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ভনউ ইয়কক স্টেট পাবভিক স্কু ি ভিমেমে স্বাগতে! ভনউইয়কক স্টেট ভশক্ষা ভবিামগর বাইভিঙ্গুয়াি এডু মকশন ও ভবশ্ব িাষা অভফমির িক্ষয হমিা
ভনউ ইয়কক স্টেমটর ইংমরজী িাষা ভশক্ষার্থী ও বহু িাষা ভশক্ষার্থী িহ িকি ভশক্ষার্থীরা িমবক াচ্চ একামডভেক িাফিয ও িাষার িাবভিিতা অজকন
করমত পামর। আেরা স্টচষ্টা করভি যামত িকি িাত্রিাত্রী বহু িাষার দ্বারা তামের পৃর্থক ভশক্ষার পর্থ এবং িাোভজক-োনভিক চাভহো পূরমের
োধ্যমে কমিজ ও কেক জীবমনর প্রস্তুভত ভনভিত করমত পামর।
িূচনা

স্কু লে ভর্তি র সময় আপর্ি যর্ি উলেখ কলরি যয আপিার সন্তালির বাড়ীর ভাষা ও প্রাথর্মক ভাষা ইংলরজী ছাড়া অিয র্কছু । ভর্তি কালে একজি র্িক্ষার্বি
ইন্টারর্ভউ র্িলয় যর্ি বুঝলত পালর যয আপিার সন্তালির জিয ইংলরজী ভাষায় অর্তর্রক্ত সহায়তা প্রলয়াজি। এবং ইন্টারর্ভউলয়র সময় যয সকে তথয সংগ্রহ করা
হয় তার র্ভর্িলত আপিার সন্তািলক যর্ি সাম্ভাবয ELLs/MLL র্হসালব সিাক্ত করা হয় তাহলে আপিার সন্তাি ELL যসবা পাওয়ার যযাগ্য। আপিার সন্তাি
ইংলরজীলত অর্তর্রক্ত সহায়তা পালব র্কিা যসটা র্ির্িত হওয়ার জিয তালক র্িউ ইয়কি যেট ইংলরজীভাষা সিাক্তকারী যটে (NYSITELL) যিয়া হলব।

NYSITELL এর উমেশয ভক?
NYSITELL এর উলেিয হলো িতুি র্িক্ষাথীলির ইংলরর্জ ভাষার যেলভে মূেযাযি করা। NYSITELL এ আপিার সন্তালির যস্কার (এন্টার্রং, ইমার্জিং,
রূপান্তর, সম্প্রসারণ, বা কমার্ডং) র্ির্িারণ কলর যয আপিার সন্তাি ELL যসবা পালব র্কিা বা যপলে যকাি যেলভলের যসবা যস পাওয়ার যযাগ্য। ছাত্রলির
ইংলরজী যিািা, বো, পড়া যেখার যক্ষলত্র যকাি কমিসূচী র্িলত হলব তা র্ির্িারলির যক্ষলত্রও NYSITELL এর পরীক্ষার ফে র্িক্ষকলির সাহাযয কলর।

যখন NYSITELL স্টেওয়া হয়?
র্িউইয়কি যেট স্কু ে র্সলেলম যরর্জলেিলির পর সাম্ভাবয ELLs/MLLs র্িক্ষাথীলির NYSITELL পরীক্ষা যিয়া হয়।
ছাত্রছাত্রীলির কী র্রলির প্রশ্ন র্জজ্ঞাসা করা হলব?
যটলে মার্িপে চলয়স, যেখার মার্যলম সংর্ক্ষপ্ত আকালর মলির ভাব প্রকাি করা, মলির ভাব প্রকালির জিয র্বস্তার্রত র্ের্খত, যমৌর্খক প্রলশ্নর উির, মুলখ বো,
পড়া ও যেখা।
ভকিামব ফিাফি স্টপমত পাভর?
যয স্কু লে আপিার সন্তাি ভর্তি হয় যসখাি যথলক আপর্ি পযালরন্ট যিাটির্ফলকিি র্চঠি পালবি, যস র্চঠি যথলক জািলত পারলবি যয আপিার সন্তালির যেলভে র্ক
এবং অর্তর্রক্ত আর র্কছু করলত হলব র্ক িা। আপিার সন্তাি যর্ি ELLs/MLLs এর জিয র্িবিার্চত হয় তা হলে আপিালক একটা ওর্রলয়লন্টিলি অংি গ্রহি করলত
হলব যসখাি যথলক আপর্ি জািলত পারলবি যয র্ক র্ক র্রলির ELL কাযিযক্রম আলছ।
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েক্ষতা োত্রা ভক?
আপিার সন্তাি ELL যসবা পালব র্ক িা তা র্ির্িার্রত হয় আপিার সন্তালির প্রাপ্ত যস্কার যথলক। িীলচর যটর্বলে র্বর্ভন্ন র্রলির িক্ষতা যেলভে বিিিা করা হলো:

ইংলরর্জ ভাষা িক্ষতা যেলভলের বণিিা

যেলভে
প্রলবি (শুরু)

স্কু লে ভর্তি র সমলয় একজি ছাত্র সাহালযযর উপর র্িভিরিীে
থালক ও, অগ্রীম প্রার্তষ্ঠার্িক ভাষাগ্ত িক্ষতা ও র্বর্ভন্ন
র্রলির প্রার্তষ্ঠার্িক যসটিংলসর জিয ইংলরজী ভাষা িক্ষতার
চার্হিার িতি পুরলণর উপর খুব র্িভিরিীে থালক।

ভাষায় িক্ষতা পূ র ণ করলত িা পারা।
স্থািান্তরণ
(ইন্টারর্মর্েলয়ট)

রূপান্তলরর পযিা লয় একজি ছাত্র একালের্মক ভাষা িক্ষতা
অগ্রগ্র্তর যক্ষলত্র স্বর্িভি রতা যিখায, র্কন্তু একালের্মক
যপ্রর্ক্ষলত (যসটিংস) র্বর্ভন্ন ইংলরর্জ ভাষা িক্ষতা প্রিিি ি
করা প্রলয়াজিমত ভাষাগ্ত চার্হিাগুর্ে পূ র ণ করলত

পর্রলসবার জিয যযাগ্য

উঠর্ত (র্িম্ন মার্যর্মক) একজি ছাত্র উঠর্ত পযিা লয় একালের্মক ভাষা িক্ষতার
জিয আগ্াম সমথি ি ও কাঠালমাগ্ত ইংলরজী ভাষায়
িক্ষতার উপর র্িভিরতা এবং প্রার্তষ্ঠার্িক পযিা লয় ইংলরজী

সক্ষম িা।
সম্প্রসার্রত
(এেভান্সে)

এেভান্সে পযিালয় একজি ছাত্র একালের্মক ভাষা িক্ষতায়
স্বর্িভি রতা এবং র্বর্ভন্ন একালের্মক যপ্রর্ক্ষলত (যসটিংস)
ইংলরর্জ ভাষায় িক্ষতা প্রিিিি কলর ।

স্টক এই পরীক্ষা পভরচািনা এবং স্টস্কার কমর?
NYSITELL যযাগ্যতাসম্পন্ন র্িউ ইয়কি যেট র্িক্ষার্বিলির দ্বারা পর্রচার্েত ও যস্কার করা হয়
আোর িন্তামনর IEP র্থাকমি NYSITELL িেয় স্টি ভক এভরয়া স্টটভষ্টং এমকামোমডশন পামব?
হযা, NYSITELL সময় ছালত্রর IEP অিুযায়ী যটর্টং এলকালমালেিি পালব। আপিার সন্তাি র্ক র্রলির এলকালমালেিি পাওয়ার উপলযাগ্ী যসটা জািার জিয আপিার
সন্তালির র্িক্ষলকর সালথ যযাগ্ালযাগ্ করুি।
আোর িন্তান একবার ELL/MLL ভহিামব ভচভিত হমি ভক স্টিবা পাওয়ার উপমযাগী হলব?
আপিার সন্তাি ELL/MLL র্হলসলব র্চর্িত হলে যয সব যসবা পাওয়ার জিয যযাগ্য হয়: বাইর্েঙ্গুয়াে র্িক্ষা (ট্রার্িিিাে বা দিত ভাষা) এবং/বা িতু ি ভাষা
র্হসালব ইংলরজী (ENL) যসবা পাওয়ার জিয যযাগ্য হয়। আপিার সন্তালির িক্ষতা যেলভে অিুযায়ী র্ির্িার্রত হয় যয যেণী কলক্ষ সপ্তালহ কত র্মর্িট ELL যসবা
পালব। িক্ষতা যেলভে অিুযায়ী কত র্মর্িট যসবা পালব তা বুঝলত র্িলচর চাটি যিখুি:
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যেলভে

প্রলবি (শুরু)

K-8 যগ্রে
পযি ন্ত সপ্তালহ
ENL র্িক্ষা
৩৬০ র্মর্িট

9-12 যগ্রে পযি ন্ত
সপ্তালহ ENL র্িক্ষা

৫৪০ র্মর্িট

যয সব ছাত্র বাইর্েঙ্গুয়াে প্রগ্রালম
আলছ

 ১ ঘন্টা যহাম েযাঙ্গুলয়জ আটি যকাসি
 িুিযতম িুই ঘন্টা বাইর্েঙ্গুয়াে
কিলটন্ট এর্রয়া সাবলজক্ট

উঠর্ত (র্িম্ন
মার্যর্মক)

৩৬০ র্মর্িট

৩৬০ র্মর্িট

 িুিযতম িুই ঘন্টা বাইর্েঙ্গুয়াে
কিলটন্ট এর্রয়া সাবলজক্ট

১৮০ র্মর্িট
স্থািান্তরণ
(ইন্টারর্মর্েলয়ট)

১৮০ র্মর্িট

১৮০ র্মর্িট

১৮০ র্মর্িট

সম্প্রসার্রত
(এেভান্সে)

 ১ ঘন্টা যহাম েযাঙ্গুলয়জ আটি যকাসি

 ১ ঘন্টা যহাম েযাঙ্গুলয়জ আটি যকাসি
 িুিযতম এক ঘন্টা বাইর্েঙ্গুয়াে
কিলটন্ট এর্রয়া সাবলজক্ট
 ১ ঘন্টা যহাম েযাঙ্গুলয়জ আটি যকাসি
 িুিযতম এক ঘন্টা বাইর্েঙ্গুয়াে
কিলটন্ট এর্রয়া সাবলজক্ট

ফিাফি জানার পর আভে ভক িামব বাড়ীমত িাহাযয করমত পাভর?


আপিার সন্তালির বাড়ীর/ প্রাথর্মক ভাষার এবং/বা ইংলরজী পড়া (গ্লবষিায় যিখা যগ্লছ যয বাড়ীর ভাষায় পড়লে ইংলরজী ভাষার িক্ষতা বাড়লত সহায়ক
হয়)।



আপিার সন্তািলক তার বাড়ীর/ প্রাথর্মক ভাষায় গ্ল্প বেুি।



স্থািীয় োইলেরীলত যাি এবং আপিার যহাম / প্রাথর্মক ভাষা বা ইংলরর্জ অর্েও বই র্ার করুি।



আপিার স্কু ে দ্বারা র্ির্িার্রত অর্ভভাবক- র্িক্ষক সভায় যযাগ্ র্িি।



আপর্ি আপিার সন্তালির সাফলেযর জিয সহায়তা করলত র্ক করলত হলব তা র্িখলত আপিার সন্তালির র্িক্ষলকর সালথ একা একা র্মটিং করুি।



সম্ভব হলে র্ির্রর্বর্ে ও ঝালমোমুক্ত জায়গ্ায় আপিার সন্তালির যহাম ওয়াকি করার জিয প্রর্তর্িি সময় র্ির্িারণ করুি।



স্বপর্রবালর র্মউর্জয়ালম যাওয়ার পর্রকল্পিা করুি। র্মউর্জয়ালমর গ্াইে আপিার সন্তাি সহ আপিালির র্বর্ভন্ন প্রিিিিীর র্বষলয় সাহাযয করলব।



োইলেরী ও র্মউর্জয়ালম অলিক সময় ক্লালি ভালো করার জিয স্কু লের পলর বা সাপ্তার্হক র্িলি র্ি বা কম খরলচ ক্লালির বযবস্থা কলর থালক।
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ELL ঊখখ সার্ভি স সম্পলকি প্রশ্ন থাকলে যযাগ্ালযাগ্ করুি:

nysparenthotline@nyu.edu
ELL পযালরন্ট হট োইি: (800) 469-8224

অর্তর্রক্ত প্রশ্ন?
প্রশ্ন ও মন্তবয বাইর্েঙ্গুয়াে এেু লকিি ও ওয়ােি েযাঙ্গুলয়জ
অর্ফলস পাঠাি:
OBEFLS@nysed.gov

অথবা কে করুি:718-722-2445
NYSITELL সম্পলকি অর্র্ক তলথযর জিয র্ভর্জট করুি:
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysitell/
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