਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਗੱ ਲ ਕਰੋ ਚਾਹੇ
ਉਹ ਜਵਾਬ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਦੇਵ।ੇ

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰੋ, ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤ� ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਜ ਆਪਣੇ ਘਰ / ਪ�ਾਇਮਰੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸੇ ਦੇ ਿਵੱ ਚ, ਿਕਤਾਬ� ਉਧਾਰ ਲਵੋ।

•

ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦਵਾਰਾ ਤਿਹਸ਼ੁਦਾ ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਅਿਧਆਪਕ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਿਵਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

•

Schedule an individual meeting with your child’s teacher to learn about specific ways that you can help your
child succeed.

•

ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਹ ਸਮ� ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ , ਅਤੇ ਜੇ ਸੰ ਭਵ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਭੁਲੇਖੇ ਤ� ਮੁਕਤ ਸ਼�ਤ ਜਗ�ਾ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ।

•

ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਅਜਾਇਬਘਰ ਘੁੰ ਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉ। ਅਜਾਇਬਘਰ 'ਤੇ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਪ�ਦਰਸ਼ਨੀ ਬਾਰੇ ਦਸਣ ਦੀ
ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਜਾਇਬਘਰ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟ ਖਰਚ ਤੇ ਅਤੇ / ਜ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਮ�ੱ ਧੀ
ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

•

ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱ ਚ ਮਾਪੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱ ਕ ਅਟੁੱ ਟ ਿਹੱ ਸਾ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਿਹੱ ਸਾ
ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।

•
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ਆਪਣੇ ਹੱ ਕ� ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਿਕ�ਪਆ, ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ' ਿਬੱ ਲ ਵੇਖੋ।

A Guide for Parents of English Language Learners in New York State

ELLs ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤ
ਕੋਲੋ ਿ ਰਨ ਕੋਲੋ ਰ ਾਡੋ Colorín Colorado
ਇੱ ਕ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਵੈ�ਬਸਾਈਟ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦੇਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਜੋ ਿਕ ਅਿਧਆਪਕ� ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ
'ਚ ਇਕ ਪ�ਾਜੈਕਟ ਹੈ (AFT) । ਇਸ ਿਵਚ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।

http://www.colorincolorado.org/
ਂ ੇਝ ਨਯ੍ੂ ਯਾਰਕ Engage NY
ਏਗ

EngageNY.org ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ Regents ਸੁਧਾਰ ਏਜੰ ਡੇ ਦੇ ਖਾਸ ਪਿਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ

(NYSED) ਦੁਆਰਾ ਿਵਕਸਤ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਹੈ। EngageNY.org ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਰਾਜ ਭਰ ਿਵੱ ਚ ਿਸੱ ਿਖਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ
ਿਸੱ ਖਣ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਉਹ ਰਾਜ ਦਵਾਰਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਤ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਿਤਆਰ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਾ

ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ। https://www.engageny.org/
National Clearinghouse for Bilingual Education: If Your Child Learns in Two Languages (booklet)
http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf
National PTA: ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਾਿਪਆਂ ਦੀ ' ਗਾਈਡ
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
NYC DOE: ELL ਪਿਰਵਾਰ ਸਰੋਤ
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htm
ਿਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਫਤਰ
http://www.p12.nysed.gov/biling/
ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ ਨ ਕੁਲ ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਿਵਸ ਪ�ਦਾਤਾ ਦੀ ਿਨਰਦੇਿ ਸ਼ਕਾ
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.pdf
PBS Kids
http://pbskids.org/
Reading Rockets: English Language Learners
http://www.readingrockets.org/reading-topics/english-language-learners
ਅਿਧਆਪਕ ਪਿਹਲੇ : ESL / ELL ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਲਈ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ
http://www.teachersfirst.com/par-esl.cfm
ਿਲਮਿਟਡ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਨਪੁੰ ਨ / ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ ਦੀ ਿਸੱ ਿਖਆ:
ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ ਲਈ ਲਰਿਨੰ ਗ ਿਮਆਰ
http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ
http://www.ed.gov/

USDOE ਫੈਡਰਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰ ਟਲ

https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents

USDOE ਮੇਰ ੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਮਦਦ : ਿਹਸਪੈਿ ਨਕ ਪਿਰਵਾਰ� ਲਈ ਟੂਲ ਿਕੱ ਟ ( ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ੀ
)http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html

USDOE ਤੁਹ ਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ( ਅੰ ਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ੀ )
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਖਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ
ELL ਸੇਵ ਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਲਈ ਿਕ�ਪ ਯ੍ਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:
nysparenthotline@nyu.edu
(800) 469-8224

ਸਵਾਲ� ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ:
ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਫਤਰ ( OBEWL )
http://www.p12.nysed.gov/biling/

Prepared by the New York State Education Department, Office of Bilingual Education & World Languages
in collaboration with CUNY-New York State Initiative on Emergent Bilinguals (NYSIEB).
Special thanks to Dr. Carmina Makar and Dr. Dina López.

