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स्वागत छ! न्यूयोकर् राज्य िश�ा िवभाग (NYSED) िद्वभाषी िश�ा र िव� भाषाको कायार् लय (OBEWL)को िमशन अंग्रेजी भाषा
िश�ािथर्ह� (ELLs) / बह�भाषी िश�ािथर्ह� (MLLs) सिहत सबै न्यूयोकर् राज्य (NYS)का िवद्याथ�ह�को उच्च स्त�रय शैि�क
सफलता र भाषा प्रवीणता प्राि� सुिनि�त गनुर् हो। हामी सबै िवद्याथ�ग�को व्यि�गत शैि�क मागर् र सामािजक-भावनात्मक
आवश्यकता धेरै भाषामा पुरा ग�र कलेज र रोजग�रको लािग तयारीरको सुिनि�त गनर् सक्दो प्रयास गदर्छौ ँ। प्रत्येक वषर् तपाईको
बच्चाले भाषा प्रवीणता मूल्यांकन, न्यूयोकर् राज्य दोस्रो भाषाका �पमा अंग्रेजी उपलिब्ध परी�ण (NYSESLAT) िदनेछन्।
प�रचय
NYSESLAT अंग्रेजी भाषा िश�ािथर् ग�का लािग न्यूयोकर् राज्य पिहचान परी�ण (NYSITELL) द्वारा ELL / MLLका �पमा पिहचान भएका सबै
िवद्याथ�ह�लाई िदइएको छ। यो NYSESLATको उद्दे श्य न्यूयोकर् राज्य स्कुलह�मा K-१२ मा भनार् भएका ELLs / MLLs को अंग्रेजी भाषा प्रवीणता
स्तर मूल्याङकन गनुर् हो। परी�णले राज्य, स्कुल, अिभभावक र िश�कह�लाई ELLs / MLLs को अंग्रेजी भाषा िवकास बरे मह�वपूणर् जानकारी
िदन्छ।
NYSESLAT किहले िदइन्छ?
NYSESLAT सामान्यतया वसन्तमा अिप्रल र मेको समयमा सन्चालन ग�रन्छ।
िवद्याथ�ह�लाई कस्ता िकिसमका प्र�ह� ग�रनेछ?
यो NYSESLATमा बह� छनौट, छोटो िलिखत प्रितिक्रया प्र�, लामो िलिखत प्रितिक्रया प्र�, र अंग्रेजीमा सुन्ने , बोल्ने पढ् ने, र लेख्ने मौिखक
प्रितिक्रया प्र�ह� सामे ल छन्। तपाईक
ं ो बच्चाले परी�णको सबै भागह� िलनु पछर् । NYSESLAT प्र�ह�ले तपाई ँको बच्चाले क�ामा कस्ता
प्रकारका गितिविधह� र कायर् ह� अनुभव गछर् न् त्यो प्रितिबिम्बत गदर् छ।
NYSESLAT कसले सञ्चालन गदर्छ?
NYSESLAT योग्य न्यूयोकर् राज्य िश�ाकिमर् द्वारा सञ्चािलत छ।
म कसरी बच्चाको NYSESLAT स्कोरको प्रितिलिप प्रा� गनर् सक्छु?
तपाईक
ं ो स्कूलले तपाई ंको बच्चाको अंग्रेजी भाषा िवकास प्रगित बारे िवशेष जानकारी िदन NYSESLAT स्कोर �रपोटर् प्रदान गन�छ।

े ी भाषा प्रवीणता स्तर के के ह�न?
स्कूल वषर् २०१५-२०१६ र त्यसपिछका लािग अंग्रज
अंग्रेजी भाषा प्रवीणता िवद्याथ�ह�को बीचमा धेरै िभन्नताको अनुमितका लािग प्रवीणता स्तर चार दे िख पाँचमा सरे कोछ:
मध्यवत�

शु�वात
प्रवेश

उद�यमान

प�रवतर्�नय

उन्नत

द�

�वस्ता�रत

समादे श

े ी प्रवीणता स्तर भनेको के हो?
अंग्रज
NYSESLAT प्रवीणता स्तरको िववरण तलको तािलकामा िदएको छ।

स्तर

अं ग्रेजी भाषा प्रवीणता स्तरको िववरण

प्रवे श स्तरमा िवद्याथ�को शैि�क भाषा कौशल बढाउन सहयोग र सं रचनामा
ठू लो िनभर् रता छ र अझै िविभन्न शैि�क प्रसङ्गह�मा (�े त्र ह�मा) अं ग्रे जी
भाषा प्रवीणता दे खाउन आवश्यक भाषा सम्बन्धी मागह� पु रा भएका
छै न्न।

उदयमान (कम
मध्यवत�)

उदयमान स्तरमा िवद्याथ�को शैि�क भाषा कौशल बढाउन सहयोग र
सं रचनामा के ही िनभर् रता छ र अझै िविभन्न शैि�क प्रसङ्गमा (�े त्रह�मा)
अं ग्रे जी भाषा प्रवीणता दे खाउन आवश्यक भाषा सम्बन्धी मागह� पु रा भएका
छै न्न।

प�रवतर् िनय
(मध्यवत�)

प�रवतर् िनय स्तरमा िवद्याथ� शैि�क भाषा कौशल िवकासमा के ही स्वतन्त्रता
दे खाउँ छन् , तर िविभन्न शैि�क प्रसङ्गह�मा (�े त्रह�मा) अं ग्रे जी भाषा
प्रवीणता दे खाउन आवश्यक भाषा सम्बन्धी मागह� पूरा गनर् अझै बाँ क� छ।

िवस्ता�रत स्तरमा िवद्याथ� शैि�क भाषा कौशल िवकासमा ठू लो स्वतन्त्रता
दे खाउँ छन्र् र िविभन्न शैि�क प्रसङ्गह�मा (�े त्र ह�मा) अं ग्रे जी भाषा
प्रवीणता दे खाउन आवश्यक भाषा सम्बन्धी मागह� पु रा ह� ने क्रम निजिकदै
छ।

समादेशक
(द�)

समादे श क स्तरमा िवद्याथ�का िविभन्न शैि�क प्रसङ्गह� (�े त्र ह�मा)
अं ग्रे जी भाषा प्रवीणता दे खाउन आवश्यक भाषासम्बन्धी मागह� पु रा भएका
छन् । उ अब दे िख ELL होइन।

ELL सेवाह�को लािग
अयोग्य

िवस्ता�रत
(िवकिसत)

ELL सेवाह�को लािग योग्य

प्रवेश
(सु�वात

यिद मेरो बच्चाह� IEP हो भने NYSESLAT परी�णको समयमा सुिवधाको अनुमित ह�न्छ?
हो, परी�ण सु िवधाह� व्यि�गत िश�ा कायर् क्र म (IEPs) सिहत ELLsका लािग NYSESLAT िलदा प्रदान ग�रन्छ। तपाईको बच्चाले
पाउन सक्ने सु िवधाह� बारे िवशे ष जानकारी प्रा� गनर् आफ्नो बच्चाको िश�क सं ग कु रा गनुर् होस् । थप जानकारीको लािग कृ पया:
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/ मा जानु होस्
मेरो बच्चा एक ELL / MLLका �पमा कुन सेवाको लािग हकदार छ?
तपाई क
ं ो बच्चा िद्वभाषी िश�ा (प�रवतर् िनय वा दोहोरो भाषा) र / वा नयाँ भाषाका �पमा अं ग्रे जी (ENL) से वाह�को लािग हकदार छन् ।
तपाई क
ं ो बच्चाको प्रवीणता स्तरले उसले प्रत्ये क ह�ा प्रा� गन� ELL से वाह�को िमने ट (क�ा समय)को िनधार् रण गछर् । प्रवीणता स्तर
अनु सार िवशे ष िमने ट तलको तािलकामा हे नर् ु होस् ।

स्तर

प्रवेश

K-८ प्रित ह�ा ENL िनद� श नको
िमने ट

३६० िमनेट

ग्रे ड ९-१२ प्रित
ह�ा ENL
िनद� श नको
िमने ट*

५४० िमनेट

(सु�वात)
उदयमान (कम
मध्यवत�)

३६० िमनेट

प�रवतर् िनय
(मध्यवत�)

१८० िमनेट

िवस्ता�रत
(िवकिसत)

१८० िमनेट

समादे शक
(द�)

समादे शक स्तरमा िवद्याथ�का
िविभन्न शैि�क प्रसङ्गह�मा
(�ेत्रह�मा) अंग्रेजी भाषा प्रवीणता
दे खाउन आवश्यक भाषासम्बन्धी
मागह� पुरा भएका छन्। उसलाई
अब दे िख ELL मािनदैन तर उ दुई
वषर् सम्म पूवर् ELL सेवाह� प्रा�
गनर् हकदार छन।

३६० िमनेट

िद्वभाषी कायर् क्रममा
िवद्याथ�ह�

•

१ घरे लु भाषा कला कोसर्

•

न्यूनतम २ िद्वभाषी सामग्री �ेत्र िवषयह�

•

१ घरे लु भाषा कला कोसर्

•
१८० िमनेट

•
•

१८० िमनेट

•
•

न्यूनतम २ िद्वभाषी सामग्री �ेत्र िवषयह�
१ घरे लु भाषा कला कोसर्
न्यूनतम १ िद्वभाषी सामग्री �ेत्र िवषयह�
१ घरे लु भाषा कला कोसर्
न्यूनतम १ िद्वभाषी सामग्री �ेत्र िवषयह�

*ENL िनद�शनको केिह भाग एक�कृत सामग्री �ेत्र क�ाको माध्यममा ह� न सक्छ।

पूवर् ELL सेवाह� के ह�न्?
िवद्याथ� जब कमान (द�) स्तरमा पु ग्छन् अब उनी ELL मािनदैन र ELL से वाह�को लािग योग्य छै न न् , तर पूवर् ELL से वाह�को लािग योग्य
छन् । पूवर् ELL से वाह�मा ELA / कोर सामग्री �े त्र , वा अन्य स्वीकृ त पूवर् ELL से वाह�मा थप दु ई वषर् स म्म प्रित ह�ा ५ एकाइको एक�कृ त
ENL अध्ययन समावे श ह� न्छ। यी िवद्याथ�ह�ले व्याि�गत अध्यान र समथर् न प्रा� ग�रर् रहनु प छर् जसले शैि�क प�रणाम सु धार गनर् भाषा र
शैि�क प्रगितको मापन गदर् छ ।

म कसरी मेरो बच्चालाई NYSESLAT तयारका लािग मदत गनर् सक्छु?
आमाबाबु ले िवद्याथ�ह�लाई NYSESLAT तयारका लािग मदत गनर् सक्ने धे रै कु राह� छन् । यहाँ के ही सु झावह� छन् :
•

प्रत्ये क परी�ण सत्र पूवर् तपाईको बच्चाले पयार् � िनद्रा पु र्याउने र पौषिटक सन्तु िलत भोजन खाने कु राको िनि�त गनुर् होस् ।

•

परी�ण बारे मा सकारात्मक प्रोत्साहन र आ�ासन प्रदान गनुर् होस् िकनकिक त्यसले तपाईको बच्चाको परी�ण स्कोरमा
सकारात्मक प्रभाव पानर् सक्छ।

•

परी�ण अनु भव सन्दभर् मा तपाई ल
ं े प्रा� गरे का कु नै र सबै जानकारी पढ् नु होस् र आफ्नो बच्चाह� सं ग समी�ा गनुर् होस् ।

•

तपाईको बच्चालाई आ�ासन िदनु होस् िक यो मूल्यां क न उनको अं ग्रे जी भाषा िवकास मापन गनर् हो ।

•

तपाई ल
ं े घरमा प्रदान गनर् सक्ने िविशषे श सहयोग र िसफा�रसह�को लािग तपाई क
ँ ो बच्चाको क�ा र नयाँ भाषाका �पमा अं ग्रे जी
/ दोस्रो भाषाका �पमा अं ग्रे जी (ENL / ESL) वा िद्वभाषी िश�कसं ग भे ट्नु होस् र निजकमा रहे र काम गनुर् होस् ।

थप स्रोत र सहयोग
NYSESLAT बारे जानकारी http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/ र https://www.engageny.org/resource/spring-2015-nyseslat-resources
मा पाउन सिकन्छ। तपाईस
ं ंग आफ्नो बच्चाको अंग्रेजी भाषा प्रवीणता स्तर बारे थप प्र�ह� छन् भने, emscassessinfo@nysed.gov वा 518-474-5902
कल ग�र सम्पकर् गनुर्होस्। िद्वभाषी / ENL सेवाह�को सन्दभर् मा प्र�ह� फोन 518-474-8775 वा ई-मे ल obefls@nysed.gov माफर्त िद्वभाषी िश�ा र
िव� भाषा (OBEWL)को कायार् लयमा िनद�िशत ह� न सक्छन्।

ELL से वाह� बारे प्र� र िचन्ताको लािग कृ पया सम्पकर् गनुर् होस्
nysparenthotline@nyu.edu
ELL अिभभावक हटलाइन: (८००) ४६९-८२२४

थप प्र�ह�?
कृपया िद्वभाषी िश�ा र िव� भाषाको कायार् लयमा प्र�ह� वा
िटप्पणीह� पठाउनुहोस्: OBEFLS@nysed.gov
वा : ७१८-७२२-२४४५मा कल गनुर्होस्
NYSESLATको थप जानकारीको लािग:
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/मा जानुहोस्

