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িপতামাতা/অিভভাবক

ি�য় িপতামাতা/অিভভাবক,
COVID-19 এর জনয্ �ু ল ব� থাকার কারেণ, িনউ ইয়কর্ ে�েট ি�তীয় ভাষা িহেসেব ইংেরজীর দ�তা যাচাইেয়র বািষর্ক পরী�ার [New York State
English as a Second Language Achievement Test (NYSESLAT)] 2020 সােলর পিরচালনা পষর্দ বািতল করা হেয়িছল। ইংেরজী ভাষার
িশ�াথ�গণ [English Language Learners (ELLSs)] িনউ ইয়কর্ ে�ট িশ�া িবভাগ [New York State Education Department (NYSED)] এর
নতু ন ভাষা িহেসেব ইংেরজী িশ�া [English as a New Language (ENL)] ইউিনেটর িনয়ম অনুসাের তােদর 2019 সােলর NYSESLAT অনুযায়ী
দ�তার �েরর িভিত্তেত একই পিরেষবাগিল পােব। আমরা �তয্াশা কির েয 2021 সােলর বসে� NYSESLAT আবার পিরচািলত হেব। ততিদন পযর্�
েজলাগিলেক িশ�াথ�েদর �েয়াজেনর িভিত্তেত যথাযথ িনেদর্ শনা �দােনর জনয্ অ�গিত পযর্েব�েণর েসরা উপকরণসমূহ বয্বহার করেত উৎসাহ েদওয়া
হে�।
নীেচর েচক ব�গিল আপনার স�ােনর বতর্ মান ELL �য্াটাস িনেদর্ শ কের।

□

অবয্াহত েযাগয্তা

□

ELL �য্াটাস েথেক ��ান

আপনার িশশর 2019 NYSESLAT এর ে�ার িছল
, অতএব তারা কিমশনার েরগেলশন পাটর্
154
(Commissioner’s Regulation Part 154) এর আওতাভু � ELL পিরেষবািদ পােব। আপনার িশশ ELL ে�া�ােম থাকেব েযখােন তারা বতর্ মােন ভিতর্
রেয়েছ।

আপনার স�ােনর বিধর্ত 2019 NYSESLAT এর ে�ার এবং আপনার স�ােনর জানুয়ারী 2020 এর িনউ ইয়কর্ ে�ট ইংিলশ লয্া�েয়জ
আটর্স িরেজ�স
ু
পরী�ায় (New York State English Language Arts Regents Exam) ে�ার 65 বা তার েবিশ থাকায় আপনার িশশিটেক এখন �া�ন ELL িহসােব
িবেবচনা করা হেব। �া�ন ELLs দুই বছেরর �া�ন ELL পিরেষবািদ এবং িনউ ইয়কর্ ে�েটর মূলয্ায়েন দুই বছেরর পরী�ার বয্ব�া পােব।

□ �াথিমক ELL বাছাইকরণ

েহাম লয্া�েয়জ
েকােয়ে�েনয়ার (Home Language Questionnaire) এবং আপনার বয্ি�গত সা�াৎকােরর উপর িভিত্ত কের এিট িনধর্ারণ
ু
করা হেয়েছ েয আপনার স�ান স�াবয্ ELL এবং িনউ ইয়কর্ ে�ট আইেডি�িফেকশন েট� ফর ইংিলশ লয্া�েয়জ
লানর্ারস [New York
ু
State Identification Test for English Language Learners (NYSITELL)] না হওয়া পযর্� �াথিমক ELL পিরেষবা �হণ করেত পারেব।
NYSITELL এর ফলাফল ELL �য্াটাস, দ�তা �র িনধর্ারণ করেব এবং আপনার স�ান কিমশনার েরগেলশন পাটর্ 154 অনুসাের ENL এর
অধয্য়েনর ইউিনট পােব।

আপনার েকােনা �� থাকেল অনু�হ কের
ন�ের েযাগােযাগ করন।

এর সােথ

িবনীত,

অধয্� বা িডজাইিন

SCHOOL MUST MAINTAIN COPY IN STUDENT'S CUMULATIVE RECORD

NYSED9ov

