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न्यूयोकर् राज्यमा अं ग्रेजी भाषा िश�ािथर् ह�को
अिभभावकह�को लािग गाइड

NEPALI

िप्रय आमाबाबा / अिभभावक,

अंग्रेजी भाषाभन्दा अन्य घरे लु भाषा भएका िवद्याथ�ह�लाई समानता र िश�ामा उत्कृ �ताको लािग अवसर प्रदान गनर्
न्यूयोकर् राज्य िश�ा िवभागको िद्वभाषी िश�ा र िव� भाषाको कायार् लय प्रयासरत छ। यिद तपाईँको बच्चाको घरे लु भाषा
अंग्रेजी भन्दा अन्य छ भने र उिन अंग्रेजी िसक्दै वा िसक्ने क्रममा छन भने तपाइको बच्चा िद्वभाषी बन्ने छन्। बधाई छ!
दोभाषे बच्चाह�मा अिद्वतीय कला र उपलिब्ध ह� न्छ र अगाडी ठू लो मौका छ। यो न्यूयोकर् राज्य िश�ा िवभाग
िद्वभाषावादको कदर गदर् छ र तपाईँको बच्चाको पूणर् भाषा िनपुणताको िवकास गनर् का लािग सबै भन्दा राम्रो व्यवस्था
प्रदान गनर् प्रयासरत छ।
घरे लु वा प्राथिमक भाषा अंग्रेजी भन्दा अन्य भाषा भएका नयाँ भनार् ग�रएका िवद्याथ�ह� जसलाई अंग्रेजी भाषा प्रवीणता प्रा� गनर्
सहयोगको आवश्यकता छ उिनह�का लािग उपलब्ध शैि�क कायर् क्रमह� बारे जान्न हािम तपाईलाई िनमन्त्रणा गदर् छौ। यी
िवद्याथ�ह�लाई अंग्रेजी भाषा िश�ािथर् (ELLs) वा बह� भाषी िश�ािथर् (MLLs) भिनन्छ। यी िवद्याथ�ह�को अंग्रेजी कौशल मात्र िवकास
ै तर दुईपि�य वा केही अवस्थामा बच्चाह� बह� भाषी बन्ने छन भिन हामी मान्छौ ँ।
ह� दन
न्यूयोकर् राज्य संस्कृित र भाषाको आधारमा संसारको सबैभन्दा िविवध ठाउँ हो, २०० भाषा भन्दा अिधक भाषाह� यसको सीमाना
िभत्र बोिलन्छन्। एक भन्दा बढी भाषा जान्नु हाम्रो िवद्याथ�ह�को सबैभन्दा ठू लो �ानमा पछर् । त्यसैले न्यूयोकर् राज्य भरका
ELLह�का लािग शैि�क कायर् क्रमको उद्दे श्य सबै िवद्याथ�ह� शैि�क सफलताको लािग स�म छन् भन्ने सुिनि�त गनर् एक
संसाधनका �पमा घरे लु वा प्राथिमक भाषामा आकिषर् त गराउने हो।
यो गाईडमा तपाई क
ं ो बच्चालाई कसरी ELL का �पमा पिहचान ग�रयो , ELL िवद्याथ�ह�को लािग उपलब्ध कायर् क्र मका
प्रकार , किहले िवद्याथ� ELL कायर् क्र म र से वाह�बाट बािहर िनस्कन सक्छ , र तपाई ल
ं े स्थानीय िवद्यालयह�बाट थप
जानकारी , सामाग्री , र स्रोतसाधन कसरी प्रा� गनर् सक्नु ह� न्छ भन्ने िवषयमा जानकारी पाउनु ह� ने छ ।
हामी बच्चाको सामािजक , सां स्कृ ितक र शैि�क आवश्यकता अनु सार कु न कायर् क्र म राम्रो िमल्छ िनधार् र ण गनर्
अिभभावक र प�रवारले मौिलक भूिमका खे ल्छन् भन्ने िव�ास गछ� ँ। हामी तपाई स
ं ं ग साझे दारी गनर् उत्सािहत छौ ँ र यो
प्रिक्रया भ�र तपाई स
ं ं ग काम गनर् तत्पर छौ ँ।
एक खुसी, स्वस्थ, र सफल शैि�क वषर् को लािग शुभकामना!
िन�ापुवर्क,,

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

सामग्रीहरूको ता�लका

े ी बारे सदैं सोिधने प्र�ह�
अंग्रज
भाषा िश�ािथर् (ELLs)
केिन्द्रत कायर्क्रमह�
दोभाषे िश�ा
• प�रवतर्िनय िद्वभाषी िश�ा कायर्क्रम
• एक वा दईु -तिफर् दोहरी भाषा कायर्क्रम
े ी कायर्क्रम
नयाँ भाषाका �पमा अंग्रज
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े ी भाषा िश�ािथर् र बह�भाषी िश�ािथर्का बारे मा िमथक
अंग्रज
के तपाई ंलाई िद्वभाषावाद र िद्वभाषी िश�ा बारे तथ्य थाँहा िथयो?
तपाई ंको बच्चाको िश�ामा भाग िलदै
ELLह�को अिभभावकह�को लािग संसाधन
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े ी भाषा िश�ािथर्ह� (ELLs) / बह�भाषी िश�ािथर्ह� (MLLs) बारे बारम्बार
अंग्रज
सोिधने प्र�ह�
े ी भाषा िश�ाथ� (ELL) / बह�भाषी िश�ाथ� (MLL)को �पमा पिहचान ग�रयो?
कसरी मेरो बच्चा अंग्रज
न्यूयोकर् राज्यमा सबै नयाँ िवद्याथ� भनार् गदार् र दुई वषर् पिछ िवद्याथ� पुन भनार् गदार् एक घरे लु भाषा प्र�ावली (HLQ) पूरा गनर् आवश्यक
छ। यो HLQ भनार् को समयमा आयोिजत ह� नुपछर् ।
एक अनौपचा�रक अन्तरवातार् सिहत यो सव��णको माध्यमबाट एक योग्य िश�क वा अन्य व्यावसाियक कमर् चारी सदस्यले िवद्याथ�को
घरमा कुन भाषा प्रयोग ग�रन्छ भन्ने थाहा पाउनेछन्। सव��ण र अन्तरवातार् ले घरमा अंग्रेजी भन्दा अन्य भाषा प्रयोग ग�रन्छ भन्ने संकेत
गरे मा तपाईको बच्चाले अंग्रेजी भाषा िश�ािथर् का लािग न्यूयोकर् राज्य पिहचान परी�ण (NYSITELL) भन्ने एउटा अंग्रेजी भाषा प्रवीणता
परी�ा िदनुपछर् ।
यो NYSITELL को प�रणाम तपाईँको बच्चाको अंग्रेजी भाषा स्तर (प्रवेश (शु�वात), उदयमान, प�रवतर् िनया, िवस्ता�रत, र समादेशक)
मूल्याङकन गनर् प्रयोग ग�रन्छ। यिद तपाईँको बच्चाले प्रवेश (शु�वात), उदयमान (कम मध्यवत�), प�रवतर् िनय (मध्यवत�), वा िवस्ता�रत
(िवकिसत) स्कोर गरे मा उ एक ELL का �पमा पिहचान ह� नेछ । ELLह� िद्वभाषी िश�ा (BE) वा एक नयाँ भाषाका �पमा अंग्रेजी (ENL)
सेवाह� प्रा� गनर् हकदार छन्। यिद िवद्याथ�ले समादेशक (द�) स्तरमा स्कोर गरे मा उनी एक ELLका �पमा पिहचान ह� ने छैन्न।

यो NYSITELLको प�रणामह�ले िश�कह�लाई राम्रो तयारी गनर् र आफ्नो िवद्याथ�ह�लाई राम्रो सेवा प्रदान गनर् मदत गदर् छन्। िश�कले
यो जानकारी िवद्याथ�को अंग्रेजी भाषा खुिब र सुन्न, बोल्न, पढ् न र लेख्नको लािग पन� आवश्यकता पिहचान गनर् प्रयोग गदर् छन्। यी
प�रणामह�ले िवद्याथ�लाई प्रित ह�ा न्यूनतम कित िमनेटको नयाँ भाषाका �पमा अंग्रेजी(ENL) चाहन्छ भन्ने िमलाउन स्कूललाई िनद�शन
पिन गदर् छन्।
पिहचान प्रिक्रया स्कूल बषर् पूवर् वा िवद्याथ� भनार् भएको पिहलो दस िदन िभत्र आयोिजत ह� नुपछर् ।
स्तर

अंग्रेजी भाषा प्रवीणता स्तरको िववरण

प्रवेश
(सु�वात)

प्रवेश स्तरमा िवद्याथ�को शैि�क भाषा कौशल बढाउन सहयोग र संरचनामा ठू लो िनभर् रता छ र अझै िविभन्न
शैि�क प्रसङ्गह�मा (�ेत्रह�मा) अंग्रेजी भाषा प्रवीणता देखाउन आवश्यक भाषा सम्बन्धी मागह� पुरा भएका
छैन्न।

उदयमान (कम
मध्यवत�)

उदयमान स्तरमा िवद्याथ�को शैि�क भाषा कौशल बढाउन सहयोग र संरचनामा केही िनभर् रता छ र अझै
िविभन्न शैि�क प्रसङ्गमा (�ेत्रह�मा) अंग्रेजी भाषा प्रवीणता देखाउन आवश्यक भाषा सम्बन्धी मागह�
पुरा भएका छैन्न।

प�रवतर्िनय
(मध्यवत�)

प�रवतर् िनय स्तरमा िवद्याथ� शैि�क भाषा कौशल िवकासमा केही स्वतन्त्रता देखाउँ छन्, तर िविभन्न
शैि�क प्रसङ्गह�मा (�ेत्रह�मा) अंग्रेजी भाषा प्रवीणता देखाउन आवश्यक भाषा सम्बन्धी मागह� पूरा
गनर् अझै बाँक� छ।

िवस्ता�रत (िवकिसत) िवस्ता�रत स्तरमा िवद्याथ� शैि�क भाषा कौशल िवकासमा ठू लो स्वतन्त्रता देखाउँ छन्र् र िविभन्न शैि�क
प्रसङ्गह�मा (�ेत्रह�मा) अंग्रेजी भाषा प्रवीणता देखाउन आवश्यक भाषा सम्बन्धी मागह� पुरा ह� ने क्रम
निजिकदै छ।
समादेशक
(द�)

1

समादेशक स्तरमा िवद्याथ� िविभन्न शैि�क प्रसङ्गह� (�ेत्रह�मा) अंग्रेजी भाषा प्रवीणता देखाउन आवश्यक
भाषासम्बन्धी मागह� पुरा भएका छन्। उ अब देिख ELL होइन।

Parents of English Language Learners in New York State

ELLs / MLLs बारे बारम्बार सोिधने प्र�ग�
(जारी)
केिन्द्रत कायर्क्रमह�
े ी भाषा िश�ािथर्का लािग उपलब्ध कायर्क्रम के-के ह�न्?
अंग्रज
हाल न्यूयोकर् राज्यले, राज्य स्कूल िजल्लाह�मा ELLह�का लािग दुई अनुमोिदत कायर् क्रम मोडे ल प्रदान गदर् छ:
1.
2.

िद्वभाषी िश�ा
• प�रवतर् िनर िद्वभाषी िश�ा (TBE) कायर् क्रम
• एक वा दुई-तिफर् दुई भािष कायर् क्रम (OWDL / TWDL)
औपचा�रक �पमा (दोस्रो भाषाका �पमा अंग्रेजी) वा ESL भनेर िचिनएको नयाँ भाषाका �पमा अंग्रेजी
(ENL) कायर् क्रम

दुव ै कायर् क्रम मोडे लले ELLह�को शैि�क उपलिब्धमा सहयोग गदर् छन् तर प्रत्येक मोडे लमा अंग्रेजी र घरे लु वा प्राथिमक भाषा प्रयोग ग�रने
समयको मात्रा फरक छ। प�रवारह�ले बच्चाह�लाई एक प�रवतर् िनय िद्वभाषी िश�ा, एक वा दुई-तिफर् दुई भािष, या नया भाषाका �पमा अंग्रेजी
कायर् क्रममा भाग िलन लगाउन सक्छन्। यी कायर् क्रम तपाईँको स्थानीय स्कूलमा उपलब्ध छैनन् भने िवकल्पको �पमा आफुले चाहे को कायर् क्रम
प्रदान गन� स्कूलमा स्थानान्तरणको लािग अनुरोध गनर् सक्नुह�न्छ। ELLह�ले प�रवतर् िनय िद्वभाषी िश�ा वा एक वा दुई-तिफर् दुई भािष
कायर् क्रममा ENL मोडे लका िवद्याथ�ह�को जितनै िवशे ष ENL िनद�शन एकाइह� प्रा� गनर् अिनवायर् छ। न्यूनतम ELLह�ले ENL िनद�शन प्रा�
गनर् अिनवायर् छ। थप जानकारीको लािग: http://www.p12.nysed.gov/biling/docs/Nowithdrawaloptionmemo.pdf जानुहोस्

िद्वभाषी िश�ा
प�रवतर्िनय िद्वभाषी िश�ा
प�रवतर्िनय िद्वभाषी िश�ा कायर्क्रमले एउटै घरे लु / प्राथिमक भाषा भएका िवद्याथ�ह�लाई आफ्नो घरे लु / प्राथिमक भाषामा शैि�क
िबषयह� िसक्दै गदार् अंग्रेजीमा बोल्न बुझ्न, पढ् न,लेख्न िसक्ने मौका प्रदान गदर् छ। िवद्याथ�ह�को 'घरे लु / प्राथिमक भाषा उनीह�ले अंग्रेजी
िसक्दै गदार् सबै �ेत्रमा प्रगित गनर् को लािग उिनह�लाई मदत गनर् प्रयोग ग�रन्छ। TBE कायर् क्रमको ल�य िवद्याथ�ह�ले एक पटक प्रवीणता
प्रा� ग�रसकेपिछ िबना थप सहयोग एक भािष अंग्रेजी क�ाको वातावरणमा प�रवतर् न ह� ने मौका प्रदान गनुर् हो। िवद्याथ�ह�को TBE
कायर् क्रममा समयसँग ै प्रा� गरे को अंग्रेजी िनद�शनको मात्रा बढे पिन िवद्याथ�ह�लाई िद्वभाषावाद िवकास गन� मौका प्रदान गनर् सधैं घरे लु /
प्राथिमक भाषा िनद�शन र सहयोग त्यहाँ ह� नेछ।

एक वा दुई-तिफर् दोहरो भाषा कायर्क्रम
यी कायर् क्रमह� देशी िवदेशी अंग्रेजी बोल्नेह�लाई िद्वभाषेपन (दुई भाषामा राम्रो बोल्ने �मता), बह� िशि�त (दुई भाषामा पढ् न र लेख्न स्कने
�मता), बोहोरो-सांस्कृितक �मता र गैर-ELL कायर् क्रमका िवद्याथ�ह� बराबरको शैि�क प्रवीणता हािसल गनर् मदत गनर् का लािग
िडजाइन ग�रएको हो।
एक-तिफर् दोहरो भाषा कायर्क्रम मुख्यतया एउटै घरे लु / प्राथिमक भाषा र / वा पृ�भूिमबाट आउने िवद्याथ�ह�ले बनेको ह� न्छ। िश�कले दुव ै
अंग्रेजी र घरे लु / लि�त * भाषामा िनद�शन प्रदान गदर् छन्।
ै ाई समावेश गरे को छ। िश�क वा िश�कह�ले दुव ै अंग्रेजी र घरे लु /
दुई-तिफर् दोहरी भाषा कायर् क्रममा स्देशी अंग्रेजी व�ाह� र ELLs दुवल
प्राथिमक भाषामा िनद�शन िदन्छन्। धे रै जसो दोहोरो भाषा कायर् क्रममा िवद्याथ�ह�ले आफ्नो आधा िनद�शन घरे लु / प्राथिमक भाषामा
पाउँ छन्र र आफ्नो बाँक� िनद�शन लि�त भाषामा पाउँ छन्। मोडे लको आधारमा अंग्रेजी र घरे लु / लि�त भाषामा िनद�शनको प्रितशत फरक
ह� नेछ।. उदाहरणका लािग, एक ९०% -१०% मोडे लमा िनद�शन धेरै प्रितशत अंग्रेजी भन्दा अन्य लि�त भाषामा िदइने छ र ५०% -५०% नपुगे
सम्म बिढरहने छ। यी कायर् क्रमह�को ल�य िवद्याथ�ह�को अंग्रेजीमा र घरे लु / लि�त भाषामा सा�रता र प्रवीणता िवकास गनर् हो्।
* लि�त भाषा प्रा� भइरहेको / िसक्दै गरे को दोस्रो भाषा हो।
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े ी भाषा िश�ािथर्ह� (ELLs) बारे बारम्बार सोिधने प्र�ह�
अंग्रज
(िनरन्तर)
े ी िसक्छन् त?
यिद मेरो बच्चाले त्यित धेरै घरे लु भाषा प्रयोग गछर् न् भने के उनले अंग्रज
एक सबैको चासो दुई भाषामा िसक्दा िवद्याथ�ह� भ्रिमत ह� नेछन् भन्ने हो। ३० वषर् भन्दा लामो अनुसन्धानले बारम्बार भाषामा कुनै भ्रम छैन
भनेर देखाएको छ। वास्तवमा िवद्याथ�को अंग्रेजी िवकास गनर् का लािग घरे लु / प्राथिमक भाषाको प्रयोग गनुर् सबैभन्दा प्रभावकारी त�रका हो।
साथै दोभाषे िश�ािथर् ह�ले लिचलो मिस्तष्क र ितनीह�लाई धेरै शि�शाली त�रकामा िसक्न मदत गन� सं�ानात्मक कौशलको दायरा
िवकास गदर् छन्। एक वा दुई-तिफर् दोहरी भाषा कायर् क्रममा िनद�शन िदने भाषा अलग छ, अथर् िवद्याथ�ह�को िवशेष भाषाको लािग कुनै समय
वा िदन िमलाएको ह� न्छ। जब अिभभावकह�ले कायर् क्रम हे नर् ुह�न्छ वहाँह�ले देख्नुह�नेछ िक यो सेिटङ भ्रामक छैन तर िवद्याथ�ह�मा
िद्वभाषावादको िवकास गनर् वास्तवमा अनुकूल छ। अनुसन्धानले दुई-तिफर् दोहरो भाषा कायर् क्रममा दस वषर् को उमे रमा बच्चाह�ले अंग्रेजी
एकलभािष व�ा बराबर या मािथ सफलता प्रदशर् न गनर् सक्छन् भन्ने देखाइएको छ।
मैल े कस्तो पाठ् यक्रम र गितिविधह� िद्वभाषी कायर्क्रममा हेन� आशा गनुर्पछर् ?
िवद्याथ�ह�ले िनद�शनको किह भाग अंग्रेजीमा र केिह भाग आफ्नो घरे लु/प्राथिमक भाषामा प्रा� गदर् छन्, तर पाठ् यक्रम गैर-दोभािष क�ामा
जस्तै छ। िवद्याथ�ह�ले कायर् क्रम मोडे लको आधारमा दुव ै भाषामा गिणत, िव�ान, भाषा कला , र सामािजक अध्ययनमा सा�रता र
आन्त�रक �ानको िवकास गन�छन्। एक दोभाषे र बह� िशि�त बच्चा दुव ै अंग्रेजी र घरे लु/ प्राथिमक भाषामा, बोल्न, सुन्न, पढ् न, र लेख्न
स�म ह� न्छन्। यिद िवद्याथ�मा घरे लु / प्राथिमक भाषामा बिलयो सा�रता सीपह� छन् भने ती कौशलह� दोस्रो भाषामा स्तान्तरण ह� न्छन्।

े ी कायर्क्रम
नयाँ भाषाका �पमा अंग्रज
यो कायर् क्रममा िनद�शन पिहला दोस्रो भाषा �पमा अंग्रेजी(ESL) भनेर िचिनएको अिधग्रहण अंग्रेजी भाषामा जोड िदन्छ। एक ENL
कायर् क्रममा, भाषा कला र सामग्री-�ेत्र िनद�शन िविश� ENL िनद�शनात्मक रणनीित प्रयोग ग�र अंग्रेजीमा िसकाइन्छ। केही आन्त�रक
�ेत्र क�ह� एक�कृत ENL क�ह� ह� न। िवद्याथ�ले बोध समृद्ध गनर् सहयोगको �पमा घरे लु / प्राथिमक भाषाको प्रयोग र उपयु� ELL
िनद�शनात्मक सहयोग सिहत कोर िवषय �ेत्र र अंग्रेजी भाषा िवकास िनद�शन प्रा� गदर् छन्। एक�कृत ENL क�ह� िवषय �ेत्र र ENL
प्रमािणत िश�कले एक्लै वा प्रमािणत िवषय �ेत्र िश�कसंग िमलेर पढाइन्छ। एक्लै पढाइने - ENL क�ह�मा अन्य भाषा बोल्नेह� (ESOL)
िवद्याथ�ह�ले आन्त�रक िवषय �ेत्रको सफलताका लािग चािहने अंग्रेजी भाषा प्रा� गनर् NYS-प्रमािणत अंग्रेजी िश�कबाट अंग्रेजी भाषा
िवकास िनद�शन प्रा� गदर् छन्। सामान्यतया यो कायर् क्रमले िविभन्न घरे लु / प्राथिमक भाषा पृ�भूिमबाट आएका ELL िवद्याथ�ह� जसको
एक मात्र साजा भाषा अंग्रेजी हो र त्यसैले दोभाषे कायर् क्रममा भाग िलन नसक्नेह�को सेवा गदर् छ।

िय कायर्क्रमह� बीच के फरक छ?
दोहोरो भाषा कायर् क्रममा बह� िश�ा र िद्वभाषावादको िवकास गन� उद्दे श्यले िनद�शनको ला◌ािग दुव ै भाषा प्रयोग ग�रन्छ। प�रवतर् िनय िद्वभाषी
िश�ाको प्राथिमक ल�य ग्रेड-अनुसार शैि�क कौशल र �ान प्राि� सुिनि�त् गनर् र घरे लु / प्राथिमक भाषाको प्रयोग गरे र अंग्रेजी िसक्ने
प्रिक्रया सिजलो बनाउने हो। मुख्यतया ENL क�ाह� र मोडे लह�मा अंग्रेजीमा िनद�शन ह� नेछ र घरे लु / प्राथिमक भाषामा सहयोग प्रदान
ग�रनेछ। िविभन्न कायर् क्रम मोडे लह�को तुलना ग�रएको तािलका िनम्न पृ�मा हे नर् ुहोस्।
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े ी भाषा िश�ािथर्ह� (ELLs) बारे बारम्बार सोिधने प्र�ह�
अंग्रज
(िनरन्तर)
दोहोरो भाषा कायर् क्रम
प्रयोग भाषाह�

धेरै जसो ५०% अंग्रेजी र ५०% घरे लु वा लि�त भाषा वा ९०% घरे लु
वा ल�य भाषा र १०% अंग्रेजी जो ५०% -५०% नपुगे सम्म बिढरहने छ।
(कायर् क्रम मोडे लको आधारमा प्रितशत फरक छ।)

ल�य

बह� िश�ा र िद्वभाषा अंग्रेजीमा र घरे लु / लि�त भाषामा

प�रवतर् िनय िद्वभाषी िश�ा कायर् क्रम
प्रयोग भाषाह�
ल�य

अंग्रेजीको प्रयोग बढे पिछ घरे लु / प्राथिमक भाषाको प्रयोग कमी ह� न्छ
अंग्रेजी िसक्दै गदार् पाठ् य सामग्री िसक्न घरे लु / प्राथिमक भाषाको प्रयोग
गनर् जारी राख्ने

नयाँ भाषाको �पमा अंग्रेजी कायर् क्रम
प्रयोग भाषाह�

मुख्यतया अंग्रेजी (घरे लु / प्राथिमक भाषा सहयोग अंग्रेजी अिधग्रहणको
सुिवधाको लािग हो)

ल�य

ELLह� अंग्रेजी प्रवीणता ितर अिघ बढ् दै गदार् ितनीह�लाई सहयोग गन� (स्वीकृत ह� न बाँक� छ)

मैले कसरी मेरो बच्चाको कायर्क्रमको बारे मा अ� जान्न सक्छु?
न्यूयोकर् राज्यमा, िवद्यालयले आफ्नो िवद्यालय वा िजल्लामा उपलब्ध िविभन्न ELL कायर् क्रम बारे आमाबाबा र अिभभाबकह�लाई सूिचत गनर्
ELLह�का प�रवारको लािग अिभमुखीकरण आयोजना गनर् आवश्यक छ। यो अिभमुखीकरणमा तपाईंले ELL कायर् क्रम बारे आफ्नो घरे लु /
प्राथिमक भाषामा पाठ् यक्रम र स्तर बारे जानकारी र सामाग्री प्रा� गनुर्ह�नेछ र आवश्यक परे तपाईंले एक दोभाषेको सहयोगमा ELL सेवाह�
बारे प्र�ह� गनर् सक्नुह�नेछ। यो अिभमुखीकरणको अन्तमा तपाईंले आफ्नो बच्चाको लािग िनणर् य गनर् जानकारी प्रा� गरे को पुि� गनर् एउटा
ELL अिभभावक अिभमुिखकरण जाँचसूची भनुर्ह�नेछ। साथै, तपाईं पिन आफ्नो बच्चाले प्रा� गन� िबिभन्न सेवाह�को सन्दभर् मा अिन्तम िनणर् य
गनर् अनुमित प्रदान गन� एक ELL िवद्याथ� िनयुि� फारम प्रा� गनुर्ह�नेछ। यो जानकारी तपाईँको घरे लु / प्राथिमक भाषामा उपलब्ध गराइनेछ।

किहले मेरो बच्चा ELL कायर्क्रमबाट बािहर िनस्कन सक्छन्?
ELLह� ELL िस्थितबाट बािहर िनस्कन सक्ने चार त�रकाह� छन्:

ग्रेड K-१२

NYSESLAT मा कमान/द� स्तरमा अंक प्रा�

ग्रेड ३-८

NYSESLAT मा िवस्तार / िवकिसत स्तरमा अंक प्रा� र एकै वषर् मा NYS अंग्रेजी
भाषा कला (ELA) मा ३ वा मािथ प्रा� गन�

ग्रेड ९-१२

NYSESLAT मा िवस्तार / िवकिसत स्तरमा अंक प्रा� र रे जेन्ट परी�ामा एकै वषर् मा

अंग्रेजीमा ६५ वा मािथ अंक प्रा� गन�
अपांगता
भाषा प्रवीणता िनधार् रण गनर् एक मूल्यांकन िविधको �पमा एउटा वैकिल्पक शैिल
भएका ELLह� प्रयोग ग�रनेछ (स्वीकृत ह� न बाँक� छ)
ELL िस्थितबाट जब एक ELL बािहर िनिस्कन्छ अिन उ पूवर् ELL ह� न्छ। पूवर् ELL ह�ले दुई वषर् सम्म पूवर् E LL सहयोग सेवाह� प्रा� गन�छन्।
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े ी भाषा िश�ािथर्ह� र बह�भाषी िश�ािथर्ह� बारे िमथक (ELLs /
अंग्रज
MLLs)

िमथक १: लगभग सबै ELLह� संय�
ु राज्य अमे�रका (USA) बािहर जन्मेका ह�न।
न्यूयोकर् राज्यमा २१५,००० भन्दा बढी ५ देिख १८ वषर् सम्मका अंग्रेजी भाषा िश�ािथर् ह� (ELLs) स्कूल पढ् छन्।
ती मध्ये ६१.५% २०१३-२०१४ NYS सूचना भण्डार प्रणाली (SIRS) अनुसार अमे �रकामा जन्मे का ह� न।

े ी (ENL) र दोभाषे क�ाह� िबना नै सफल ह�न्थे।
िमथक २: िवगतमा आप्रवासीह� नयाँ भाषाका �पमा अंग्रज
समय प�रवतर् न भएकोले दोभाषेको ठू लो मूल्य छ। अिहले बच्चाह�ले पिहलेको भन्दा ठू लो शैि�क उपलिब्धह� आवश्यक पन� रोजगा�र
बजार सामना गनुर्पछर् । स्नातकह� िव� अथर् व्यवस्थामा प्रितस्पध� ह� नको लािग NYS ले ग्रहण गरे को साधारण कोर ELA स्तरमा उच्च
स्तरको भाषा कौशल चािहन्छ। ELLह�को आफ्नो घरे लु / प्राथिमक भाषामा �ान िलएकोले िश�ाकिमर् ह�ले ELLह�को थप शैि�क �ान
र सीपको िवकास र कलेज र रोजगारको लािग तयार गनर् ितनीह�को पूवर् �ानको आधारमा िनमार् ण गनुर्पछर् ।

े ीमा प�रवितर्त भएपिछ ितनीह� शैि�क सफलताको लािग स�म
िमथक ३: ELLह� सामािजक �पमा अंग्रज
े
ह�नछन्।
ELLह�ले तीन वषर् िभत्र सामािजक भाषा प्रा� गनर् सक्छन्, जबिक एक ELLलाई अंग्रेजीमा शैि�क प्रवीणता हािसल गनर् को लािग सात वषर्
सम्म लाग्न सक्छ। घरे लु / प्राथिमक भाषामा आजर् न गरे को �ान र सा�रताको स्तरले िवद्याथ�ह�को अंग्रेजीमा शैि�क प्रदशर् न गन� दरमा
प्रभाव पनर् सक्छ।

े ी प्रवीणता परी�ण जस्तै NYS आइडिन्टिट टेस्ट फर ईङ्गिलस लेङगवेज लनस्र् (NYSITELL) वा
िमथक ४: अंग्रज
ईङ्गिलस एज अ सेकेन्ड लेङग्वेज एिचवमेन्ट टेस्ट (NYSESLAT) पास गनुर्को मतलब िवद्याथ�मा स्कूलमा सफल
े ीमा पयार्� द�ता छ भन्ने हो।
ह�न अंग्रज
अंग्रेजी द� िवद्याथ�ह�लाई अझै पािन क�ामा सहयोग र सहायता र / वा िश�ण सहयोग आवश्यक पनर् सक्छ। आयु�को िविनयमविल
भाग १५४ अनुसार स्कुल िजल्लाले ELL िस्थितबाट िनस्केको दुई वषर् पिछ सम्म िवद्याथ�ह�लाई पूवर् ELL सेवाह� प्रदान गनर् आवश्यक छ।
साथै उनीह�ले ELLबाट िनस्केको दुई वषर् पिछ सम्म ELL परी�ण सहयोग प्रा� ग�ररहन सक्नेछन्।

िमथक ५: स्कूलमा सफल ह�न ELLह�ले सकेसम्म चाँड ै संस्कृित अनुसार बुझ्नुपछर् ।
"प्रा� गनर् प�रत्याग" गनुर् भन्दा ELLह�ले नयाँ संस्कृित िसक्दै गदार् उनीह�को पिहचान कायम राख्न आफ्नो क�ामा के भइरहे को छ त्यो
आफ्नै सांस्कृितक अनुभवह� संग जोड् न आवश्यक छ। सबै िवद्याथ�ह�लाई िश�कह�ले िवद्याथ�ह�को 'पूवर् �ानको आधारमा िनमार् ण
गनुर्पछर् । एउटा क�ामा पाइने िविभन्न सांस्कृितक अनुभवह�ले सबै िवद्याथ�ह�को लािग शैि�क गुणस्तर बढ् छ।

े ी र आफ्नो प्राथिमक भाषा िमिसयो भने
िमथक ६: बच्चाह�को घरमा अंग्रज
भाषा असन्तुलन र िढलाइ ह�न जान्छ।
ै । अिभभावकले आफ्ना छोराछोरीसंग बोल्दा जुन भाषा राम्रो बोल्न आउछ त्यही भाषामा बोल्नु
होइन यसले भाषा असन्तुलन र िढलाइ ह� दन
मह�वपूणर् छ। मानव मिस्तष्कमा एकैसाथ धेरै भाषाह� िसक्ने व्यापक �मता छ। वास्तवमा सानो उमे रमा दुई भाषा जान्नाको सं�ानात्मक
�मता बिलयो ह� न्छ। दोभाषे ह� ँनाले िव� अथर् व्यवस्थामा शैि�क र आिथर् क उपलिब्ध बढ् छ।

5

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

े ी भाषा िश�ािथर्ह� र बह�भाषी िश�ािथर्ह� बारे िमथक (ELLs / MLLs)
अंग्रज
(िनरन्तर)

िमथक ७: बच्चाह�लाई स्कूलमा आफ्नो घरे लु / प्राथिमक भाषा प्रयोग गनर् िनर्�त्सािहत गनुर्पछर् ।
स्कूल जहाँ िवद्याथ�ह�को सहभािगता वृिद्ध गनर् िवद्याथ�को घरे लु / प्राथिमक भाषा सुिवदा प्रयोग गनर् प्रोत्साहन ग�रन्छ। यो अभ्यासले
िवद्याथ�को स्वािभमानमा सकारात्मक प्रभावह� पिन पछर् न्।

े ी भाषा अिधग्रहणमा अंग्रज
े ी आजर्न प�रणाम
िमथक ८: िछटो अंग्रज
िवद्याथ�को घरे लु / प्राथिमक भाषामा िनद�शन िदनाले अंग्रेजी अिधग्रहणमा सुिवधा पुग्छ। अंग्रेजीमा सफल ह� न बच्चाह�मा आफ्नो पिहलो
भाषामा एक बिलयो प्रवाहिशल जग चािहन्छ। दुई भािष कायर् क्रमले प्रभावकारी िनद�शिनय �ि�कोण प्रदान गदर् छ जस्ले दोस्रो भाषा
अिधग्रहण र सामग्री �ेत्रको �ानको लािग सहयोग गदर् छ, र बच्चाको घरे लु / प्राथिमक भाषा कायम राख्छ।

े ीमा पढ् न िसकाउनु पछर् ।
िमथक ९: ELLह�लाई शु�वात देिख अंग्रज
अनुसन्धानले पढ् ने कौशल एक भाषा देिख अक�मा स्तान्तरण ह� न्छ भनेर दे खाउँ छ। पिहले आफ्नो घरे लु / प्राथिमक भाषामा पढ् न िसकेका िवद्याथ�ह� सफल
अंग्रेजी पाठकह�लाई ह� नेछन्।

े ी भाषा िश�ािथर्ह�को असल िमथक, न्यूयोकर् राज्य संय�
स्रोत: अंग्रज
ु िश�क अनुसन्धान र श ैि�क सेवाह�, २०१५।
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के तपाई ंलाई थाँहा िथयो?
िद्वभाषावाद र िद्वभाषी िश�ा बारे तथ्य
िनम्न िद्वभाषावाद र दोभाषे िश�ाको मह�वपूणर् अनुसन्धान-आधा�रत तथ्य हो। िद्वभाषावादको धेरै सं�ानात्मक, सामािजक, र
व्यावसाियक लाभह� छन्:
•

िविभन्न अध्ययनह�को प्रमाणले िद्वभाषावादले धेरै �ेत्रह�, योजना,समस्या समाधान र,श्रृंखलाबध मानव मिस्तष्क आवश्यक
पन� कायर् ह� गनर् मिस्तष्कको सुधार गदर् छ।

•

िद्वभाषी िवद्याथ�ह�मा वातावरण िनगरानी गन� र केिन्द्रत रहने ठू लो �मता छ भन्ने देिखएको छ।

•

िद्वभाषी िश�ाले सांस्कृितक प्रचलनको दायरा उल्लेख गदर् छ र सबै िवद्याथ�मा सामािजक िवकास गदर् छ।

•

िद्वभाषी कायर् क्रमका बच्चाह�मा आफ्नो बिलयो पिहचान र भाषा प्रित महसुस रहन्छ; त्यस्तै उिनह�को संस्कृितको
प्रितिनिधत्व र इज्जत ह� न्छ।

•

िद्वभाषावाद एक पेशेवर सम्पि� हो। बढ् दो िव� समाजमा धेरै भाषा बोल्ने र लेख्ने �मता रोजगारी बजारमा अत्यिधक मूल्यवान
छ।

•

आफ्नो घरे लु / प्राथिमक भाषामा तपाईँको बच्चाह�लाई पढे र सुनाउनु अित सुन्दर र प्रभावकारी सा�रता अभ्यास हो जस्ले
उिनह�को शैि�क िवकासमा महत्वपूणर् सकारात्मक प्रभाव पदर् छ।

अमे �रक� बालरोगशा� एकेडे मीले* हालै बह� भाषी बच्चाह�को सामािजक नीित प्रितवेदन जसमा औषधी, मनोिव�ान, िश�ा, र भाषा
िब�ानको �ेत्रमा व्यापक प्रमाणको आधारमा नयाँ अनुसन्धान सं�ेषणलाई समथर् न गरे कोछ। �रपोटर् ले बह� भाषावाद एक अिघ बढ् ने सुिवधा
हो र यो बच्चाको जीवनमा िन�त्सािहत गन� एक जोिखम कारक होईन भिन िनष्कषर् मा िनकालेको छ। जानकारीको लािग:
http://pediatrics.aappublications.org/content/133/5/e1481.full हे नर् ुहोस्
* अिप्रल २८, २०१४. बालरोगशा� मात्रा १३३ , न ५, मे १, २०१४ अनलाइन प्रकािशत।
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के तपाई ंलाई थाँहा िथयो? िद्वभाषावाद र िद्वभाषी िश�ा बारे तथ्य
(िनरन्तर)

े ।
िमथक १: मेरो बच्चा दईु भाषाको कारण भ्रिमत ह�नछ
•

एकैसाथ दुई वा धेरै भाषाह� िसक्नाले बच्चाह� अलमिलदैनन्। दुव ै भाषाह�को कदर ग�रने ठाउँ मा ह� क�का बच्चाह�ले
सं�ानात्मक, सामािजक, र संभािवत आिथर् क लाभ अनुभव गन�छन्।

•

एकभन्दा बढी भाषाह� बोल्ने बच्चाह�को भाषा सम्झना र ध्यान सम्बिन्धत मिस्तष्क �ेत्रमा माम्सपेिश धेरै बाक्लो ह� न्छl

•

बह� भाषी बच्चाह�मा राम्रो कायर् कारी िनयन्त्रण ह� न्छ (जस्ले योजना,सम्झना, नयाँ वा परानो अवस्था सामना गनर् , र प्रलोभनको
प्रितरोध गनर् सहयोग गदर् छ) र प्रारिम्भक सा�रता सीपह� पिन राम्रो ह� न्छ।

िमथक २: िद्वभाषी बच्चाह� जसले शब्दह�को िमश्रण गछर् न् उिनह�को भाषा कौशल
कमजोर ह�न्छ।
•

ै न् तर बस आफ्नो सबै भाषासम्बन्धी स्रोतको प्रयोग गदर् छन्। भाषा िवकास
"भाषा िमश्रण" गन� िद्वभाषी बच्चाह� कमजोर ह� दन
गितशील प्रिक्रया हो जसले दुव ै भाषाको प्रयोग गछर् । ELLह�को सबै भन्दा शि�शाली स्रोत आफ्नो घरे लु / प्राथिमक भाषा हो, र
उनीह�ले अंग्रेजी िसक्दै गदार् यसप्रित आकिषर् त ह� ने संभावना ह� न्छ।

े ी िसक्ने छैन यिद उ सधैं अक� भाषाको प्रभावमा छ भने।
िमथक ३: मेरो बच्चाले अंग्रज
•

अनुसन्धानले दोस्रो भाषाको िवकास गनर् सबै भन्दा राम्रो त�रका पिहलो भाषाको प्रयोग गनुर् हो भिन देखाएको छ। बच्चाह�
बह� िशि�त बन्दै गदार् र ितनीह� दुव ै भाषामा सफल ह� न राम्रो िश�क र िश�किमर् देिख आवश्यक सहयोग प्रा� गरे र उनीह� दोभाषे
कायर् क्रममा धेरै राम्रो अन्वे षण गनर् सक्छन्।

े ीसंग मात्र प�रिचत भयो भने िछटो अंग्रज
े ी िसक्ने छ।
िमथक ४: यिद मेरो बच्चा अंग्रज
•

घरे लु / प्राथिमक भाषामा पढाइएका िवद्याथ�ह�ले िछटो अंग्रेजी िसक्छन् भनेर अनुसन्धानले देखाइएको छ। घरे लु / प्राथिमक भाषामा
िलएको �ान अन्य भाषामा स्थानान्तरण ह� न्छ। वास्तवमा पिहलो भाषामा पढ् न िसकाईले उच्च स्त�रय अंग्रेजी उपलिब्ध प्रवधर् न गदर् छ!
(नेस्नल �रिडङग् प्यानल: िटिचङग् चोल्ड्रे न टु �रड, २००६ को �रपोटर् )

िद्वभाषावादको धेरै फाइदाह� छन्, र न्यूयोकर् टाइम्सका अनुसार "दोभाषे ह� नाले मान्छे चलाख बन्छ"।
(िकन िद्वभािषग� चलाख ह� न्छन्छन्, NYT, 2012)
पृ� 2-4 मा तपाईं न्यूयोकर् राज्य ELLs लािग प्रदान प्रत्येक कायर् क्रम मोडे ल बरे थप गिहरो जानकारी पाउनुह�नेछ।
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तपाई ंको बच्चाको िश�ामा सहभागी ह�ने
हामीले आमाबाबा / अिभभाबकको �पमा कसरी हाम्रो बच्चाह�लाई सहयोग गनर् सक्छौ ँ?
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•

आफ्नो बच्चालाई उनको घरे लु / प्राथिमक भाषामा र / वा अंग्रेजीमा पिढिदनुहोस्। अनुसन्धाने तपाईको बच्चालाई आफ्नो घरे लु /
प्राथिमक भाषामा पिढिदनाले अंग्रेजी सा�रता सीपह�मा सहयोग िमल्छ भनेर देखाउँ छ।

•

आफ्नो घरे लयु / प्राथिमक भाषामा तपाईँको बच्चालाई कथाह� भन्नुहोस्। तपाईँलाई सम्झना रहे का िबतेका कुराह� वा आफ्नो
बाल्यकालको कुरा गनुर्होस्।

•

तपाईं आफ्नो घरे लु / प्राथिमक भाषाको कदर गनुर्ह�न्छ भनेर आफ्नो बच्चालाई देखाउनुहोस्। उनीह�ले अंग्रेजीमा प्रितिक्रया िदए
भने पिन उनीह�संग आफ्नै भाषामा बोल्नुहोस्।

•

आफ्नो बच्चाको लािग पुस्तकालय काडर् बनाउनुहोस्, पुस्तकालय जानुहोस् र उपलब्ध छ भने अंग्रेजी वा आफ्नो घरे लु / प्राथिमक
भाषाका पुस्तकह� भाडामा ल्याउनुहोस्।

•

तपाईको स्कूलले िनधार् �रत गरे को अिभभावक-िश�क सम्मे लनमा आउने कुरा सुिनि�त गनुर्होस्।

•

तपाईंको आफ्नो बच्चाकको सफलताको लािग सहयोग गनर् िवशे ष त�रकाह� बारे जान्न आफ्नो बच्चाको िश�क संग एक
व्यि�गत बैठक िनधार् �रत गनुर्होस्।

•

हरे क िदन तपाईँको बच्चालाई गृहकायर् गनर् को लािग समय तािलका िनधार् �रत गनुर्होस्, सम्भव छ भने अलमल मु� शान्त ठाउँ
प्रदान गनुर्होस् जहाँ उिनह�ले काम गनर् सक्छन्।

•

संग्रहालयह�मा प�रवार घुम्न जाने योजना बनाउनुहोस्। संग्रहालयको गाइडले तपाईंलाई आफ्नो बच्चाह�संग प्रदशर् नी घुम्न
मदत गनर् सक्छन्। साथै, संग्रहालयह�ले अक्सर स्कूल पिछ वा ह�ाहन्तमा सस्तो र / वा िनःशुल्क संवधर् न क�ाह� प्रदान
गदर् छन्।

•

संयु� राज्य अमे �रकामा अिभभावकह� िश�ा प्रणालीको अिभन्न भाग ह� न। तपाईंले कसरी भाग िलन सक्नुह�न्छ आफ्नो
बच्चाको िश�कसंग सोध्नुहोस्।

•

आफ्नो अिधकार जान्नुहोस्। न्यूयोकर् राज्य अंग्रेजी भाषा िश�ािथर् ह�को अिभभावकको लािग अिधकारको िबल हे नर् ुहोस्।
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ELLह�को अिभभावकह�को लािग स्रोतह�

कोलो�रन कोलोराडो
अंग्रेजी भाषा िश�ािथर् ह�को प�रवार र िश�ाकिमर् ह�कालािग दोभाषे वेबसाइट जो अमे �रक� िश�क संघ (AFT)संगको साझेदारीमा एक प�रयोजना हो। यसमा अंग्रेजी
भाषा िश�ािथर् ग�लाई िसकाउने िवषयमा जानकारी समावेश छ।
.http://www.colorincolorado.org/
ईन्गेज NY
EngageNY.org न्यूयोकर् राज्य रे जेन्ट सुधार एजेन्डा सिमितको प्रमुख प� कायार् न्वयनको सहयोगका लािग न्यूयोकर् राज्य िश�ा िवभाग (NYSED) द्वारा िवकास र
कायम ग�रएको छ। EngageNY.org सबै िवद्याथ�ह�को लािग कलेज र रोजगा�र तया�र िश�ाको राज्य �ि�सम्म पुग्न न्यूयोकर् राज्य भरका िश�ाकिमर् ह�लाई
वास्तिवक समयमा व्यावसाियक िश�ा उपकरण र स्रोतसाधन र सहयोग प्रदान गनर् का लािग समिपर् त छ।
https://www.engageny.org/
नेस्नल क्ले�रङग्हाह� स फर बाईलेङगुयल : यिद तपाई ंको बच्चाले दईु भाषामा िसक्छन् भने (पुिस्तका)
http://ncela.us/files/uploads/9/IfYourChildLearnsInTwoLangs_English.pdf
नेस्नल PTA: िवद्याथ� सफलताको लािग अिभभावकको गाइड
http://www.pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
NYC DOE: ELL प�रवार स्रोतह�
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/Activities+For+Parents.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/ELL/FamilyResources/default.htm
न्यूयोकर् राज्य िश�ा िवभाग िद्वभाषी िश�ा र िव� भषाको कायार्लय
http://www.p12.nysed.gov/biling/
सेवा प्रदायकको न्यूयोकर् आप्रवासन गठबन्धन िनद�िशका
http://www.thenyic.org/sites/default/files/Low_Cost_Immigration_Service_Providers_Final_Draft_6.15.15_0.pdf
िप.िब.एस िकड् स
http://pbskids.org/
े ी भाषा िश�ािथर्ह�
�रिडङग् रकेट: अंग्रज
http://www.readingrockets.org/reading-topics/english-language-learners
िटचसर् फ�र्: ESL / ELL िवद्याथ�ह�को अिभभावकह�का लािग िवचार र स्रोतह�
http://www.teachersfirst.com/par-esl.cfm
द िटिचङग् अफ लेङग्वेज आटर्स् टु िलिमटेट ईङिग्लस प्रोिफसेनट /ईङिग्लस लेङग्वेज लनसर्:
मूल बािसन्दाको भाषा कला िसक्ने गुणस्तर
http://www.p12.nysed.gov/biling/resource/NLA.html
अमे�रक� िश�ा िवभाग
http://www.ed.gov/
USDOE संघीय िवद्याथ� सहायता पोटर्ल
https://studentaid.ed.gov/sa/resources/parents
हेलिपङग् मई चाहेल्ड सक्सेस्: टूलिकट फर िहस्पािनक फेमेिलस् (अंग्रेजी र स्पेनी)
http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html
े ी र स्पेनी)
USDOE हेलिपङह् योर चाहेल्ड िस�रस् (अंग्रज
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/hyc.html
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जानकार अिभभावकह� आफ्ना बच्चाह�को
लािग उत्कृ� अिधव�ा ह�न्।

ELL सेवाह� बारे प्र� र चासोको लािग सम्पकर् गनुर्होस्:
nysparenthotline@nyu.edu
(८००) ४६९-८२२४

प्र�का लािग जानुहोस्:
िद्वभाषी िश�ा र िव� भाषाको कायार् लय (OBEWL)

http://www.p12.nysed.gov/biling/
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