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न्यूयोर्क

राज्य शिक्षा विभाग

(NYSED)

अन्तगकत दोभाषे शिक्षा तथा िैदेशिर् भाषा अध्ययन

र्ायाकलय (OBE-WL) र्ो लक्ष्य अङ्ग्रे जी भाषा प्रशिक्षाथी (ELLs) लगायत सबै न्यूयोर्क िासी

(NYS) विद्याथीले उच्चस्तरीय िैक्षक्षर् सफलता तथा भावषर् दक्षता हाशसल गरून ् भन्ने र्ु रार्ो
सु ननश्चचत गनुक हो । हामी बहु भावषर् शिक्षामा सबै विद्याथीहरूर्ो व्यश्ततगत िै क्षक्षर् ददिा र
सामाश्जर्-सं िे गात्मर् आिचयर्ताहरू हाशसल होऊन ् भन्ने र्ु रार्ो सुननश्चचत गने प्रयास गदक छौँ,
जसले गदाक उनीहरूलाई र्ले ज तथा व्यािसानयर् तयारीर्ो ददिामा डोर्याउन सकर्योस ् ।
पररितकनिील

विचिव्यापी

अथकतन्रर्ो

प्रनतकियास्िरूप

विद्याथी,

शिक्षर्,

र

अशभभािर्हरूलाई

र्ले ज तथा व्यािसानयर् तयारीर्ो मागकमा डोर्
याउने स्पष्ट अपे क्षाहरूप्रनत सचे त गराउनर्ो लागग
NYSED ले मूल भूत शसर्ाइर्ा साझा मानर् (CCLS) लाई अपनाएर्ो छ । गत दिर्मा न्यूयोर्क

राज्य (NYS) र्ा सािकजननर् विद्यालयहरूमा ELL र्ो रूपमा भनाक हुनेह रूर्ो सङ्ग््यामा िवृ ि
भएर्ो छ, जसर्ो फलस्िरूप १६० भन्दा बढी भाषा बोल्ने विद्याथीहरूर्ो जनसङ्ग््या २१४,३७८

पु गेर्ो छ । यी विद्याथीहरूर्ो सफलतार्ो लागग NYSED ले स्र्ुलहरूलाई उपयुतत सहयोग,
मात भ
ृ ाषा मूल्याङ्ग्र्न तथा

सामरीहरू उपलब्ध

गराउनु जरुरी

हुन्छ, जसले गदाक शिक्षर्हरूले
विद्याथीहरूलाई सही स्तर हाशसल गनक सक्षम बनाउने कर्शसमर्ो अध्यापन गराउन सर्ून ् । शिक्षा

आयुतत, भाग १५४ अन्तगकत रहे र्ा ननयमािली बमोश्जम OBE-WL ले ELL हरूलाई बबना सहयोग
अङ्ग्रे जी-भाषी िातािरणमा घुल शमल हुन ददिँ दा उनीहरू िै क्षक्षर् रूपमा सफल बन्न सतछन ् भन्ने
र्ु रा मान्नु अनुगचत ठहर्
याएर्ो छ ।

NYSED P-12 मूल भूत शसर्ाइर्ा साझा मानर् (CCLS) अनु सार प्रत्ये र् शिक्षर्ले ELL लगायत सबै

विद्याथीलाई प्राक्षिर् भाषा र चुनौतीपूणक विषय अध्यापन गराउन तयार रहनुप ने हु न्छ । ELL
हरूलाई विषयगत िान आजकन गदाक गदै अङ्ग्रे जी भाषामा पनन दक्षता हाशसल गनकमा सहयोग

पु र्य
 ाउन सबै शिक्षर्हरू सक्षम हुनु पदक छ । सबै शिक्षर्हरूले CCLS मापदण्ड अनु रूपर्ो स्तर हाशसल
गने सुननश्चचतता गनक सबै विषयगत क्षे रहरूमा ध्यान ददनु अननिायक हु न्छ ।
ELL हरूलाई पूिक- कर्ण्डगाकटेनदे खि िुरु भएर र्ले ज तथा व्यािसानयर् तयारीर्ो लागग जग बसाल्ने

र्ायकमा सफल बनाउन प्रिासर्, नीनतननमाकता, र व्यिसायी(शिक्षर्)हरूर्ो लागग अपे क्षाहरू स्पष्ट
पानक राज्यव्यापी िार्ार्ो रूपमा ननम्न शसिान्तहरूर्ो विर्ास गररएर्ो छ । यी शसिान्तहरू

श्जल्ला, स्र्ु ल, र शिक्षर्हरूलाई मागकननदे िन, स्रोत र सहयोग उपलब्ध गराउनु र्ो साथसाथै
दोभाषे शिक्षा, दोस्रो भाषार्ो रूपमा अङ्ग्रे जी र विदे िी भाषा अध्ययनर्ो ब ह
ृ त्तर बु झाइ र
सम्मानर्ो प्रबधकन गने उद्देचयले तयार पाररएर्ो हो ।
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ELL हरूको सफलताको लागि तयार पाररएको खाकालाई मािगनिर्दे िि ििे शसद्धान्तहरू:
१.

सबै शिक्षकहरू अङ्ग्रेजी भाषा प्रशिक्षार्थीका शिक्षक हुि ् र सोही बमोजजम निम्िािुसार योजिा
बिाउिुपर्दग छ:

व्यश्ततवििेषीर्ृत िैक्षक्षर् र्ायकिम (IEP) सदहतर्ा विद्याथी लगायत विविध प्रर्ारर्ा

विद्याथीहरूर्ो लागग सांस्र्ृनतर् र भावषर् रूपमा उपयुतत शिक्षणर्ो तयारी र डेशलभरी
गने।



भाषार्ेश्न्ित स्तयाफोल्ड (सपोटक ) माफकत भाषागत विर्ासमा सहयोग पर्ु याउन एर्ीर्ृत भाषा
र विषयगत शिक्षण गने । सबै विषयगत क्षेरमा िैक्षक्षर् प्रगनत हाशसल गनक दोभाषे, ESL
तथा अन्य विषयगत क्षेरर्ा शिक्षर्हरू ननरन्तर रूपमा उद्देचयर्ेश्न्ित भएर सहर्ायक गने।



भाषागत, उमेर/र्क्षा अनुसार उपयुतत, र मूलभूत शसर्ाइर्ा साझा मानर्हरू (CCLS) सिँग
मेल िाने सामरी तथा शिक्षण स्रोतहरूर्ो सदप
ु योग गने ।



२.

प्रशिक्षाथीहरूर्ो (ELL) बहु आिचयर्तालाई सम्बोधन गनकर्ो लागग स्र्ुल सहयोग सम्बि
र्मकचारी तथा समद
ु ायमा आधाररत मानिीय स्रोतसिँग सहर्ायक गने ।

ELL हरूका िैक्षक्षक, भाप्रषक, सामाजजक, तर्था संवेिात्मक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधि ििे कुराको
निम्िािुसार सनु िजश्ित ििगमा सबै स्कुल बोर्ग र जजल्ला/स्कुलका अिुवाहरू जजम्मेवार छि ् :









प्रशिक्षाथी (ELL) विद्याथीर्ो िैक्षक्षर् र सामाश्जर्-संिेगात्मर् विर्ासर्ा उच्च अपेक्षा
लगायत विद्याथीर्ो सफलतार्ो लागग शभजन (दरू दृश्ष्ट) स्पष्ट पाने र त्यसर्ो साथसाथै ELL
र्ा आिचयर्ताहरूलाई सम्बोधन गने उच्चस्तरीय र्ायकिमहरू माफकत र्लेज तथा व्यािसानयर्
तयारीर्ो लागग विशभन्न मागकहरू उपलब्ध गराउने अथकपूणक र्ायकयोजना तयार पाने ।
ELL हरूर्ो लागग उच्चस्तरीय शिक्षण प्रदान गने ।
आगथकर् तथा मानिीय स्रोतलाई शिक्षण योजनार्ो प्रभािर्ारी र्ायाकन्ियनर्ो सुननश्चचतता
गने र्ायकमा लगाउने र संयोजन गने ।
शिक्षर्हरूर्ो शिक्षण अभ्यासमा सध
ु ार ल्याउन उच्चस्तरीय सहयोग, पष्ृ ठपोषण र
मागकननदे िन उपलब्ध गराउने ।
सबै विद्याथीर्ो भाषा तथा संस्र्ृनतर्ो पदहचान र सम्मान गने सरु क्षक्षत र समािेिी
शसर्ाइर्ो िातािरण उपलब्ध गराउने ।
उच्च अपेक्षासदहतर्ो स्र्ुल संस्र्ार विर्ास गनक ELL हरूर्ा आिचयर्तालाई सम्बोधन
गनक श्जल्ला तथा स्र्ुल अगि
ु ाहरूलाईIEP अनुसार प्रशिक्षण ददने ।
उनीहरूर्ो IEP तथा ितकमान नीनतहरूलाई ध्यानमा रािी अपाङ्ग्गता सदहतर्ा ELL हरूलाई
उच्चस्तरीय शिक्षण तथा सहायता सेिाहरू उपलब्ध गराउने ।
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३.

निम्िािस
ु ार जजल्ला र स्कुलहरूले अङ्ग्रेजी भाषाका सबै प्रवद्यार्थीहरूलाई कक्षा अिस
ु ार उपयक्
ु त, िैक्षक्षक
रूपमा सिक्त अनि न्यय
ु ोकग स्टे ट प्रप्रककन्र्िागटगि फाउण्र्ेसि फर कमि कोर एण्र् p-12 कमि कोर लनिगङ
स््यान्र्र्डगस अिरू
पको
शिक्षण
दर्दलाउिेछि ्:
ु










४.

ननश्चचत विषयगत र भावषर् उद्देचयहरूलाई जोड ददने।
सुस्पष्ट तथा अन्तननकदहत दब
ु ै िाले अनुसन्धानमा आधाररत िब्दािली शिक्षणलाई
समादहत गने।
विद्याथीहरूलाई साथीहरूसिँग विषयगत छलफल तथा समस्या समाधान गने अिसर प्रदान
गने।
अनुसन्धानमा आधाररत शिक्षण अभ्यासलाई रणनीनतर् रूपमा प्रयोग गरी शिक्षण योजना
तयार पाने (उदाहरणर्ो लागग मश्ल्टशमडडया, दृचय, राकफर् अगकनाइजर, आदद)।
अपाङ्ग्गता सदहतर्ा (ELLs) प्रशिक्षाथीहरूर्ा ननश्चचत शिक्षण आिचयर्तालाई सम्बोधन
गनक वििेष िैक्षक्षर् सहायता, सेिा, ननिास तथा वििेष रूपमा तयार पाररएर्ा शिक्षण
उपलब्ध गराउने।
प्रारश्म्भर् अिस्थार्ा (ELLs) प्रशिक्षाथीहरूर्ो आिचयर्तालाई सम्बोधन गने र न्युयोर्क
स्टे ट वप्रकर्न्डगाकटकन फाउन्डेसन फर र्मन र्ोर
http://www.p12.nysed.gov/ciai/commoncorestandards/pdfdocs/nyslsprek.pdf अनुरूप हुने
उच्च गण
ु स्तरर्ो पाठ्यिमर्ो तयारी, छनोट र र्ायाकन्ियन गने।
(ELLs) प्रशिक्षाथीहरूलाई न्यय
ु ोर्क राज्य दोभाषे साझा मल
ू भत
ू विर्ास
http://www.engageny.org/resource/new-york-state-bilingual-common-core-initiative र्ो
सदप
ु योग गरे र रणनैनतर् तररर्ाले भावषर् विर्ास सातत्यर्ो ददिामा लगाउन प्राक्षिर्
भाषा र विषयगत सहायतार्ो उपयोग गने।

जजल्ला र स्कुलहरूले द्प्रवभाप्रषता र बाइशलटरे सीलाई (दोभाषे शिक्षा) िुणको रूपमा पदहिाि िर्दग छि ् र सबै
विद्याथीलाई ननम्न सुविधाहरू उपलब्ध गराएर हाइ स्कुल डर्प्लोमा सँिसँिै शसल अफ बाइशलटरे सी
हाशसल गने अिसर उपलब्ध िराउँ छि:्


अङ्ग्रेजी र अन्य भाषामा दक्षता हाशसल गराउने भाषा शसर्ाइ तथा भावषर् सहयोग
र्ायकिममा सहभागी हुने अिसर ।



अङ्ग्रेजी र विद्याथीर्ो मातभ
ृ ाषा लगायत अङ्ग्रेजी भाषा बाहे र्र्ा अन्य भाषामा प्राक्षिर्
भाषा तथा विषयगत िानर्ो प्रयोग र विर्ासर्ो अिसर ।



मातभ
ृ ाषालाई पनन र्ायम रािी विर्ास गने र अङ्ग्रेजी भाषामा पनन दक्षता साथसाथै
बाइशलटरे सी हाशसल गने लक्ष्य सदहत ELL हरूर्ा लागग प्रिर दोभाषे शिक्षा र्ायकिमहरू ।



भाषा बोल्नेर्ो सङ्ग््या न्यन
ु रहे र्ो र्ारणले श्जल्लामा दोभाषे िैक्षक्षर् र्ायकिममा नपरे र्ा
मातभ
ृ ाषा हुने विद्याथीहरूर्ा लागग िैर्श्ल्पर् मागकहरू ।
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५.

जजल्ला र स्कुलहरूले ELL का सबै अशभभावक तर्था पररवारलाई शिक्षामा साझेर्दारको रूपमा पदहिाि िर्दग छि ् र
उिीहरूका बालबाशलकाको शिक्षामा निम्िािुसार प्रभावकारी रूपमा संलग्ि िराउँ छि ्:


अशभभािर्लाई आफ्ना बालबाशलर्ार्ो शिक्षार्ो विषयमा सुसगू चत ननणकय शलन सघाउने
स्रोतहरू उपलब्ध गराउने ।








६.

अशभभािर्हरूलाई उनीहरूले सश्जलै बझ्
ु ने भाषा र फम्याकटमा उनीहरूर्ा अगधर्ार र र्ुनै
भाषासम्बन्धी र्ायकिमर्ा विर्ल्पहरूसम्बन्धी सबै उपयुतत जानर्ारी उपलब्ध गराउने ।
स्र्ुलशभर र बादहर उनीहरूर्ा बालबाशलर्ार्ो शसर्ाइमा सहयोग पुर्य
 ाउने प्रभािर्ारी रणनीनतर्ा
बारे मा अशभभािर्हरूलाई अङ्ग्रेजी र उनीहरूर्ो मातभ
ृ ाषामा प्रशिक्षण ददलाउने ।
अशभभािर्हरूलाई स्र्ुल समुदायमा सकिय सहभागी, सहयोगी र सांस्र्ृनतर् सम्पर्क
व्यश्ततर्ा रूपमा संलग्न गराउने ।
सबै ELL हरूर्ो शिक्षार्ो लागग स्र्ुलले अपनाएर्ा उच्च अपेक्षा (उद्देचय) हरूलाई अशभभािर्
तथा पररिारर्ा सदस्यहरू बबचमा आदानप्रदान गने र ती अपेक्षाहरूप्रनत प्रयासरत रहन र पूरा गने
ददिामा उनीहरूलाई संलग्न गराउने ।
ELL र्ा पररिारर्ा विशभन्न आिचयर्ताहरू सम्बोधन गनकर्ो लागग स्र्ुल सहयोगी र्मकचारी र
आप्रिासी समद
ु ायमा आधाररत संस्थाहरूसिँग सहर्ायक गने ।

जजल्ला र स्कुल समुर्दायले निम्िािुसार र्दोभाषे, ESL, र अङ्ग्रेजी बाहे कका भाषा (LOTE) का शिक्षक तर्था

सपोटग (सहयोिी) कमगिारीको व्यावसानयक र्दक्षतामा निम्िािस
ु ार वप्रृ द्ध ििक
ुग ो सार्थसार्थै उिीहरूको प्रविेषज्ञताको
लाभ शलन्छि ् :


शिक्षणर्ो योजना र सहर्ायक गनक, विद्याथीर्ो र्ायकर्ो विचलेषण गनक, र र्डा कर्शसमर्ा
पाठहरूर्ो विर्ास गनक इच्छा अनस
ु ार शसर्ाइर्ो अिसर शसजकना गने ।



७.

मातभ
ृ ाषा र नयािँ भाषार्ो विर्ास लगायत ELL हरूर्ा आिचयर्तालाई सम्बोधन गने अथकपूणक
व्यािसानयर् क्षमता विर्ासमा सबै शिक्षर्हरूलाई महत्त्िपण
ू क तथा ददगो अिसरहरू उपलब्ध गराउने
।

जजल्ला तर्था स्कुल समर्द
ु ायले निम्िािस
ु ार ELL का मातभ
ू ग ज्ञािको
ृ ाषा, सांस्कृनतक संपर्दा, र पव

लाभ शलन्छि ्:


मातभ
ू ीर्ो रूपमा शलने र विषयिस्तल
ु ाई अथकपण
ू क र बोधगम्य बनाउिँ दै
ृ ाषालाई शिक्षण पिँज
मातभ
ू क िान र नयािँ िानर्ो बीचमा सेतर्
ु ो रूपमा प्रयोग गने ।
ृ ाषालाई पि



ELL हरूर्ा मातभ
ृ ाषा र संस्र्ृनतलाई सबै विद्याथीर्ो प्रनतष्ठा सम्बन्धी ऐन (NYS र्ो
पहलर्दमी, जुलाई २०१३ दे खि लागू गररएर्ो),
http://www.p12.nysed.gov/dignityact/ अनुरूप विविधतार्ो प्रििकन गनकमा उपयोग
गने ।
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अङ्ग्रेजी भाषा प्रशिक्षार्थीहरू (ELLS) को सफलताको खाका (ब्लुप्रप्रन्ट)

८.

जजल्ला र स्कुलहरूले ELL हरूको प्रवषयित ज्ञािको सार्थसार्थै ियाँ भाषा र मातभ
ृ ाषाको
प्रवकास

मापि

ििग

निम्िािुसार

अभ्यासहरूको प्रयोि िर्दग छि ्:








िैर्दानिक

औजार

र

प्रारजम्भक

मूल्याङ्ग्कि

प्रारश्म्भर् मूल्याङ्ग्र्नर्ो साथसाथै राज्यव्यापी मूल्याङ्ग्र्नर्ो पनन प्रयोग गने ।
ELL हरू भावषर् विर्ास सातत्यर्ो ददिामा र्हािँनेर छन ् भन्ने बझ्
ु न, र उनीहरूर्ो
दक्षतार्ो तह अनुसार र्सरी उपयुतत स्तयाफोल्ड (सपोटक ) प्रदान गने भन्ने बुझ्न
भावषर् दक्षतासम्बन्धी राज्यव्यापी डेटा (न्युयोर्क राज्य दोस्रो भाषार्ो रूपमा अङ्ग्रेजी
उपलश्ब्ध परीक्षा [NYSESLAT] र न्यय
ु ोर्क राज्य अङ्ग्रेजी भाषार्ा विद्याथीहरूर्ो लागग
पदहचान परीक्षा [NYSITELL] बाट) र्ो प्रयोग गने ।
प्रामाखणर् तथा गम्भीर विषयिस्तशु भर सश्न्नदहत भाषार्ो जदटल प्रयोग आिचयर् पने
प्रामाखणर् मल्
ू याङ्ग्र्न विगध लागू गने ।
अपाङ्ग्गता सदहतर्ा ELL हरूर्ो आिचयर्ता र प्रगनत मूल्याङ्ग्र्न गनक उपयुतत
औजारहरूर्ो उपयोग गने ।
विषयगत िान र भावषर् विर्ासर्ो बारे मा पष्ृ ठपोषण प्रदान गने विचलेषणात्मर्
विगधहरूर्ो प्रयोग गने ।
शिक्षणर्ो प्रभािर्ाररतार्ो मूल्याङ्ग्र्न गनक र मातभ
ृ ाषा प्रयोग गररएर्ा दोभाषे शिक्षा
र्ायकिममा भएर्ा विर्ासर्ो अिस्था मूल्याङ्ग्र्न गनक मात ृ भाषा परीक्षार्ो प्रयोग गने
।
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