इएलएलहरूको अभििावक भिभियो भरिप्ट -९-८-२०१५
(काययिम अभिमुखीकरण भिभियो)
न्ययु ोर्क स्टेट एजर्
ु े शन डिपाटकमन्े ट
अडिस अि बाइडलिंग्वल एजर्
ु े शन एण्ि वोर्लिक र्लयािंग्वेजजे
एण्ि द न्ययु ोर्क स्टेट बोिक अि जेजट्टस
प्रस्ततु गदकछ:
न्ययु ोर्क स्टेटमा इडिं ग्लस र्लयाङ्ग्वजे लनके र्ायकक्रमहरू
न्ययु ोर्क स्टेटर्ो सावकजडनर् डवद्यालयहरूमा स्वागत छ | हामीसँग २६ लाखभन्दा बढी डवद्यार्थीहरू छन े २ लाख १४ हजाे
भन्दा बढी इडिं ग्लस र्लयाङ्ग्वजे लनकेहरू (जसलाई इएलएलहरू वा डिभाडिर् डवद्यार्थीहरू पडन भडनन्छ) छन | हाम्रो डवद्यालय
व्यवस्र्थामा पजेवाेहरूर्ो भाडिर् डवडवधतामा २०० भन्दा बढी भािाहरू छन |
हाम्रो डवडवध समदु ायहरूर्ो आवश्यर्ताहरू पेु ा गनक न्ययु ोर्क स्टेटमा डिभाडिर् डशक्षा े डवश्व भािाहरूर्ो एउटा र्ायाकलय छ |
र्ायाकलयर्ो उद्देश्य इडिं ग्लस र्लयाङ्ग्वेज लनकेहरूले उच्चतम तहर्ो शैडक्षर् सिलता े भाडिर् प्रवीणता पाउन सार्थै स्टेटले
ेाखेर्ो मानर्हरू प्राप्त गनक सर्ुन भन्ने पडन र्ायाकलयर्ो उद्देश्य हो | सबै डवद्यार्थीहरूले डवडवध भािाहरूमा व्यडिगत शैडक्षर्
पर्थ े सामाडजर्-भावनात्मर् आवश्यर्ताहरूर्ो पडू तक गदै उनीहरूलाई र्लेज े क्याजेयेर्ो लाडग तयाे ेहुन भन्नर्ा लाडग
हामी जडहले प्रयासेत छौं |
हामी डवश्वास गछौं डर् सबै डवद्यार्थीहरूले यस्तो डशक्षा प्राप्त गनकपु छक डर् त्यसले उनीहरूलाई उच्च माध्याडमर् तह उडतणक गनक े
र्लेज जान तर्था / वा र्जेये बनाउन तयाे पयु ाकउछ |
हामीलाई यो र्थाहा छ डर् सडू चत अडभभावर्हरू आफ्ना बच्चाहरूर्ो ेाम्रा वर्ालतर्ताक हुन | डिभाडिर् डशक्षा े डवश्व
भािाहरूर्ो र्ायाकलय तपाईतपाई
िं र्ो
िं बच्चालाई डवद्यालयले र्े डदन सक्छ त्यसर्ो खोजीमा तपाईलाई
िं सहयोग गनक तयाे छ |
तपाईर्ो
िं बच्चाले एउटा अग्रिं ेजी भािार्ो पेीक्षा डलएर्ो छ े उसलाई एउटा इडिं ग्लस र्लयाङ्ग्वेज लनके भनेे पडहचान गजेएर्ो
छः अर्थाकत एउटा डवद्यार्थी जसर्ो मख्ु य वा घेर्ो भािा अग्रिं ेजी भन्दा अरुनै हो े उसले डवद्यालयमा सिल हुन अग्रिं ेजी डसक्न
र्थप सहयोग पाउनपु छक |
न्ययु ोर्क स्टेटमा, डवद्यालयहरूले नयाँ भनाक भएर्ा इडिं ग्लस र्लयाङ्ग्वेज लनकेर्ो पजेवाेहरूर्ो लाडग उि डवद्यार्थीर्ो डबद्यालय
वा डजर्ललामा उपलब्ध भएर्ो र्थप्रु ै र्ायकक्रमहरू बाेे सचू ना डदन अडभमख
ु ीर्ेण र्ायकक्रमहरू आयोजना गनकपु छक | यो
अडभमख
ु ीर्ेणमा तपाईलेिं आफ्नो मख्ु य वा घेर्ो भािामा र्ायकक्रम सम्बन्धी सामाग्रीहरू पाउनु हुनेछ। तपाईलाई
िं प्रश्नहरू

सोध्ने े त्यसर्ो उत्तेहरू पाउने अवसे प्रदान गजेनेछ | यो अडभमख
ु ीर्ेण सत्रले तपाईलाई
िं तपाईर्ो
िं बच्चाले पाउने
र्ायकक्रमर्ो ेाम्रो ज्ञान डदन्छ |
एउटा इडिं ग्लस र्लयाङ्ग्वेज लनके भएर्ोले तपाईर्ो
िं बच्चालाई उसर्ो शैडक्षर् एवम अग्रिं ेजी डसर्ाइ सार्थै आफ्नो पडहलो वा
घेर्ो भािा डसक्नमा सहयोग पयु ाकउने र्े ही खास डनदेशन सडु वधाहरू पाउने अडधर्ाे हुन्छ |
प्रत्येर् बिकर्ो डग्रष्ममा तपाईर्ो
िं बच्चाले एउटा अग्रिं ेजी भािा मर्लु यािंर्न पेीक्षा डदनेछ | यो मर्लु यािंर्नले तपाईर्ो
िं बच्चाले
अग्रिं ेजीमा बोलाई, सनु ाइ, पढाई े लेखाईमा गजेेहेर्ो प्रगडत नाप्नेछ | त्यस सिंगसिंग,ै तपाईर्ो
िं बच्चा इडिं ग्लस र्लयाङ्ग्वजे लनके
भइेाख्ने हुन्छ या हुदँ नै त्यो र्थाहा डदन्छ े यडद आवश्यर् पेे र्डत र्थप सहयोग चाडहन्छ त्यो र्थाहा डदन्छ | यसर्ो जानर्ाेी
तपाईर्ो
िं बच्चार्ो प्रडशक्षर्लाई सोधेे प्राप्त गनक सडर्न्छ |
न्युयोकय रटेटमा उपलब्ध तपाईको
ं बच्चाले अंग्रेजी भिक्न र भििाभिक हुन िहयोग पयु ायउने काययिमहरूबारे हेरौं |
उपलब्ध भएर्ा दईु वटा र्ायकक्रमहरू छन | प्रत्येर् र्ायकक्रमले तपाईर्ो
िं बच्चालाई डवद्यालयमा सिल हुन क्षमता प्रदान गछक
जसले उच्च माध्याडमर् तह उडतणक गनक े अवसेहरूर्ो ढोर्ा खोर्लन क्षमता प्रदान गछक |
ती दईु र्ायकक्रमहरू डनम्न छन:
डिभाडिर् डशक्षा
इडिं ग्लस एज अ न्यु र्लयाङ्ग्वेज (ENL)
िाधारणतया दुई प्रकारको भििाभिक भिक्षा काययिमहरू छन् जुन तपाईको
ं भवद्यालयले तपाईलाई
ं प्रदान गनय िक्छ
| एउटा माध्यभमक भििाभिक भिक्षा काययिम हो र अको एक पक्षीय वा दुई पक्षीय दोहोरो िािा काययिम हो |
हामी अब माध्यभमक भििाभिक भिक्षा काययिमका भबिेिताहरूलाई हेरौं
माध्यडमर् डिभाडिर् डशक्षा र्ायकक्रमले उस्तै प्रार्थडमर् तहर्ा वा गृह भाडिर् डवद्यार्थीहरूलाई बोर्लन, पढन, बझ्ु न े प्रार्थडमर्
तह वा गृह भाडिर् सन्दभक सामग्री जस्तै डवज्ञान े गडणत अग्रिं ेजीमा लेख्ने मौर्ा प्रदान गदकछ |
अग्रिं ेजी डसक्दा प्रार्थडमर् वा गृह भािाले डवद्यार्थीहरूलाई सम्पणू क सामग्रीहरूमा शैडक्षर् प्रगडत हाडसल गनक सहयोग गदकछ |
प्राेम्भमा न्यनू तम ६०% डनदेशन डवद्यार्थीर्ो प्रार्थडमर् वा गृह भािामा हुन सक्छ जबर्ी अग्रिं ेजीमा ४०% हुनपु छक |
जब डवद्यार्थीले अग्रिं ेजीमा तोडर्एर्ो प्रवीणता तह े अग्रिं ेजीर्ो एर् भाडिर् वातावेणमा सक्र
िं मण गनक तयाे नहुन्जेल समयक्रम
सिंगै अग्रिं ेजीमा डनदेशन बढदै जान्छ |

माध्यडमर् डिभाडिर् डशक्षा र्ायकक्रमर्र्ो मख्ु य उद्देश्य भनेर्ो डवद्यार्थीले एर् भाडिर् अग्रिं ेजी र्क्षार्ोठामा पजेवडतकत गने
वातावेण प्राप्त गनकु हो |
समयक्रम सिंगै डवद्यार्थीले प्राप्त गने डनदेशनर्ो मात्रा बढदै जाने भएता पडन, तपाईर्ो
िं बच्चार्ो डिभाडिर् डवर्ासर्ा लाडग पडन
सधै ँ प्रार्थडमर् वा गृह भािार्ो मौर्ा डदइनेछ |
यडद तपाई िं आफ्नो बच्चालाई माध्यडमर् डिभाडिर् डशक्षा र्ायकक्रममा डनेन्तेता डदन चाहनहु ुन्छ भने, यसर्ो बाेे मा
डवद्यालयलाई जानर्ाेी डदनहु ोस |
हामी अब एक पक्षीय वा दुई पक्षीय दोहोरो िािा काययिमलाई हेरौं
डिभाडिर्दोहोेो भािा र्ायकक्रमले डवद्यार्थीहरूर्ा शैडक्षर् क्षमता सधु ाे गदै डिभाडिर्, बहुडशडक्षत , े बहुसािंस्र्ृ डतर् बन्ने
मौर्ा प्रदान गदकछ |
एर् पक्षीय दोहोेो भािा र्ायकक्रमर्ो नमनु ामा, उस्तै प्रार्थडमर् वा गृह भािा े पृष्ठभडू म भएर्ा डवद्यार्थीहरूले डिभाडिर् वा
बहुभाडिर् बन्ने मौर्ा पाउँछ | डशक्षर् (वा डशक्षर्हरूले) अग्रिं ेजी े प्रार्थडमर् वा गृहभािा दबु ैमा सिंगसिंगै डनदेशन प्रदान
गदकछन |
दईु पक्षीय दोहोेो भािा र्ायकक्रमले मल
ू अग्रिं ेजी विा े अग्रिं ेजी भािा डसक्नेहरू दबु ैलाई समावेस गदकछ | डशक्षर् वा
डशक्षर्हरूले दबु ै भािामा डनदेशन प्रदान गदकछन जसले दईु डभन्न गृहभािा भएर्ा डवद्यार्थीहरूलाई डिभाडिर् वा बहुभाडिर् े
बहुसािंस्र्ृ डतर् बन्ने मौर्ा प्रदान गदकछ |
बहुसख्िं यर् दोहोेो भािा र्ायकक्रमहरूमा, डवद्यार्थीहरूले आधा डनदेशन प्रार्थडमर् वा गृहभािामा प्राप्त गदकछन भने बाँर्ीले
आिूले डसक्दै गेे र्ो लडक्षत भािामा प्राप्त गदकछन | यद्यडप अन्य समयावडधहरू ेहन्छन | उदाहेणर्ो लाडग एउटा ९०% देडख
१०% र्ो नमनु ामा लडक्षत भािामा हुने डनदेशनहरू जनु अग्रिं ेजी भन्दा अरुमा छन डतनीहरू बढी प्रडतशतमा हुन्छन े ५०% देडख
५०% सम्म पग्ु दा सम्म घटदै जान्छन |
मजबतु आत्मडवश्वास े डवडवध भाडिर् सीपहरू डवर्ास गदै डवद्यार्थीहरू दईु भािामा बोर्लन, पढन े लेख्न े अरु
सिंस्र्ृ डतहरूर्ो बाेे मा पडन जान्न सक्छन |
अनसु न्धानले देखाएर्ो छ डर् दोहोेो भािा र्ायकक्रमर्ा डवद्यार्थीहरूले अग्रिं ेजी े अन्य भािामा ग्रेि जडत वा सो भन्दा बढी अर्
िं
हाडसल गदकछन |
तपाईर्ो
िं बच्चा प्रत्येर् विकर्ो वसन्तमा सिंचालन हुने ेाज्य भािा मर्लु यािंर्नर्ो प्रवीणता* तहमा पगु े पडन उ / उडन दोहोेो भािा
र्ायकक्रम मै ेहन्छन |

हामीले िखयरै भििाभिक काययिमबारे छलफल गयौं, अब तपाईको
ं बच्चालाई उपलब्ध हुने नयााँ िािाको रुपमा
अंग्रेजी (ENL) काययिमको बारेमा पभन जानकारी हाभिल गर ाँ |
यस नयाँ भािार्ो रुपमा अग्रिं ेजी (ENL) र्ायकक्रममा तपाईर्ो
िं बच्चा डवडवध भािा बोर्लने डवद्यार्थीहरू सिंगै हुनेछ | उ / उनले
● अग्रिं ेजी बोर्लन, बझ्ु न, पढन े लेख्न डसक्नेछन |
● प्रडशक्षर् जो डबशेिगजे ENL डसद्धान्त े ेणनीडतमा ताडलमप्राप्त छन े तपाईर्ो
िं नानीलाई अग्रिं ेजी डसक्न सहायताहरू
प्रयोग गछक न उनीहरूबाट डवडवध डबियहरू (जस्तै डवज्ञान, गडणत, सामाडजर् अध्ययन, र्ला, भािा ) अग्रिं ेजीमा
डसक्छन |
● आफ्नो मख्ु य वा घेर्ो भािालाई साधनर्ो रुपमा प्रयोग गेे े अग्रिं ेजी डसक्छ |
यो र्ायकक्रममा जब तपाईर्ो
िं बच्चाले स्टेटर्ो भािा मर्लु यािंर्नमा प्रवीणता* हाडसल गछक उसले ENL र्ायकक्रम छोिछ े एर्ल
भाडिर् अग्रिं ेजी वातावेणमा सचु ारु गछक |
यो याद राख्नु जरुरी छ भक भििाभिक काययिमहरू िाभहत िबै काययिमहरूमा ENL भिक्षण िमावेि गछय |

जब तपाईर्ो
िं बच्चाले प्रवीणता* प्राप्त गछक , उसले अडतजेि सहायताहरू र्थप दईु बिकर्ो लाडग प्राप्त गनक योग्य हुन्छ |
*एनवाईएसइएसएलएडटमा “उत्र्ृ ष्ट” तह
सबै र्ायकक्रमहरू चाहे डतनीहरू डिभाडिर् हुन वा ENL, डतनीहरूले तपाईर्ो
िं बच्चालाई अग्रिं ेजी डसर्ाउँछन े प्रार्थडमर् या
घेर्ो भािा डनदेशन वा समर्थकनर्ो लाडग प्रयोग गेाउँछन |
यडद तपाईलेिं चाहनभु एर्ो र्ायकक्रम तपाईर्ो
िं बच्चार्ो डवद्यालयमा छै न भने तपाईलेिं तपाईर्ो
िं डजर्लला जसले त्यो खास
र्ायकक्रम चलाउँछ त्यसमा सानकर्ो लाडग सोध्न सक्नहु ुन्छ | यडद त्यो र्ायकक्रम तपाईर्ो
िं डजर्ललामा छै न ते त्यो ठाउँमा एउटा नै
भािा प्रयोग गने पयाकप्त डवद्यार्थीहरू छन भने डजर्ललाले समदु ायसँग त्यो र्ायकक्रम प्रदान गनक अवश्य र्ाम गनकपु छक | र्म्तीमा पडन
सबै डवद्यालयहरूले ENL प्रदान गनैपछक |
अनसु न्धानले यो देखाएर्ो छ डर् जब तपाई िंएउटा र्ायकक्रम छनोट गनकहु ुन्छ तपाईलेिं बदर्लनु हुदँ नै जबसम्म तपाईलाई
िं जरुेी
हुदँ नै | जब एउटा डवद्यार्थी एउटानै र्ायकक्रममा ेहन्छ े एउटा बाट अर्ोमा जाँदनै त्यसले डवद्यालयमा धेेै सिलता पाउन मद्दत
गछक |
र्थप्रु ै डवद्यालयहरूले अडतजेि सहायता र्ायकक्रमहरू प्रदान गछक न | तपाई िं तपाईर्ो
िं बच्चार्ो डवद्यालयमा र्मकचाेीहरूसिंग
डवद्यालय सरुु हुनु भन्दा अगािी या पछािीर्ा र्ायकक्रमहरू, अग्रिं ेजी भािा डसक्न चाहनेहरूलाई डदइने डबशेि र्ायकक्रमहरू े
तपाईर्ो
िं बच्चालाई चाडहने खास आवश्यर्ताहरूबाेे डबशेि जानर्ाेीहरू माग गनकहु ोस ।

डवद्यालयहरू े डजर्ललाहरूले अडभभावर्हरूलाई डवद्यालय े डजर्ललार्ो र्मकचाेीहरूसिंग ेाम्रेी र्ुेार्ानी गनक भािागत
सहयोगहरू प्रदान गनकपु छक | आवश्यर्ता पदाक र्ृ पया अनवु ाद वा दोभािे सम्बन्धी सडु वधाहरू माग्नहु ोस |
याद गनयहु ोि् तपाई ं तपाईको
ं बच्चाको िवोत्तम वभकल हो | आफ्नो अडधर्ाेहरू बाेे जान्नहु ोस, प्रश्नहरू सोध्नहु ोस े
सचू ना एवम सामग्रीहरू प्राप्त गनकहु ोस जसबाट तपाईलेिं सडू चत डनणकयहरू डलन सक्नहु ुन्छ |
तपाईर्ो
िं बच्चाले यस्तो डशक्षा प्राप्त गनक योग्य छ जसले उसलाई पडछ माध्यडमर् तह पास गनक सक्ने बनाउँछ े पडछ र्लेज जान
तर्था / वा र्जेये बढाउँन तयाे पाछक |
आफ्नो बच्चार्ो शैडक्षर् भडवष्यर्ो लाडग महत्वपूणक डनणकयहरू डलने क्रममा न्ययु ोर्क स्टेट एजर्
ु े शन डिपाटकमन्े ट तपाईलाई
िं
धन्यवाद व्यि गछक !

