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ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਰੋਸ਼ਰ
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ਆਪਜੀ ਦਾ ਨ੍ਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਿ ਲਸਸਟਮ ਲਿਚ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ! ਨ੍ਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਲਸਿੱ ਲਿਆ ਲਿਭਾਗ ( NYSED ) ਦੇ
ਦੋਭਾਸੀ ਅਤੇ ਲਿਸਿ ਭਾਸਾ ਲਸਿੱ ਲਿਆ ਦਫਤਰ ( OBEWL ) ਦਾ ਲਮਸਨ੍ ਹੈ ਲਕ ਉਹ ਯਕੀਨ੍ੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਲਸਿੱ ਿਣ ਿਾਿੇ
( ELLs ) / ਬਹੁਭਾਸੀ ਲਸਲਿਆਰਥੀ ( MLLs ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨ੍ਯੂ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ( NYS ) ਦੇ ਲਿਲਦਆਰਥੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਲਮਕ
ਸਫਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਿੱ ਧਰ ਨ੍ੂੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨ੍ੀ ਕਰਨ੍ ਦੀ ਕੋਲਸਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕ ਸਭ
ਲਿਲਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਿਅਕਤੀਗਤ ਲਿਲਦਅਕ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਲਜਕ - ਭਾਿਨ੍ਾਤਮਕ ਿੋ ੜਾਂ ਮਿਟੀਪਿ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਲਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ
ਤਾਲਕ ਇਹ ਉਹਨ੍ਾਂ ਨ੍ੂੰ ਕਾਿਜ ਅਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਿਈ ਲਤਆਰ ਕਰਨ੍ ਲਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ।
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਪਸਆ ਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜ ਿਰਾਇਮਰੀ ਭਾਸਾ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਅਪਿਆਿਕ ਨੇ
ਉਸਦੀ ਵਿੀਕ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਸਪਹਯੋਗ ਲਈ ਸੰ ਭਵ ਲੋ ੜ ਨੰ ਿਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇੰ ਟਰਪਵਊ ਲਈ। ਇੰ ਟਰਪਵਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਠੀ
ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਦੀ ਐੱਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਸੰ ਭਵ ELL / MLL ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੀਕ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਸਪਹਯੋਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਹੁਣ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਪਸੱ ਖਣ ਲਈ
ਪਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਿਛਾਣ ਟੈਸਟ ( NYSITELL ) ਪਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

NYSITELL ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
NYSITELL ਦਾ ਮਕਸਦ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਿੱ ਿਰ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈ ਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ ਿਰਾਇਮਰੀ
ਭਾਸਾ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। NYSITELL 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਿਿਰ ( ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ, ਉਭਰਦਾ, ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ, ਵਿਦਾ
ਜ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ) ਉਸ ਨੰ ਉਸਦੇ ਐੱਲ ਸੇਵਾ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਸਪਹਯੋਗ ਦੇ ਿੱ ਿਰ ਨੰ
ਪਨਰਿਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਉਸਦੇ ਅਪਿਆਿਕ ਨੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਵਿੀਆ ਿਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਸਦੀ ਸੁਣਨ ਪਵੱ ਚ , ਬੋਲਣ ਪਵਚ,
ਿੜਹਨ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਪਵੱ ਚ ਪਲਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਲੋ ੜ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ।

NYSITELL ਕਦੋਂ ਲਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
NYSITELL ਪਸਰਫ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਸੰ ਭਵ ELLs / MLLs ਨੰ ਪਨਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਲ ਪਸਸਟਮ ਪਵੱ ਚ ਰਪਜਸਟਰੇਸਨ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਦੱ ਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲਕਸ ਲਕਸਮ ਦੇ ਸਿਾਿ ਲਿਲਦਆਰਥੀਆਂ ਕੋਿੋਂ ਪੁਛੇ ਜਾਣਗੇ?

NYSITELL ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ, ਿੜਹਨ ਅਤੇ ਪਲਖਣ ਪਵਚ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲੇ , ਛੋਟਾ ਪਲਪਖਆ ਜਵਾਬ , ਲੰਬਾ ਪਲਪਖਆ ਜਵਾਬ ਅਤੇ
ਜੁਬਾਨੀ ਜਵਾਬ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਮੈਨ੍ੰ ੂ ਨ੍ਤੀਜੇ ਲਕਿੇਂ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ੍?
ਪਜਸ ਸਕਲ ਪਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਦਾਖਲ ਹੈ ਉਹ ਸਕਲ ਤੁਹਾਨ ਇੱ ਕ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੋਟੀਪਫਕੇਸਨ ਿੱ ਤਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਪਜਸ ਪਵਚ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿੱ ਿਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰ ਪਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਕਸਨ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਦਾ ਸੰ ਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਇੱ ਕ ਐੱਲ / MLL ਦੀ
ਿਛਾਣ ਪਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰ ਇੱ ਕ ਸਪਥਤੀ ਸੈਸਨ ਪਵਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਜਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਉਿਲੱਬਿ
ਐੱਲ ਿਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ।
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ਮੁਹਾਰਤ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਿਬ ਹੈ ?
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਿਰਾਿਤ ਕੀਤੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਸ ਇੱ ਕ ਐੱਲ / MLL ਮੰ ਪਨਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਿੱ ਿਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ
ਸਾਰਣੀ ਪਵੱ ਚ ਪਦੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ :

ਪਿੱ ਧਰ

ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾ ਿੇਰਿਾ

ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ

ਦਾਖਲ ਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਪਦਮਕ ਭਾਸਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਸਪਹਯੋਗ

(ਸੁਰ ਦਾ)

ਅਤੇ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੁ ਅਜੇ ਗਰੇਡ ਿੱ ਿਰ ਦੇ ਪਭਨ-ਪਭਨ ਅਕਾਦਪਮਕ
ਿਰਸੰਗਾਂ ਪਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਿਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੀ ਭਾਸਾਈ ਮੰ ਗਾਂ ਨੰ ਿਰਾ
ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਭਰਦਾ (ਘੱ ਟ

ਉਭਰਦਾ ਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਪਦਮਕ ਭਾਸਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਸਪਹਯੋਗ

ਪਵਚਕਾਰਲਾ )

ਅਤੇ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੁ ਅਜੇ ਗਰੇਡ ਿੱ ਿਰ ਦੇ ਪਭਨ-ਪਭਨ ਅਕਾਦਪਮਕ
ਿਰਸੰਗਾਂ ਪਵੱ ਚ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਿਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੀ ਭਾਸਾਈ ਮੰ ਗਾਂ ਨੰ ਿਰਾ
ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ

ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਦਪਮਕ ਭਾਸਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ

(ਪਵਚਕਾਰਲਾ)

ਕੁਝ ਆਜਾਦੀ ਵੇਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਿਰ ਉਸਨੁ ਅਜੇ ਗਰੇਡ ਿੱ ਿਰ ਦੇ ਪਭਨ-ਪਭਨ ਅਕਾਦਪਮਕ ਿਰਸੰਗਾਂ ਪਵੱ ਚ

ਸੇਵਾ
ਲਈ
ਯੋਗ

ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਿਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੀ ਭਾਸਾਈ ਮੰ ਗਾਂ ਨੰ ਿਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਿਦਾ

ਵਿਦਾ ਿੱ ਿਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕਾਦਪਮਕ ਭਾਸਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਤਰੱ ਕੀ ਲਈ ਬਹੁਤ

(ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਦਾ)

ਆਜਾਦੀ ਵੇਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੇਡ ਿੱ ਿਰ ਦੇ ਪਭਨ-ਪਭਨ ਅਕਾਦਪਮਕ ਿਰਸੰਗਾਂ(settings) ਪਵੱ ਚ
ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਭਾਸਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਿਰਦਰਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਰੀ ਭਾਸਾਈ ਮੰ ਗਾਂ ਨੰ ਿਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੰ ਚਾਿਨ੍ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਕੌ ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

NYSITELL ਦਾ ਸੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਕੋਰ ਨਯ ਯਾਰ੍ਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਯੋਗ ਪਸਪਖਅਕ ਕਰਦੇ ਹੰ ਨ।
ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਿੱ ਚੇ ਦੀ IEP ਹੈ, ਤੇ ਲਕ NYSITELL ਦੇ ਦੌਰਾਨ੍ ਉਸ ਨ੍ੂੰ ਟੈਸਲਟੰ ਗ ਸਹੂਿਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ?
ਜੀ , ਇਕ ਪਵਪਦਆਰਥੀ ਦੀ IEP ਤੇ ਉਸ ਨੰ NYSITELL ' ਤੇ ਟੈਸਪਟੰ ਗ ਸਹਲਤਾਂ ਜਾਇਜ ਹਨ। ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਟੈਸਪਟੰ ਗ ਸਹਲਤਾਂ
ਪਜਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਰਾਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਪਿਆਿਕ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱ ਚਾ ਐੱਲ / MLL ਦੀ ਿਛਾਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ: ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਪਸਪਖਆ ( ਪਿਰਵਰਤਨਸੀਲ ਜ ਪਡਊਲ ਭਾਸਾ ) ,
ਅਤੇ /ਜ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸਾ ( ENL ) ਦੇ ਤੌਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੱ ਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਿੱ ਿਰ ਉਸ ਨੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪਮਲਣ
ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ (ਕਲਾਸ ਸਮਾਂ) ਪਨਰਿਾਪਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਿੱ ਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਮਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਪਮੰ ਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ
ਪਦੱ ਤਾ ਚਾਰਟ ਦੇਖੋ।
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ਿੱ ਿਰ

ਗਰੇਡ k-8 ਦੇ ਲਈ
ENL ਕੇ ਪਮੰ ਟ

ਗਰੇਡ 9-12 ਦੇ ਲਈ

ਦੋਭਾਸੀ ਿਰੋਗਰਾਮ ਪਵਚ ਪਵਪਦਆਰਥੀ

ENL ਕੇ ਪਮੰ ਟ

ਿਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਿਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹਦਾਇਤ
ਦਾਖਲ ਹੁੰ ਦਾ

360 ਪਮੰ ਟ

540 ਪਮੰ ਟ

(ਸੁਰ ਦਾ)
ਉਭਰਦਾ (ਘੱ ਟ

360 ਪਮੰ ਟ

360 ਪਮੰ ਟ

ਪਵਚਕਾਰਲਾ )
ਤਬਦੀਲ ਹੁੰ ਦਾ

180 ਪਮੰ ਟ

180 ਪਮੰ ਟ

(ਪਵਚਕਾਰਲਾ)
ਵਿਦਾ

180 ਪਮੰ ਟ

180 0 ਪਮੰ ਟ

(ਤਰੱ ਕੀ ਕਰਦਾ)



1ਮੁੱ ਖ ਭਾਸਾ ਆਰਟਸ ਕੋਰਸ



ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 2 ਦੋਭਾਸੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਪਵਸੇ



1ਮੁੱ ਖ ਭਾਸਾ ਆਰਟਸ ਕੋਰਸ



ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 2ਦੋਭਾਸੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਪਵਸੇ



1ਮੁੱ ਖ ਭਾਸਾ ਆਰਟਸ ਕੋਰਸ



ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 1ਦੋਭਾਸੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਪਵਸੇ



1ਮੁੱ ਖ ਭਾਸਾ ਆਰਟਸ ਕੋਰਸ



ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ 1ਦੋਭਾਸੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਖੇਤਰ ਪਵਸੇ

ਮੈਨ੍ੰ ੂ ਇਕ ਿਾਰ ਨ੍ਤੀਜੇ ਪਤਾ ਿਿੱਗਣ ਤੇ , ਮੈ ਲਕਿੇਂ ਘਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ?


ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਆਿਣੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ /ਿਰਾਇਮਰੀ ਭਾਸਾ ਅਤੇ /ਜ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਪਵਚ ਿੜਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ (ਖੋਜ ਤੋਂ ਿਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਕ
ਆਿਣੇ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸਾ ਪਵੱ ਚ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਿੜਹਣਾ ਉਸਦੀ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰ ਸਪਹਯੋਗ ਕਰਨ ਪਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ).



ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਆਿਣੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ /ਿਰਾਇਮਰੀ ਭਾਸਾ ਪਵੱ ਚ ਕਹਾਪਨਯਾਂ ਦੱ ਸੋ।



ਆਿਣੀ ਸਥਾਨਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਿਣੇ ਘਰ / ਿਰਾਇਮਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ ਦਾ ਅੰ ਗਰੇਜੀ ਪਵਚ ਆਡੀਓ ਪਕਤਾਬਾਂ ਉਿਾਰ
ਲਉ।



ਆਿਣੇ ਸਕਲ ਦੁਆਰਾ ਤਪਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ - ਅਪਿਆਿਕ ਕਾਨਫਰੰ ਸ ਪਵਚ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ।



ਇੱ ਕ ਪਵਅਕਤੀਗਤ ਮੀਪਟੰ ਗ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਅਪਿਆਿਕ ਨਾਲ ਤਪਹ ਕਰੋ ਜੋ ਪਕ ਤੁਹਾਨੰ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਸ
ਤਰੀਕੇ ਪਸੱ ਖਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ।



ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਹਰ ਪਦਨ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਤਪਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਕ ਚੁੱ ਿ ਜਗਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ ਜੋ ਪਬਨਾ
ਭੁਲੇਖੇ/ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਪਜਥਹੇ ਉਹ ਕਮ ਕਰ ਸਕੇ।



ਿਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਪਮਊਜੀਅਮ ਘੁੰ ਮਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। ਪਮਊਜੀਅਮ 'ਤੇ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੰ ਆਿਣੇ ਬੱ ਚੇ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਿਰਦਰਸਨੀ ਨੰ
ਿਰਖਣ ਕਰਣ ਪਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਪਮਊਜੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਅਕਸਰ ਘੱ ਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ / ਜ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਮਰੱ ਿੀ ਕਲਾਸ ਸਕਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ
ਿੇਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੰ ਨ।
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ਐੱਲ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਚੰ ਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪਕਰਿਆ ਸੰ ਿਰਕ ਕਰੋ ਜੀ
nysparenthotline@nyu.edu
ELL Parent Hotline: (800) 469-8224

ਹੋਰ ਸਿਾਿਾਂ ਿਈ
ਪਕਰਿਆ ਸਵਾਲ ਜ ਪਟੱ ਿਣੀ ਨੰ ਦੋ ਭਾਸੀ ਪਸਪਖਆ ਅਤੇ
ਪਵਸਵ ਭਾਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਭੇਜੋ ਜੀ OBEFLS@nysed.gov

Or call: 718-722-2445
NYSITELL ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ
http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysitell/
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