अभििावकको लाभि NYSITELL

बारे जानकारी पुभतिका

Nepali | August 2015

े ी
न्यू योर्क राज्यर्ो सार्कजनिर् स्र्ूल प्रणालीमा तपाइँ लाई हानदकर् स्र्ागत छ ! सम्पूणक न्यू योर्क राज्यर्ा नर्द्यार्थीहरु तर्था अंग्रज
भाषार्ा निक्षार्थीहरु (ELLs)/ / बहु भाषी निक्षार्थीहरु (MLLs)ले उच्चतम स्तरर्ो िैनक्षर् सफलता तर्था भाषामा र्ुिलता प्राप्त गरुि
भिी सुनिनित गिक न्यू योर्क राज्यर्ो निक्षा नबभाग (NYSED) अन्तगकत दोभाषे निक्षा तर्था नर्श्व भाषाहरुर्ो र्ायाकलय (OBEWL)
र्ो उदेि रहेर्ो छ । नबनभन्ि भाषाहरुमा सम्पूणक नर्द्यार्थीहरुर्ो व्यनिगत िैनक्षर् मागकहरु र सामानजर् तर्था भार्िात्मर्
आर्श्यर्ताहरु पुरा गररएर्ा छि् जसले उिीहरुलाई र्लेज तर्था र्ररयरर्ो लानग तयार गदकछ भिी सुनिनित गिक हामीले सक्दो
प्रयास गदकछौ ।
पररचय
िनाा िर्ाा िपाईल
ं े आफ्नो बच्चाको िृह वा प्राथभिक िाषा अंग्रेजी निई अरु िएको जानकारी भर्नुिएको भथयो र एक भिक्षकले अंग्रेजी िाषािा
अभिररक्त सहायिाका लाभि सम्िाभवि आवश्यकिा भनर्ाा रण िना उससंि अन्िरवािाा भलएको भथयो । अनिवा िाबाट प्राप्तजानकारीले िपाईक
ँ ो
बच्चा अंग्रेजी िाषाको भिक्षाथी (ELL) ले पाउने सेवाहरूको लाभि योग्य हु न सक्छ र एक सम्िाभवि अंग्रेजी िाषाको भिक्षाथी / बहु िाषी भिक्षाथी
(ELL / MLL) को रूपिा पभहचान िना सभकन्छ िन्ने संकेि िर्ा छ । अंग्रेजी िाषािा अभिररक्त सहायिाका लाभि िपाईक
ं ो बच्चाको योग्यिा पुभि
िना , िपाईक
ँ ो बच्चाले अब अंग्रेजी िाषा भिक्षाभथा का लाभि न्यूयोका राज्यको पभहचान पररक्षा (NYSITELL) भर्नेछ ।
NYSITELL को उद्दे श्य के हो ?

नयाँ भवद्याथीहरू जसको िृह वा प्राथभिक िाषा अंग्रेजी निई अन्य हो, उनीहरुको अंग्रेजी िाषाको तिरलाई िुलयांकन िनुा यस NYSITELL को
उद्दे श्य हो । यस NYSITELL िा िपाईंको बच्चाको प्राप्तांक (प्रवेि िरररहे को भतथभि, भबतिारै प्रकट िैरहे को भतथभि, पररविा निील अवतथािा
रहे को, भवतिार िरररहे को भतथभि वा प्रिाविाली भतथभििा रहे को) ले यभर् िपाईको बच्चाले अंग्रेजी िाषाको भिक्षाथी (ELL) सम्बभन्र् सेवाहरुको
हकर्ार हु ने छ वा छैन िनी भनर्ाा ररि िने छ िथा अंग्रेजी िाषािा सहयोिको लाभि कुन तिरको सहायिा चाभहन्छ िनी भनर्ाा रण िने छ ।
िपाईको बाचाले प्राप्त िरे को अंकले भिक्षकहरुलाई उनीहरुको अंग्रेजीिा सुन्ने, बोलने, पढ् ने र लेख्ने आवतयकिाहरु िथा सािर्थया हरुको
आर्ारिा उत्कृतट काया क्रिको योजना बनाउन िद्दि पभन िने छ ।
NYSITELLलाई के भर्इएको छ?

NYSITELL ले सम्िाभवि ELL / MLLs लाई एक पटक िात्र न्यू योका राज्यको तकूल भसतटििा र्िाा िरी प्रिाभसि िर्ा छ ।
भवद्याथीहरुलाई कतिा प्रकारका प्रश्नहरु सोभर्ने छ?
NYSITELL िा र्ेरै वैकभलपक, छोटो भलभिि प्रभिभक्रया, लािो भलभिि प्रभिभक्रया, र सुनाई, बोलाई, पढाई र लेिाईिा िौभिक प्रभिभक्रया जतिा
प्रश्नहरू सिावेि छन् ।
ि कसरी पररक्षाफल प्राप्त िना सक्छु?
िपाईँको बच्चा िनाा िएको तकुलले िपाईको बच्चाको तिर र िपाईंले िनुा पने आवश्यक कु नै पभन अभिररक्त काया ह रूलाई जनाउर्ै सूच ना पत्र पठाउने
छ । यभर् िपाईको बच्चालाई एक अं ग्रे जी िाषाको भििाथी (ELL) / बहु िाषी भिक्षाथी (MLL) का रूपिा पभहचान िररएको छ िने िपाईंलाई
अभििु भिकरण काया क्र ििा उपभतथि हु न बोलाइने छ र सो सियिा िपाईँले िपाईकोको बच्चाको लाभि उपलब्र् िराइने अं ग्रे जी िाषालो भिक्षाथी (ELL)
सम्बभन्र् काया क्र िहरु बारे भसक्न सक्नु हु ने छ ।
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प्रवीणिा तिर िनेको के हो?
बच्चा अंग्रेजी िाषाको भिक्षाथी (ELL)/ बहु िाषी भिक्षाथी (MLL) िा पना सक्ने वा नसक्ने उसले प्राप्त िरे को पररक्षाफलिा भनिा र हु न्छ । यस प्रवीणिा तिरको
भववरण िल िाभलकािा प्रर्ान िररएको छ:

अं ग्रे जी िाषािा प्रवीणिा तिरको भववरण

तिर
प्रवे ि िरररहे को भतथभि
(िु रुवाि)

भबतिारै प्रकट िैरहे को
तथभि (कि िध्यविी)

भवद्याथी आफ्नो िैभक्षक िाषािा कौिल बढाउन सहयोि र
संरचनािा केही हर् सम्ि भनिा र रहन्छ र यो ग्रेड तिर भित्र
भवभिन्न भकभसिका िैभक्षक प्रसङ्िहरुिा अंग्रेजी िाषािा
प्रवीणिा र्ेिाउन आवश्यक िाषा सम्बभन्र् िािहरू पूरा िना
अझै बाँकी रहन्छ ।

भवद्याथीले आफ्नो िैभक्षक िाषािा कौिल बढाउन केही
तविन्त्रिा र्ेिाउँ छ, िर यो ग्रेड तिर भित्र भवभिन्न
भकभसिका िैभक्षक प्रसङ्िहरुिा अंग्रेजी िाषािा प्रवीणिा
र्ेिाउन आवश्यक िाषा सम्बभन्र् िािहरू पूरा िना अझै
बाँकी छ ।

से वाहरुको लाभि योग्य

पररविा निील अवतथािा
रहे को
(िध्यविी)

यस प्रवेि तिरिा भवद्याथीको िैभक्षक िाषा कौिल अभि
बढाउन सहयोि र संरचनािा ठू लो भनिा रिा रहन्छ र अझै
भवभिन्न भकभसिका िैभक्षक प्रसङ्िहरुिा अंग्रेजी िाषािा
प्रवीणिा र्ेिाउन आवश्यक िाषा सम्बभन्र् िािहरू पुरा
िएको छैन ।

भवतिार िरररहे को भतथभििा भवद्याथीले आफ्नो िैभक्षक िाषािा कौिल बढाउन ठू लो
तविन्त्रिा र्ेिाउँ छ र यो ग्रेड तिर भित्र भवभिन्न भकभसिका
(भवकभसि)
िैभक्षक प्रसङ्िहरुिा अंग्रेजी िाषािा प्रवीणिा र्ेिाउन
आवश्यक िाषा सम्बभन्र् िािहरू पुरा िना लािेको हु न्छ ।

र्सले परीक्षण व्यर्स्र्था र मूलयांर्ि गदकछ?
न्यू योका राज्यका योग्य प्रभिक्षकहरुद्वारा NYSITELL को पररक्षण व्यवतथा र िूलयांकन िररन्छ ।

यनद मेरो बच्चा IEP हो भिे र्े NYSITELLर्ो समयमा आर्ासीय परीक्षणर्ो अिुमनत नदइएर्ो हु न्छ?
हु न्छ, IEP छात्रलई NYSITELL िा आवासीय परीक्षणको अनुिभि भर्एको छ । िपाईँको बच्चालाई प्रर्ान िररएको आवासका बारे िा भविेष जानकारी प्राप्त िना
िपाईंको बच्चाको भिक्षकसंि कुरा िनुाहोस् ।

मेरो बच्चा एर् पटर् ELL / MLL रूपमा पनहचाि भैसर्े पनछ ऊ र्े र्े सेर्ाहरुर्ो लानग योग्य हु न्छ?
जब िपाईँको बच्चालाई अंग्रेजी िाषाको भिक्षाथी (ELL)/ बहु िाषी भिक्षाथी (MLL) का रूपिा पभहचान िररन्छ, िपाईँको बच्चा र्ोिाषे भिक्षा (पररविा नीय वा र्ोहरो
िाषा) र / वा एक नयाँ िाषाको रुपिा अंग्रेजी (ENL) जतिा सेवाहरूको हकर्ार हु नेछ । िपाईंको बच्चाले प्रत्येक हप्ता प्राप्त िने अंग्रेजी िाषाको भिक्षाथी (ELL)
सम्बभन्र् सेवाहरूको लाभि भिनेट (कक्षा सिय) उसको प्रवीणिाको तिरले भनर्ाा रण िछा । प्रवीणिा तिरका आर्ारिा भविेष भिनेटको लाभि िलको िाभलका
हे ना ुहोस् ।
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ग्रे ड K-8 प्रभि
हप्ता ENL
भनर्े ि नको
भिने ट

तिर

प्रवेि
िरररभहएको
भतथभि
(िुरुवाि)

३६० भिनेट

भबतिारै प्रकट
िैरहे को भतथभि
(कि िध्यविी)

३६० भिनेट

पररविा निील
अवतथािा रहे को
(िध्यविी)

१८० भिनेट

भवतिार
िरररहे को
भतथभििा रहे को
(भवकभसि)

१८० भिनेट

ग्रे ड ९-१२ प्रभि
हप्ता ENL
भनर्े ि नको
भिने ट
५४० भिनेट

३६० भिनेट

१८० भिनेट

१८० भिनेट

र्ोिाषे काया क्र िका भवद्याथीहरु



१ िृह िाषा सम्बभन्र् कलािा
पाठ् यक्रि



न्यूनिि २ र्ोिाषे र्ोिाषे
भवषयहरु सम्बभन्र् सािग्री



१ िृह िाषा सम्बभन्र् कलािा
पाठ् यक्रि



न्यूनिि २ र्ोिाषे भवषयहरु
सम्बभन्र् सािग्री



१ िृह िाषा सम्बभन्र् कलािा
पाठ् यक्रि



न्यूनिि १ र्ोिाषे भवषय
सम्बभन्र् सािग्री



१ िृह िाषा सम्बभन्र् कलािा
पाठ् यक्रि



न्यूनिि १ र्ोिाषे भवषय
सम्बभन्र् सािग्री

जब मलाई परीक्षाफल बारे जािर्ारी पाउछु, तब मैले घरमा र्सरी सहयोग गिक सक्छु?


िपाईँको बच्चालाई उसको िृह / प्राथभिक िाषािा र / वा अंग्रेजीिा पढ् भर्नुहोस् (अनुसन्र्ानले िपाईँको बच्चालाई िपाईँको आफ्नै िृह िाषािा पढ् र्ा
अंग्रेजी साक्षरिा सम्बभन्र् सीपहरुिा सहयोि िछा िनेर र्ेिाउँ छ)।



िपाईँको िृह / प्राथभिक िाषािा आफ्नो बच्चालाई कथाहरू िन्नुहोस् ।



िपाईँको तथानीय पुतिकालयिा जानुहोस् र आफ्नो िृह / प्राथभिक िाषािा वा अंग्रेजीिा सुन्ने पुतिकहरू लयाउनुहोस् ।



िपाईँको तकूलले भनर्ाा रण िरे को अभििावक-भिक्षक सम्िे लनिा सहिािी हु न भनभिि िनुाहोस् ।



िपाईंको बच्चाको सफलिािा सहयोि िना भविेष िररका जान्न, िपाईंको बच्चाको भिक्षकसंि एक व्यभक्तिि बैठकको लाभि सिय भनर्ाा रण
िनुाहोस् ।



हरे क भर्न आफ्नो बच्चाले िृहकाया िना को लाभि सिय भनर्ाा रण िनुाहोस् र सम्िव छ िने िपाईँको बच्चालाई िृहकाया िना को लाभि हलला िुक्त एक
िान्ि ठाउँ प्रर्ान िनुाहोस् जहाँ उसले काि िना सक्छ ।



संग्रहालयहरुिा जाने पररवाररक योजना बनाउनुहोस् । संग्रहालयिा िाइडहरुले िपाईँलाई र िपाईँको बच्चाहरुसंि ै प्रर्िा नीिा िुम्न िर्ि िना
सक्छन् ।



तकूल पिाि वा सप्ताहन्ििा संग्रहालयहरु र पुतिकालयहरुले र्ेरै जसो कि लाििको र / वा भनिःिुलक जानकारी िूलक कक्षाहरु प्रर्ान िने
प्रतिाव िर्ा छन् ।
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अंग्रेजी िाषाको भििाथी (ELL) सम्बभन्र् सेवाहरू बारे प्रश्नहरु र भजज्ञासाहरुको लाभि कृपया सम्पका िनुाहोस्

nysparenthotline@nyu.edu
ELL अभििावक हटलाइन: (८००) ४६९-८२२४

अरु प्रश्नहरू छन् िने ?
कृपया र्ोिाषे भिक्षा र भवश्व िाषाको कायाा लय OBEFLS@nysed.gov िा
प्रश्नहरू वा भटप्पणीहरु पठाउनुहोस्
वा ७१८-७२२-२४४५ िा फोन िनुाहोस्
NYSITELL बारे थप जानकारीको लाभि:
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysitell/
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