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মাতািপতােদর' েমৗিলক aিধকার o সুেযাগ-সুিবধা িনেয় িববৃিত
িনu iয়কর্ রােজয্র iংেরিজ ভাষা িশkাথর্ীেদর জনয্
িদ িনu iয়কর্ ে ট eডু েকশন িডপাটর্েমn (NYSED)কিমশনার আiেনর aংশ 154– iংেরিজ ভাষা িশkাথর্ীেদর (ELL-রা )
িপতামাতা/aিভভাবকেদর নীেচ েলখা aিধকার িল pাp করােc:
1.

আপিন েযখােন বসবাস কেরন েসখােন েজলার sু েল, আপনার বা আপনার িশ র aিভবাসন aবsা (iিমেgশন)
িনিবর্েশেষ (uদাঃ s প, আপনার পিরবােরর সদসয্বৃnগণ নাগিরক, aিভবাসী আেছন িক, aথবা aনিথভু k িক
না)eবং আপিন বা আপনােদর সnান েয ভাষায় কথা বেল থােকন তা সেto eকিট মুk জনিশkা pাp করার
aিধকার আপনার আেছ।

2.

sু েল আপনার সnানেদর িবনা তথয্ pদােন aথবা েকান নিথপt না েচেয় ভিতর্ করার aিধকার যা আপনার বা
আপনার সnানেদর aিভবাসন পিরিস্হিত pকাশ করেত পাের। আপনােক eকিট েসািসয়য্াল িসkয্িরিট কাডর্ বা সামািজক
সুরkা কাডর্ pদান করা বা নmর েদoয়া, eকিট aিভবাসন িভসা বা িভসা পিরিস্হিত, বা নাগিরকেtর দিলল বা
নাগিরকt পিরিস্হিত সmেকর্ িকছু িজjাসা করেত পারা যােব না।

3.

েফডােরল আiেনর aধীেন আপনার পছেnর ভাষায় eকজন েযাগয্তাসmn েদাভাষীর/aনুবাদক sু ল েজলার মেনানীত
বয্িkর সে aিত
tপূণর্ িবষেয় আেলাচনা করার aিধকার আপনার আেছ।

4.

আপনার সnানেদর eকিট িdভািষক িশkা বা বাiলয্া য়
ু য্াল eডু েকশন (িবi) েpাgােমর মেধয্ যখন েসখােন 20 বা
তােতািধক েgড sেরর িশkাথর্ী থােকন যারা eকi মাতৃ ভাষা/pাথিমক ভাষায় কথা বেলন ei aিধকার তােদর আেছ।
[1]

5.

iংেরিজেত eবং আপনার পছেnর ভাষায় িলিখত েনািটশ যা আপনার সnানেদের ELLs েপ িচিhত করা েযেত পাের eবং
তােদরেক eকিট বাiলয্াে য়য্াল eেডেকশন pিত ােন স্হাপনা/িনযুিk েদoয়া হেব বা iংেরজী eকিট নতু ন ভাষা িহেসেব
(যােক আেগi আমরা iংেরজী িdতীয় ভাষা িহেসেব েpাgাম িহেসেব) জািন েসখােন স্হাপনা/িনযুিk েদoয়া হেব তা
িন য়i পাoয়ার aিধকার আপনার আেছ। [2]

6.

আপনার sু ল েজলা dারা uপলb, eকিট ucমােনর eকিট pাথিমক aিধেবশন, যা জাতীয় নমান sর , পরীkা, eবং
ELL-র জনয্ sু েলর pতয্াশাসমুহ আর েসiসােথ েpাgাম eর uেdশয্ িল eবং িdভািষক িশkার জনয্ eবং iংেরিজেক
eকিট নতু ন ভাষা িহসােব pধানয্ েদoয়ার pেয়াজনীয়তা uপর aিধকার েপেত
t েদয়। ei aিধেবশেন aবশয্i
চূ ড়াn sু ল েpাgাম িনেয়াজেনর আেগ সংগিঠত, eবং আপনার পছেnর ভাষায় হেত হেব।
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7.

যিদ তারা eকিট িdভািষক িশkা েpাgােম িনেয়ািজত থােক তাহেল আপনােদর সnানেদর iংেরিজ ভাষা িশkার, eবং eছাড়াo
তােদর মাতৃ ভাষা unয়ন সmিকর্ ত তথয্ pাp করার aিধকার আপনার আেছ।

8.

aনয্ানয্ সাধারণভােব pেয়াজনীয় সভা ছাড়াo, আপনার সnানেদর eকিট সামিgক িশkািবকাশ eবং ভাষা unয়ন
agগিত িনেয় আেলাচনা করার জনয্, sু ল কমর্ীেদর সে বছের anত eকবার সাkাt করার aিধকার আপনার আেছ।

9.

আপনার সnানেদর জনয্ eকিট িdভািষক িশkা pিত ােন aথবা iংেরিজ ভাষােক eকিট নতু ন ভাষা েpাgাম িহসােব ধের
িনেয় তািলকাভু িkর 10 িদেনর মেধয্, eবং eকিট িdভািষক িশkা েpাgাম েথেক েবিরেয় যাoয়া বা িনযুিk করার aিধকার
আপনার আেছ। নূয্ণতম সমেয়, আপনার সnান iংেরিজ েক eকিট নতু ন ভাষা িনেদর্ শনা িহেসেব aবশয্i পােবন।

10. যিদ আপনার সnান eর মূল sু েল ei ধরেনর eকিট েpাgাম করার psাব না করা হয় তাহেল আপনােদর সnানেদের আপনার
েজলায় aনয্ sু েল/িবদয্ালেয় েযখােন আপনার ভাষায় িdভািষক িশkার psাব েদয় েসখােন স্হানাnরণ করার জনয্
aিধকার আপনার আেছ।
11. আপনার সnানেদর জনয্ সব েpাgািমং eবং sু ল েজলা dারা pদt পিরেষবা িলেত,sাতেকর জনয্ pেয়াজনীয় িল সহ বয়স eবং
েgড sের যা uপযুk, eবং aনয্ানয্ ছাtেদর জনয্ uপলd তােত সব sু ল েpাgাম িলেত সমানভােব েবেছ েনবার
aিধকার আপনার আেছ।
12. আপনার সnানেদর,eবং iংেরিজ সহ o aনয্ানয্ িবষয় িল িনেয় jান aজর্ন করা েযমন পড়া / লয্া েু য়জ আটর্স,
গিণত, িবjান, eবং সমাজ িবদয্া eকi পাঠয্ পযর্ােয় aনয্ানয্ সব সnানেদর মত সব মূল িবষয়বsর সমেn িনেদর্ শনা
লাভ করার জনয্ aিধকার আেছ। ELL পিরেষবা pাp করার uেdেশয্ েযেহতু আপনার aিধকার আেছ, তাi পাঠkম
বিহভূর্ ত কমর্কােn aংশ gহন করার kমতায় সীমাবdতা েনi।
13. আপনােদর সnানেদর জনয্ পাঠkম বিহভূর্ ত ( েযমন sু েলর পর kাব, েখলা, iতয্ািদ) িবষেয পূণর্ pেবশািধকার
পাoয়ার aিধকার আেছ। ELL পিরেষবা pাp করার uেdেশয্ েযেহতু আপনার aিধকার আেছ তাi পাঠkম বিহভূর্ ত
কমর্কােn aংশ gহণ করার kমতায় সীমাবdতা েনi।
14. আপনােদর সnানেদর জনয্ সমথর্নকারী পিরেষবা িল (uদাঃ, পাঠkেমর মধয্s পিরেষবা িলেত) েকােনা হsেkপ
পিরকlনা িলর সে pািnককৃ ত যা sু ল/েজলা dারা সকল ছাtেদর জনয্ uপলd করােনা হয় তা পাoয়ার জনয্ aিধকার
আেছ।
15. আপনার সnােনর বাtসিরকভােব iংেরজী ভাষার পারদিশর্তা িনধর্ারণ করেত, eবং িনu iয়কর্ েsট পরীkার সহ,
eকােডিমক পরীkায় আপনার সnােনর কমর্kমতা সmিকর্ ত তথয্ pাp করেত পরীিkত হoয়ার aিধকার আেছ।
16. আপনােদর pেতয্ক সnানেদর ELL-e থাকাকালীন সমেয়o kমাগত বছেরর পর বছর ধের eকিট িdভািষক িশkা
বয্বস্হােত ভিতর্ বা iংেরজী eকিট নতু ন ভাষা েpাgাম িহসােব পাoয়ার aিধকার আেছ।
17. যিদ uপের uিlিখত aিধকার িলর মেধয্ েকােনা eকিট ল ন করা হয় তাহেল িদ িনu iয়কর্ ে ট eডু েকশন িডপাটর্েমns
aিফস aফ িদ বাiলয্া য়
ু য্াল eডু েকশন en oয়ালডর্ লয্া েু য়জ(িনu iয়কর্ ে েটর িdভািষক o িবে র ভাষার
িডপাটর্েমnাল aিফস) aিফেসর eর সােথ েযাগােযাগ করার aিধকার আেছ।
aনুgহ কের ELL েপেরn (aিভবাবক) হটলাiন 1-800-469-8224 ‘েত কল ক ন, aথবা
nysparenthotline@nyu.edu েত i-েমল ক ন।
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আরo তেথয্র জনয্, www.p12.nysed.gov/biling েত দশর্ন ক ন aথবা িনm িঠকানায় িলখুন:
New York State Education Department
Office of Bilingual Education & World Languages
55 Hanson Place, Room 594
Brooklyn, New York 11217

[1] িনu iয়কর্ িসিট মেধয্, aয্াসিপরা কনেসn িডিk aনুসাের, যিদ 15 বা eর তেতািদক েgড-sেরর িশkাথর্ীগণ দুi সংলg ে ণীেত eকi ভাষায় কথা বেল থােকন তা
হেল k-8 ে ণীেত eকিট িdভািষক েpাgাম করার aবশয্কতা আেছ। যিদ েসখােন eক সংখয্ক uপযুk ছাtেদর eক যেথ সংখয্া eকিট sু েল না হয়,িকn eকi েজলার
মেধয্ থােকন, তাহেল েজলািটেক aবশয্i eকিট িdভািষক েpাgাম pদান করেত হেব।
[2] সকল ELL "iংেরিজেক eকিট নতু ন ভাষা িহেসেব" িনেয় েকােসর্র মাধয্েম তােদর iংেরিজ দkতার unিত কের। uপরn, যারা eকিট িdভািষক িশkা েpাgােম িশkাথর্ী
তারা মাতু ভায়ায় আটর্স েনন। মূল িবষয়বsর েকাসর্(aথর্াত, গিণত, িবjান, eবং সমাজ িবদয্া)িবষয় িল uভয় iংেরিজ eবং তােদর মাতৃ ভাষায় eকিট িdভািষক িশkা
কমর্সূচীেত pদান করা হয়। যারা eকিট িdভািষক িশkা েpাgােম aংশgহণ না কেরন না হন তাহেল তারা মুল িবষয়বsর েকাসর্ িল iংেরিজেত িনেত পােরন।.
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