ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ ਦੀ NYSESLAT
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਰੋਸ਼

PUNJABI

ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਿਸੱ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ( NYSED ) ਦੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਿਖਆ ਦਫਤਰ ( OBEWL ) ਦਾ ਿਮਸ਼ਨ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤ� ਜੋ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ( ELLs ) / ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ( MLLs ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ( NYS ) ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ �ਚੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼
ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਸਭ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਵਿਦਅਕ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ - ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋ ੜ� ਮਲਟੀਪਲ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਿਵਚ ਪੂਰੀਆਂ
ਹੋਣ ਤਾਿਕ ਇਹ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ।ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਦੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਹਾਰਤ ਿਨਰਧਾਰਨ,
ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਾਪਤੀ ਟੈਸਟ ( NYSESLAT ) ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱ ਖਣ ਵਾਿਲਆਂ ਲਈ ਿਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਪਛਾਣ ਟੈਸਟ ( NYSITELL ) ਦੁਆਰਾ ਐ�ਲ / MLL ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ NYSESLAT ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। NYSESLAT ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਲਾਨਾ ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ� ਿਵਚ ਗ�ੇਡ k -12 ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖਲ ELLs / MLLs ਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਰਾਜ, ਸਕੂਲ, ਮਾਤਾ-ਿਪਤਾ, ਅਤੇ
ਅਿਧਆਪਕ� ਨੂੰ ELLs/ MLLs ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ। .
NYSESLAT ਕਦ� ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
NYSESLAT ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਬਸੰ ਤ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ� ਪੁਛੇ ਜਾਣਗੇ?
NYSESLAT ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਿਵਚ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ , ਛੋਟਾ ਿਲਿਖਆ ਜਵਾਬ, ਲੰਬਾ ਿਲਿਖਆ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਵਾਬ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱ ਿਸਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NYSESLAT 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰ ਮ ਅਤੇ
ਕੰ ਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਿਵਖਾ�ਦੇ ਹਨ।
NYSESLAT ਦਾ ਪ�ਬੰ ਧਕ ਕੌ ਣ ਹੈ ?
NYSESLAT ਦਾ ਪ�ਬੰਧ ਨਯ੍ੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਯੋਗ ਿਸੱ ਿਖਅਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ NYSESLAT ਸਕੋਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਕਾਪੀ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ� ?
ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ NYSESLAT ਸਕੋਰ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਰਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਿਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਬਾਰੇ
ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲ ਸਾਲ 2015-2016 ਅਤੇ ਉਸਤ� ਅੱ ਗੇ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹ ਾਰਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਕੀ ਹਨ ?
ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱ ਚ ਵਧੇਰੇ ਫਰਕ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤ� ਪੰ ਜ ਪੱ ਧਰ ਤੱ ਕ ਿਲਜਾਇਆ
ਿਗਆ ਹੈ।:
ਿਵਚਕਾਰਲਾ

ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ
ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ

ਉਭਰਦਾ

ਵਧਦਾ

ਤਬਦੀਲ ਹ�ਦਾ

ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਦਾ

ਿਨਪੁੰ ਨ
ਹੁਕਮਰਾਨਾ

ਅੰ ਗ�ੇਜੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ?
NYSESLAT ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਸਾਰਣੀ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ :

ਪੱ ਧਰ
ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ
(ਸ਼ੁਰ ੂ ਦਾ )

ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
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।

ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ
(ਿਵਚਕਾਰਲਾ )

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।

ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਦਾ ( ਵਧਦਾ)

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।

ਹੁ ਕ ਮਰਾਨਾ (
ਿਨਪੁੰ ਨ)

ਹੁ ਕ ਮਰਾਨੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ� ਸੰ ਗ� ( ਸੈ ਿਟੰ ਗ )
ਦੀ ਿਭਨ-ਿਭਨ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁ ਹਾਰਤ ਦਾ ਪ� ਦ ਰਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰ ਗ� ਨੂੰ ਪੂ ਰਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ
ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੁ ਣ ਕੋ ਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ELL ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਹ�
ਮਨਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ELL ਸੇ ਵਾ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪ�ਾ ਪਤ ਕਰਨ
ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।

ELLਸੇ ਵ ਾ ਲਈ ਯੋ ਗ

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।

ELL ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਲਈ ਯੋਗ
ਨਹ�

ਉਭਰਦਾ ( ਘੱ ਟ
ਿਵਚਕਾਰਲਾ )

ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਹੈ, ਤੇ ਿਕ NYSESLAT ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸ ਿਟੰ ਗ ਸਹੂਲ ਤ� ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ

ਜੀ, ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸਿਖਆ ਪ�ੋ ਗ ਰਾਮ ( IEPs ) ਨਾਲ ELLs ਨੂੰ NYSESLAT ਲੈ ਣ ਵੇ ਲੇ ਟੈ ਸ ਿਟੰ ਗ ਸਹੂ ਲ ਤ� ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਗਇਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਟੈਸਿਟੰ ਗ ਸਹੂਲਤ� ਿਜਹਨ� ਦਾ ਉਹ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਿਧਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ
ਕਰੋ। ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ: http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/
ਇਕ ELL / MLL ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱ ਚਾ ਕੀ ਸੇਵਾਵ� ਲੈ ਣ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ?
ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਇਕ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ( ਿਪਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਜ ਿਡਊਲ ਭਾਸ਼ਾ ) ਅਤੇ / ਜ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਭਾਸ਼ਾ ਸੇ ਵਾ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ '( ENL )
ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ । ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੁ ਹਾਰਤ ਦਾ ਪੱ ਧਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪ�ਾ ਪਤ ਹੋ ਣ ਵਾਲੀ ਸੇ ਵਾ ਦਾ ਸਮ�( ਕਲਾਸ ਸਮ� ) ਿਨਰਧਾਿਰਤ
ਕਰੇ ਗਾ। ਮੁ ਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਿਮੰ ਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇ ਠ ਿਦੱ ਤਾ ਚਾਰਟ ਦੇ ਖੋ।

ਪੱ ਧਰ
ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ
( ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ )
ਉਭਰਦਾ
( ਘੱ ਟ
ਿਵਚਕਾਰਲਾ )
ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ
( ਿਵਚਕਾਰਲਾ )
ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਦਾ (
ਵਧਦਾ)

ਹੁ ਕ ਮਰਾਨਾ (
ਿਨਪੁੰ ਨ)

ਗ�ੇਡ k-8 ਦੇ ਲਈ ENL ਦੇ
ਿਮੰ ਟ ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹਦਾਇਤ

ਗ�ੇਡ 9-12 ਦੇ ਲਈ
ENL ਦੇ ਿਮੰ ਟ
ਪ�ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ
ਹਦਾਇਤ*

360 ਿਮੰ ਟ

540 ਿਮੰ ਟ

360 ਿਮੰ ਟ

360 ਿਮੰ ਟ

180 ਿਮੰ ਟ

180 ਿਮੰ ਟ

180 ਿਮੰ ਟ

180 ਿਮੰ ਟ

ਹੁ ਕ ਮਰਾਨੀ ਪੱ ਧਰ 'ਤੇ ਇਕ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪ� ਸੰ ਗ�
( ਸੈ ਿਟੰ ਗ ) ਦੀ ਿਭਨ-ਿਭਨ ਿਕਸਮ�
ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ
ਮੁ ਹਾਰਤ ਦਾ ਪ� ਦ ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਜ਼ਰੂ ਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੰ ਗ� ਨੂੰ

ਪੂ ਰਾ ਕਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਪੱ ਧਰ

'ਤੇ ਇਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੁ ਣ
ਕੋ ਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ELL

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਹ� ਮਨਦਾ, ਪਰ

ਉਹ ਸਾਬਕਾ ELL ਸੇ ਵਾ ਨੂੰ ਦੋ
ਸਾਲ ਪ�ਾ ਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ।

* ENL ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਹੱ ਸਾ ਇੱ ਕ ਸੰ ਗਿਠਤ ਿਵਸ਼ੇ ਖੇਤਰ ਕਲਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ELL ਸੇਵ ਾਵ� ਕੀ ਹਨ ?

ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀ

•

1ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ ਕੋਰਸ

•

ਘਟ ਤ� ਘਟ 2 ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵਸ਼ੇ

•

1ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ ਕੋਰਸ

•

ਘਟ ਤ� ਘਟ 2 ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵਸ਼ੇ

•

1ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ ਕੋਰਸ

•

ਘਟ ਤ� ਘਟ 1 ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵਸ਼ੇ

•

1ਮੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਆਰਟਸ ਕੋਰਸ

•

ਘਟ ਤ� ਘਟ 1 ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵਸ਼ੇ

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜੇ ਇੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਹੁ ਕ ਮਰਾਨੀ ( ਮਾਹਰ ) ਪਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ , ਤੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋ ਈ ਵੀ ਹੁ ਣ ਇੱ ਕ ELL ਨਹੀ ਮੰ ਨਦਾ

ਅਤੇ ਉਹ ELL ਸੇ ਵਾ ਲਈ ਯੋ ਗ ਨਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਸਾਬਕਾ ELL ਸਰਿਵਿਸਜ਼ ਲਈ ਯੋ ਗ ਹੈ ।

ਸਾਬਕਾ ELL ਸੇ ਵਾਵ� ਿਵਚ, ਸੰ ਗਿਠਤ ENL ਦੇ ELA

/ ਕੋ ਰ ਿਵਸ਼ੇ ਖੇ ਤ ਰ , ਜ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਪ� ਵਾਨਗੀ ਿਦੱ ਤੀ ਸਾਬਕਾ ELL ਸੇ ਵਾ ਦੇ , ਦੋ ਵਧੀਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਪ� ਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਿਧਐਨ ਦੇ .5 ਯੂ ਿਨਟ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਨਤੀਜੇ ਿਵੱ ਚ ਸੁ ਧਾਰ ਪ�ਾ ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਿਸੱ ਖਣ ਸਿਹਯੋ ਗ
ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਤਰੱ ਕੀ ਨੂੰ ਮਾਪਨ ਵਾਲੇ ਿਨਧਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹਨ� ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮੈ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ NYSESLAT ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਵ� ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ� ?
ਮਾਪੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ NYSESLAT ਲਈ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੁ ਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱ ਥੇ ਕੁ ਝ ਸੁ ਝਾਅ
ਹਨ:
•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਦ ਪ�ਾ ਪਤ ਹੋ ਵੇ , ਅਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਕ ਟੈ ਸ ਟ ਸ਼ੈ ਸ਼ ਨ ਤ� ਪਹਲੇ , ਇੱ ਕ ਸੰ ਤੁ ਿਲਤ
ਪੌ ਿਸ਼ਟਕ ਭੋ ਜਨ ਖਾਵੇ ।

•

ਟੈ ਸ ਟ ਬਾਰੇ ਸਕਰਾਤਿਮਕ ਹੌ ਸ ਲਾ ਅਤੇ ਭਰੋ ਸਾ ਿਦਓ, ਿਕਉਿਕ ਇਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਟੈ ਸ ਟ ਸਕੋ ਰ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ।

•

ਟੈ ਸ ਿਟੰ ਗ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਪ�ਾ ਪਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ� ਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਸਮੀਿਖਆ
ਕਰੋ ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋ ਸਾ ਿਦਲਾਓ ਿਕ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਨ ਉਸਦੇ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹੈ ।

•

ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂ ਮ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਨਵ� ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ / ਅੰ ਗਰੇ ਜ਼ੀ ਇੱ ਕ ਦੂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌ ਰ ਤੇ ( ENL / ESL ), ਜ ਦੋ
ਭਾਸ਼ੀ ਅਿਧਆਪਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਿਹਯੋ ਗ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਜੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਮੁ ਹੱ ਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋ ਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਲੈ ਣ ਲਈ
ਿਮਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰੋ ।

ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
NYSESLAT ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/ ਅਤੇ
https://www.engageny.org/resource/spring-2NYSESLAT 015-nyseslat-resources ਪਰ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤੇ emscassessinfo@nysed.gov ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜ ਕਾਲ ਕਰੋ 518-474-5902.
ਦੋਭਾਸ਼ੀ / ENL ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਸਵਾਲ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ( OBEWL ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 518-474-8775 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
ਿਨਰਦੇਸ਼ ਿਦੱ ਤੇ, ਜ obefls@nysed.gov ' ਤੇ ਈ -ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ELL ਸੇ ਵਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਿਚੰ ਤਾ ਲਈ ਿਕ� ਪਯ੍ਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ
nysparenthotline@nyu.edu
ELL Parent Hotline: (800) 469-8224

ਹੋਰ ਸਵਾਲ ?
ਿਕ�ਪਆ ਸਵਾਲ ਜ ਿਟੱ ਪਣੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ
ਭੇਜੋ ਜੀ: OBEFLS@nysed.gov

ਜ call ਕਰੋ: 718-722-2445
NYSESLAT 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਉ:
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nyseslat/

