TH
HE STAT
TE EDUC
CATION DEPART
TMENT /
TH
HE UNIV
VERSITY
Y OF THE
E STATE
E OF NE
EW YORK
K / ALBA
ANY, NY
Y 12234
Lissette Co
olon-Collins, Assistant Commissione
C
er | Office off Bilingual Ed
ducation and
d World Lang
guages
55 Hanson Place, Room 594
Brooklyn, New Yo
ork 11217
Tel: 7
718-722-2445
5 Fax: 718-7
722-2459

89 Wa
ashington Ave
enue, Room 5
528EB
Albanyy, New York 1
12234
Tel: 51
18-474-8775 Fax: 518-47
74-7948

न्यू
न् योकर् राज्य
यमा अङ्गर्ेजी
जी भाषा िशक्षाथ हरूकाा अिभभावक
कहरूको अिध
िधकारपतर्
न्यूयोक
कर् राज्य िशक्षा िवभाग (New
w York State Education Department)
D
(NYSED) क
किम र िनयमन
नहरूको भाग १५४ ले अङ्गर्ेजी
भाषाा िशक्षाथ हरू (ELLs) को आम
माबुवा/अिभभाावकहरू माफर् त तपाईंलाई िन अिधकारहरू पर्दान गछर्:
1. त
तपाईंका बालबाािलकाहरूको आपर्वास
आ
िस्थित (जस्तै, तपाईंक
को पिरवारको स
सदस्यहरू नागररीक, आपर्वासीी वा िबना दस्ताावेजको
भ
भएपिन) र तपााईं र तपाईंको बालबािलकाले
ब
बोल्ने भाषाको परवाह िबना न
नै तपाईं ब े ठ
ठाउँ मा रहेको स्कू
कू ल िजल्लामा त
तपाईंका
ब
बालबािलकालााई िन:शुल्क साव
वर्जिनक िशक्षा पर्ा गन अिधक
कार।
2. त
तपाईंको बालबाािलकाको आपर्व
वास िस्थितलाई
ई पर्कट गनर् सक्न
क्ने जानकारी वा कागजी कायर्ल
लाई
ा उपलब्ध गरराउन नभनीकन
न नै िव ालयमा
आ
आफ्नो बच्चालाई
ई भनार् गन अिध
िधकार। तपाईंलााई सामािजक सुरक्षा काडर् वा न
नम्बर, आपर्वास
स िभसा वा िभस
साको िस्थित व
वा
न
नागिरकताको कागजात
क
वा नाग
गिरकताको िस्थ
थित उपलब्ध गराउनको
ग
लािग
ग आगर्ह गिरने छै न।
3. स
संघीय कानून अन्तगर्
अ
त स्कू ल िजल्लामा
िज
आलोच
चनात्मक अन्तररिकर्याहरूको ल
लािग आफ्नो पर्ाथ
थिमकताको भााषामा योग्य दोोभाषे/अनुवादक
क
रराख्न पाउने अिध
िधकार।
4. द
दजार् स्तरमा एउ
उटै मातृ/पर्ाथिम
मक भाषा बोल्ने
न २० वा सोभन्द
न्दा बढी िव ाथ
थ हरू हुँदा आफ्न
फ्नो बालबािलक
कालाई ि भािषक
क िशक्षा (BE)
क
कायर्कर्ममा राख्न
ख्न पाउने अिधकाार। [1]
5. त
तपाईंको बालबाािलका अङ्गर्ेजी भाषा िशक्षाथ
थ हरू (ELLs) मा चयन भएको
को र ि भािषक वा नयाँ भाषाक
को रूपमा अङ्गर्े
गर्ेजी
((औपचािरक रूप
पमा अङ्गर्ेजीलााई दोसर्ो भाषाा भिनन्छ) कायर्कर्ममा
कर्
रािखने छ भ े कु रालाई
ई अङ्गर्ेजी र आ
आफ्नो पर्ाथिमक
कताको भाषामा
ििलिखत सूचनाक
को रूपमा पर्ा गन अिधकार। [2]
6. आ
आफ्नो स्कू ल िज
जल्लाबाट पर्दान
न गिरने उच्च गुणस्तरीय
ण
अिभमु
मुखीकरण सतर् ज
जसले राज्यको म
मानदण्ड, जाँच र अङ्गर्ेजी भााषा िशक्षाथ हरू
रू
((ELLs) का िव ालय अपेक्षाह
हरू त्यस्तै गरी ि भािषक िशक्ष
क्षा(Bilingual E
Education) र नयाँ भाषाको रूपमा अङ्गर्ेज
जीी को कायर्कर्म
ल य तथा आवश्श्यकताहरूमा के िन्दर्त गन उक्त
क्त सतर्मा सहभाग
गी हुने अिधकार
ार। यो अिभमुख
खीकरण
ी
सतर् अिन्
िन्तम िव ालय कायर्कर्म
स्स्थापन भन्दा अगािड
अ
हुनुपछर् र अिनवायर् रूपम
मा तपाईंको पर्ााथिमकताको भ
भाषामा हुनुपछर्।
7. उ
उनीहरू ि भािष
िषक िशक्षा कायर्
यकर्ममा भएमा आफ्नो
आ
बालबाििलकाको अङ्गर्ेज
जी भाषा िवकास
ासको बारे मा र साथै उनीहरूको
को मातृभाषा
ििवकासको बारे मा
म जानकारी पर्ाा गन अिधकाार।
8. ििव ालय कमर्चारीसँ
च
ग कम्तीम
मा पिन वषर्को एक
ए पटक भेट्न पाउने अिधकारर यसको साथै आ
आफ्नो बालबाििलकाको समगर् िसकाइ तथा
भ
भाषा िवकासकोो पर्गितको बारेरमा छलफल गन
नर् अन्य साधारण
णतया आवश्यक
क बैठकहरूमा स
सहभागी हुन पााउने अिधकार।
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9. भनार् भएको १० िदन िभतर् ि भािषक िशक्षा वा नयाँ भाषाको रूपमा अङ्गर्ेजी कायर्कर्ममा आफ्नो बालबािलकालाई स्थापन गन
अिधकार तथा ि भािषक िशक्षा कायर्कर्मबाट बािहर िनकाल्न पाउने अिधकार। तपाईंको बच्चाले कम्तीमा पिन अिनवायर् रूपमा नयाँ
भाषाको रूपमा अङ्गर्ेजी कायर्कर्मको िनदशन पर्ा गनुर्पछर्।
10. तपाईंको बालबािलकाको मौिलक िव ालयले ि भािषक िशक्षा कायर्कर्म उपलब्ध गराउँ दैन भने तपाईंको िजल्लामा आफ्नो मातृभाषामा
त्यस्ता कायर्कर्म उपलब्ध गराउने अक िव ालयमा स्थानान्तर गनर् पाउने अिधकार।
11. ातकको लािग आवश्यक त्यस्ता कायर्कर्म तथा अन्य िव ाथ हरूलाई उपलब्ध सबै िव ालय कायर्कर्महरू सिहत उपयुक्त उमेर तथा
दजार् स्तर अनुसार स्कू ल िजल्लाले पर्स्ताव गरे का सबै कायर्कर्म तथा सेवाहरूमा तपाईंको बच्चाले समान पहुँच पाउने अिधकार।
12. तपाईंको बालबािलकाले सबै मूलभूत िवषयवस्तुको िनदश पर्ा गन र अङ्गर्ेजी भाषा र एउटै शैिक्षक स्तरमा अन्य सबै बालबािलकाले
जस्तै पढाइ/भाषा कला, गिणत, िवज्ञान र सामािजक अध्ययन लगायत अन्य िवषयहरू िसक्न पाउने अिधकार। अङ्गर्ेजी भाषा िशक्षाथ
(ELL) सेवाहरू पर्ा गनर् योग्य हुँदा मूलभूत िवषयवस्तुको िनदशन पर्ा गन क्षमतालाई सीिमत गदन।
13. तपाईंको बालबािलकालाई पा कर्मभन्दा बािहरका िकर्याकलाप (िव ालय पिछको क्लब, खेलकु द, इत्यािद) मा पूणर् पहुँच पर्ा गन
अिधकार। अङ्गर्ेजी भाषा िशक्षाथ (ELL) सेवाहरू पर्ा गनर् योग्य हुँदा पा कर्मभन्दा बािहरका िकर्याकलापहरूमा भाग िलन पाउने
क्षमतालाई सीिमत गदन।
14. तपाईंको बालबािलकालाई सहायता सेवाहरू (जस्तै, शैिक्षक मध्यवतर्न सेवाहरू) मा िमलाइएको स्कू ल/िजल्लाले सबै िव ाथ हरूलाई
पर्दान गन कु नै मध्यवजर्न योजनाहरू पर्ा गन अिधकार।
15. तपाईंको बालबािलकालाई उनीहरूको अङ्गर्ेजी भाषाको पर्गितलाई िनधार्रण गनर् र न्यूयोकर् राज्य जाँचहरू सिहत शैिक्षक जाँचमा
तपाईंको बालबािलकाको कायर्सम्पादनको बारे मा जानकारी पर्ा गनर् तपाईंको बालबािलकालाई वािषक रूपमा जाँच गनर् पाउने
अिधकार।
16. तपाईंको बालबािलका अङ्गर्ेजी भाषा िशक्षाथ हरू (ELLs) मा रहँदा ि भािषक िशक्षा वा नयाँ भाषाको रूपमा अङ्गर्ेजी कायर्कर्ममा
वषर्-वषर्मा िनरन्तर रूपमा भनार् हुन पाउने अिधकार।
17. मािथ उल्लेिखत कु नै अिधकार उल्लंघन भएको खण्डमा ि भािषक िशक्षा र िव
गनर् पाउने अिधकार ।

भाषाहरू को न्यूयोकर् राज्य िशक्षा िवभागमा सम्पकर्

कृ पया ELL Parent Hotline 1-800-469-8224 मा फोन गनुर्होस् वा यसमा इमेल गनुर्होस्: Nysparenthotline@nyu.edu
थप जानकारीका लािग, यसमा जानुहोस्: www.p12.nysed.gov/biling
वा यसमा पतर् लेख्नुहोस्:
New York State Education Department
Office of Bilingual Education & World Languages
55 Hanson Place, Room 594
Brooklyn, New York 11217

[1] न्यूयोकर् शहरमा, Aspira Consent Decree अनुसार, १ ५ वा थप दजार्-स्तरका िव ाथ हरू दुई िनकटस्थ गर्ेडहरूमा समान भाषा बोल्छन् भने K-8 दजार्हरूमा BE कायर्कर्म आवश्यक
हुन्छ। िव ालयमा पयार् संख्यामा योग्य िव ाथ हरू छैनन् तर ितनीहरू यसको िजल्ला िभतर् छन् भने िजल्लाले BE कायर्कर्म उपलब्ध गराउनु पछर् ।
[2] सबै अङ्गर्ेजी भाषा िशक्षाथ हरू (ELLs) ले “नयाँ भाषाको रूपमा अङ्गर्ेजी” माफर् त उनीहरूको अङ्गर्ेजी सीपहरूको िवकास ग छर्न्। यसका अितिरक्त, ि भािषक िशक्षा कायर्कर्म ले गृह
भाषा कला लाई पिन समावेश गछर् । ि भािषक िशक्षा कायर्कर्म मा मूलभूत िवषयवस्तु क्षेतर्का पा

कर्महरू (जस्तै गिणत, िवज्ञान तथा सामािजक अध्ययन) दुबै अङ्गर्ेजी र उनीहरूको

मातृभाषामा पर्स्ताव गराएको छ। ि भािषक िशक्षा कायर्कर्ममा नभएकाहरूले अङ्गेजीमा मूलभूत सामगर्ी क्षेतर् पा

कर्महरू िलन्छन्।
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