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ননউ ইয় র র সসটটর ইইটরনজ ভভষভ নশকভররটদর জনন 

নপতভমভতভর অনধ ভটরর সনদ 

ননউ ইয় র সসট নশকক নবভকগ (ননউ ইয় র সসট এডড ক শন নডপকটর কমন,  YSED)-এর  নমশনকর পনবধকন পকটর 154 

আপনকক  - ইইকরনজ ভকষক নশককররর (ইইনলশ ললকঙডকয়জ লকনর র কমকতক/অনভভকব কদরক  পদকন  কর:কর, ELL)-এর নপত 

1. আপনন সয এলক কয় বরবকর  করন সরখকন কর সড ল নডনসকক আপনকর সছকলকমকয়কদর নবনকমমকলল রর কনর নশকক 

পকওয়কর অনধ কর, আপনকর বক আপনকর সছকলকমকয়কদর ইনমকগশন সলকটকর যকই সহক  নক স ন (সযমন, আপনকর 

পনরবককরর রদরলরক নকগনর , ইনমগলকন, বক  কগজপতনবহরন যকই সহক  নক স ন) এবই আপনন বক আপনকর 

সছকলকমকয়রক সয ভকষককতই  রক বকলন নক স ন৷ 

2. আপনকর বক আপনকর সছকলকমকয়কদর ইনমকগশন সলকটকরক  প কশ  কর নদকত পককর এমন তরল বক  কগজপত 

সদয়কর অনডকরককধর রমখড রন হওয়ক ছকড়কই আপনকর সছকলকমকয়কদরক  সড কল ভনতর  রককনকর অনধ কর৷ আপনকক  

সরকশলকল নরন উনরনট  কডর বক নমর, ইনমকগশন নভরক বক নভরক সলকটকর, অরবক নরনটকজননশকপর  কগজপত বক 

নরনটকজননশপ সলকটকর রমক র তরল সদয়কর জনল বলক যককব নক৷ 

3. সড ল নডনসককর রককর গরতপমর র সযকগককযককগর রময় আপনকর পছননরয় ভকষকয় এ জন সযকগল সদকভকষর/অনবড কদ  

পকওয়কর জনল সফডককরল আইন অনযড কয়র অনধ কর৷ 

4. এ ই মকতত ভকষক/বকনড়কত বলবহত ভকষকয়  রক বলক 20 বক তকতকনধ  সগড-সলকভল নশককররর রক কল আপনকর 

রনককনর জনল এ নট নদভকষর নশকক (বকইনলঙডয়কল এডড ক শন, BE)  মররমনচ পকওয়কর অনধ কর৷1 

5. আপনকর সছকলকমকয়রক ইএলএল নহকরকব নচনহত হকল এবই নদভকষর নশকক বক নতড ন ভকষক নহকরকব ইইকরনজ 

(ইইনলশ এজ এ ননউ ললকঙডকয়জ) (আকগ বলক হকতক নদতরয় ভকষক নহকরকব ইইকরনজ)  মরর মনচকত ভনতর  রকর জনল 

মকনকনরত হকল ইইকরনজকত এবই আপনকর পছননরয় ভকষকয় নলনখত নবজনপ পকওয়কর অনধ কর৷2 

1 অলকরনপরক  নকরন নডনক অনডযকয়র, ননউ ইয়  নরনটকত, K-8 সগকডর পকশকপকনশ দড রর ’নট সগকড সগড-পযরককয়র 15 বক তকতকনধ  নশককরর এ ই ভকষকয়  রক বলকল 

এ নট নদভকষর নশকক  মররনচ পনরচকলনক  রক আবশল ৷ যনদ স ককনক সড রম কল পযরকপ রইখল  সযকগল নশককরর নক রকক , ন ন সরই নডনসককর মকধল রকক , তকহকল 

নডনসকক  অবশলই এ নট নদভকষর নশকক  মররমনচর বলবসক  রকত হকব৷ 
2 রব ইএলএল-রক “নতড ন ভকষক নহকরকব ইইকরনজ” স ককররর মকধলকম তককদর ইইকরনজ দকতকর উননত  কর রকক ৷ সরইরককর, নদভকষর নশকক  মররমনচকত রক ক 

নশককরর ত ভকষক শশলরও গহর  কর রকক ৷ এ নট নদভকষর নশকক  মররমনচকত মল নবষয়গকলকর স কর ম গকলক (সযমন, গনরত, নবজকন, ও রমকজপকঠ) ইইকরনজ ও ররক মকত র

তককদর মকতত র ম রগকলক ইইকরনজকত ননকয় রকক ৷ ভকষক উভয়নটকত পনরচকলনক  রক হয়৷ যকরক নদভকষর নশকক  মরনচকত অইশ সনয় নক তকরক নবষয়গকলকর স কর 
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6. আপনকর সড ল নডনসক আকয়কনজত উচ মকনরমন এ নট ওনরকয়কনশন সরশন পকওয়কর অনধ কর, যক সসকটর 

মকনদণ, পররকক, ও ইএলএল-সদর জনল সড কলর পতলকশকগকলক, এবই সরইরককর নদভকষর নশকক ও ইইনলশ এজ এ 

কয়জ  মরম ড ম রননউ ললকঙড র নচর লকল ও শতর গকলকর উপর মকনককযকগ সদয়৷ সকলর  মররমনচকত চড়কনভককব ভনত  রকর 

আকগ এই ওনরকনশন অবশলই অনডনষত হকত হকব, এবই অবশলই আপনকর পছননরয় ভকষকয় হকত হকব৷ 

7. আপনকর সছকলকমকয়কদর ইইকরনজ ভকষকয় উননত  রক রমক র তরল পকওয়কর অনধ কর, এবই তকরক নদভকষর নশকক 

 মররমনচকত রক কল তককদর মকতত ভকষকয় উননত  রক রমক র ও তরল পকওয়কর অনধ কর৷ 

8. আপনকর সছকলকমকয়কদর রকনবর  নশকক ও ভকষক উনয়কনর সককত অগগনত রমক র আকলকচনক  রকর জনল, 

রকধকররভককব আবশল  শবঠ গকলকর পকশকপকনশ, বছকর  মপকক এ বকর সড কলর সকফকদর রককর সদখক  রকর 

অনধ কর৷ 

9. ভনতর হওয়কর 10 নদকনর মকধল আপনকর সছকলকমকয়কদরক  নদভকষর নশকক বক নতড ন ভকষক নহকরকব ইইকরনজ 

 মররমনচকত সকন সদয়কর অনধ কর, এবই নদভকষর নশকক  মররমনচকত অইশ নক সনয়কর অনধ কর৷ নমলনতমভককব, 

আপনকর সছকলকমকয়রক অবশলই নতড ন ভকষক নহকরকব ইইকরনজ নশককননকদর শনক সপকত হকব৷ 

10.আপনকর সছকলকমকয়কদর মমল সড কল আপনকর ভকষকয় নদভকষর নশকক  মররমনচ পদকন  রক নক হকল, আপনকর নডনসকক 

অনডরপ  মরর মনচ পদকন  রক হয় এমন আকর নট সড কল আপনকর সছকলকমকয়কদর বদনল হওয়কর অনধ কর৷ 

11. বয়র ও সগড সলকভল অনড ড ল নডনসককর পদকন  রক রব  মররনচ ও পনরকষবকয় রমকন পকবশকনধ করযকয়র স ম

পকওয়কর জনল আপনকর সছকলকমকয়র অনধ কর, এর মকধল অনভর ড ক রকয়কছ গলকজডকয়শকনর জনল আবশল গকলক, 

এবই অনল নশককররর কদর জনল লভল সড কলর র ল  মরর মনচরমমহ৷ 

12.অনল রব সছকলকমকয়কদর মত এ ই এ ককডনম  সকর রবগকলক মমল নবষকয়র নশককননকদর শনক পকওয়কর জনল, এবই 

ইইকরনজ ও অনলকনল নবষয় সযমন পকঠ/ভকষক শশলর, গনরত, নবজকন, ও রমকজপকঠ সশখকর জনল আপনকর 

সছকলকমকয়কদর অনধ কর৷ ইএলএল রকনভর করর জনল সযকগল হওয়কর  করকর মমল নবষয়গকলকর নশককননকদর শনক 

পকওয়কর রকমতক ররনমত হয় নক৷ 

13.পকঠকম-বনহভর ড ত  মর ককণ (সড ল ছড নট-পরবতর র ককব, সখলকধলড ক, ইতলকনদ) অইশ সনয়কর পমর র রডকযকগ পকওয়কর জনল 

আপনকর সছকলকমকয়কদর অনধ কর৷ ইএলএল রকনভর করর জনল সযকগল হওয়কর  করকর পকঠকম-বনহভর ড ত  ম র ককণ 
অইশ সনয়কর রকমতক ররনমত হয় নক৷ 
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14.সড ল/নডনসক রব নশককররর কদর জনল সয হসককপ পনর লনক পদকন  কর তকর রককর রকমঞরলপমর রভককব রহকয়তক 

পনরকষবক (সযমন, এ ককডনম  ইনকরকভনশন রকনভর র) পকওয়কর জনল আপনকর সছকলকমকয়কদর অনধ কর৷ 

15.আপনকর সছকলকমকয়কদর ইইকরনজ ভকষকয় অগগনত মমললকয়ন  রকর জনল পররককয় অইশ সনয়কর অনধ কর, এবই 

ননউ ইয় র সসকটর পররককরহ এ ককডনম  পররককগকলককত আপনকর সছকলকমকয়কদর শনপডরল রমক র তরল 

পকওয়কর অনধ কর৷ 

16.আপনকর সছকলকমকয়রক ইএলএল  মরর মনচকত রক কর রময় বছকরর পর বছর এ নট নদভকষর নশককয় বক নতড ন ভকষক 

নহকরকব ইইকরনজ  মররমনচকত ভনতর রক কর অনধ কর৷ 

17.উপকর উনলনখত স ককনক অনধ কর লনঙত হকল ননউ ইয় র সসট এডড ক শন নডপকটর কমকনর অনফর অব 

বক ডয়কল এডক শন ও ওয়কর ললক ডকয়কজর রককর সযকগককযকগ  রকর অনধ ক ড ককদরক  ইনলঙ ড র ঙ র৷ অনগহ  কর আম

718-722-2445 নমকর সফকন  রন, বক OBEFLS@nysed.gov নঠ কনকয় ইকমইল  রন৷ 

www. 12.nysed.gov/biling ওকয়বরকইট সদখডন, বক ননকচর নঠ কনকয় নলখডন: 

New York State Education De artment 
Office of Bilingual Education & World Languages 
55 Hanson Place, Room 594 
Brooklyn, NY 11217 
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