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ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਗਰੇ
ਗ ਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਿਸੱਖਣ ਵਾਿਲ
ਲਆਂ ਲਈ
ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦ
ਦਾ ਿਬੱਲ
ਿਨਊ ਯ
ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਐਜੂ
ਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਡਪਾਰਟਮ
ਮਟ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਿਧਿਨਯਮਾਂ ਦਾ ਭਾਗ 154 [(N ew York Sta
ate Educatio
on Departme
ent - NYSED)
Com
mmissioner Regulations
R
Part
P 154] ਤੁ ਹਾਨੂ
ਹ ੰ – ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇ
ਗ ਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਸੱਖਣ ਵਾਿਲਆਂ (En
nglish Langu
uage Learne
ers - ELLs) ਨੰ
ਨੂ ੰ
– ਇਹ
ਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦ
ਦਾ ਹੈ:
1. ਿਜ
ਿਜਸ ਸਕੂ ਲ ਿਜਲਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਤੁ ਸ ਰਿਹੰਦੇ
ਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਨਤਕ ਿਸ
ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕ
ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਰ, ਚਾਹੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਬ
ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਪਰ੍ਵਾਸ
ਸੀ ਦਰਜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ
ਹਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਲ ਚਾਹੇ ਤੁ ਹਾਡੇ
ਡੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਮਬ
ਬਰ ਨਾਗਿਰਕ ਹਨ
ਨ, ਪਰ੍ਵਾਸੀ ਹਨ, ਜ
ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਵ
ਵੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਨ
ਨਾਮ ਨਹ ਹੈ) ਅਤੇ
ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁ ਸ ਜਾਂ ਤੁ
ਤਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵ।
ਵ
2. ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖ
ਖਲਾ ਦੁ ਆਉਣ ਦਾ
ਦ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਬਨ
ਨਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ
ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡਾ ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ
ਦ ਪਰ੍ਵਾਸੀ ਦਰਜਾ ਜਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਦੇ ਹਨ। ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਇੱ
ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਿਿਖਆ ਕਾਰਡ (so
ocial securityy card) ਜਾਂ ਨੰਬ
ਬਰ, ਜਾਂ ਪਰ੍ਵਾਸੀ
ਵ
ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਰਜਾ,
ਦ
ਜਾਂ ਨਾਗਿਰ
ਰਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਰ੍ਦਾਨ
ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਈ ਨਹ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸ
ਸਕਦਾ।
3. ਸ
ਸਕੂ ਲੀ ਿਜਲਹ੍ੇ ਨਾਲ
ਲ ਅਿਹਮ ਵਾਰਤਾਲ
ਲਾਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘੀ
ਘੀ ਕਨੂ ੰਨ ਤਿਹਤ ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀਏ/ਅਨੁ ਵਾਦ
ਦਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ
ਵਾਂ
ਹ
ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ।
ਅ
4. ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱ
ਸੱਿਖਆ (Bilingu
ual Education - BE) ਪਰ੍ੋਗਰਾਾਮ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਦ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜਦ
ਦ 20 ਜਾਂ ਇਸ ਤ ਵਧੇਰੇ ਗਰੇਡਪ
ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਿਦਆ
ਆਰਥੀ ਹੋਣ ਜੋ ਇੱਕੋ
ਕੋ ਘਰੇਲੂ/ਮੁੱਢਲੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਭ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।। [1]
5. ਅ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਹ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਿਲਖਤੀੀ ਨੋ ਿਟਸ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ
ਕ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ
ਰ ਿਕ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚ
ਚਆਂ ਦੀ ELLs ਵਜ ਪਛਾਣ ਕੀਤ
ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ
ਉ
ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਦਭਾਸ਼ੀ
ਦੁ
ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ
ਜ ‘ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ
ਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ (En
nglish as a N
New Langua
age) [ਿਜਸਨੂ ੰ ਪਿਹ
ਿਹਲਾਂ ‘ਦੂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾਾ ਵਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’
((English as a Second La
anguage) ਵਜ
ਜ ਜਾਿਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ] ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ
ੱ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗ
ਗਾ। [2]
6. ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਕੂ ਲੀ ਿਜਲ
ਲਹ੍ੇ ਵੱਲ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਕ ਜਾਂਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਦਸ਼ਾਮਾਨ
ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਹਾਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਿਧ
ਿਧਕਾਰ, ਜੋ ਸਟੇਟ ਦ
ਦੇ ਿਮਆਰਾਂ, ਟੈਸਟ
ਟਾਂ, ਅਤੇ ELLs
ਵ
ਵਾਸਤੇ ਸਕੂ ਲ ਦੀਆ
ਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਿਧ
ਧਆਨ ਕਦਰਤ ਕਰਦਾ
ਕ
ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਾਲ ਹੀ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸ
ਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ‘ਨਵ
ਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਅੰਗ
ਗਰੇਜ਼ੀ’ ਲਈ ਪਰ੍ੋਗਰ
ਰਾਮ ਦੇ ਟੀਿਚਆਂ
ਅ
ਅਤੇ ਲੋ ੜਾਂ ’ਤੇ ਿਧਆ
ਆਨ ਕਦਰਤ ਕਰ
ਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਦਸ਼
ਸ਼ਾਮਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਜ਼
ਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਈ
ਈਨਲ ਸਕੂ ਲ ਪਰ੍ੋਗ
ਗਰਾਮ ਸਥਾਪਨਾ ਤ ਪਿਹਲਾਂ, ਅਤੇ ਲ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
7. ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦ
ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਦ ਿਵਕਾਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਹ ਿਕਸੇ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿੱ ਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵ
ਵੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨ
ਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼
ਸ਼ਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ
ਬ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ।
ਅ
8. ਹੋਰ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋ ੜ ਦੀਆਂ ਮੀਿਟੰ
ਮ ਗਾਂ ਤ ਇਲਾਵ
ਵਾ, ਸਾਲ ਿਵੱਚ ਘੱ
ਘਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਾਰ ਸਕੂ ਲੀ ਅਮਲੇ ਨੂ ੰ ਿਮਲਣ ਦਾ ਅ
ਅਿਧਕਾਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ
ਿਸ
ਿਸੱਖਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ
ਭ
ਿਵਕਾਸ ਿਵੱ
ਿ ਚ ਪਰ੍ਗਤੀ ਬਾਰੇ
ਰੇ ਿਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰ
ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
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BI

9. ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਣ ਦੇ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਇੱਕ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ‘ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ,
ਅਤੇ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ‘ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ ਦੀ
ਪੜਹ੍ ਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
10. ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿਜਲਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂ ਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਜੇਕਰ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸਕੂ ਲ ਅਿਜਹੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹ ਕਰਦਾ ਹੈ।
11. ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਲਈ ਉਿਚਤ, ਸਕੂ ਲੀ ਿਜਲਹ੍ੇ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਜਸ
ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋ ੜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਕੂ ਲੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ।
12. ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਵ ਿਕ ਪੜਹ੍ ਨਾ/ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਲਾਵਾਂ, ਗਿਣਤ,
ਿਵਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਨੂ ੰ ਉਸੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਜਵ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ELL ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰੀ ਹੋਣਾ
ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰ ਸੀਮਤ ਨਹ ਕਰਦਾ।
13. ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਤ ਬਾਹਰੀ ਿਕਿਰਆਵਾਂ (extracurricular activities) (ਅਫਟਰਸਕੂ ਲ ਕਲੱਬਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਆਿਦ) ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ। ELL ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਤ ਬਾਹਰੀ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂ ੰ ਸੀਮਤ ਨਹ ਕਰਦਾ।
14. ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂ ਲ/ਿਜਲਹ੍ ਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
15. ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰ੍ਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਟੈਸਟਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ
ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
16. ਤੁ ਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂ ੰ ਲਗਾਤਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਿਕਸੇ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ “ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ” (English as a New Language) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ
ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ELLs ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ।
17. ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਦੇ ਆਿਫਸ ਆਫ ਬਾਈਿਲੰਗੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਲਗੂਏਜਸ (New York State Education
Department’s Office of Bilingual Education and World Languages) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ
ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ELL ਪੇਰਟ ਹੌਟਲਾਈਨ (ELL Parent Hotline) ਨੂ ੰ 1-800-469-8224’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ
ਕਰੋ: nysparenthotline@nyu.edu
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖੋ: www.p12.nysed.gov/biling
ਜਾਂ ਇਸ ਪਤੇ ’ਤੇ ਿਲਖੋ:
New York State Education Department
Office of Bilingual Education & World Languages
55 Hanson Place, Room 594
Brooklyn, New York 11217

[1] ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ, ਅਸਪੀਰਾ ਕੌਨਸਟ ਡੈਕਰੀ (Aspira Consent Decree) ਅਨੁ ਸਾਰ, K-8 ਗਰੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ (BE) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 15 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੇਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ
ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋ ਨਾਲੋ -ਨਾਲ ਗਰੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂ ਲ ਿਵੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕ ਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਕਾਫੀ ਨਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਿਜਲਹ੍ੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਜਲਹ੍ੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ

BE ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
[2] ਸਾਰੇ ELLs ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ “ਨਵ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ” ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹ ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Language Arts) ਵੀ ਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸੇ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵਚਲੇ ਲੋ ਕ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਵਾਂ (Home

ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ (ਯਾਨੀ ਿਕ ਗਿਣਤ, ਿਵਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਕਸੇ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ

ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਲੋ ਕ ਿਕਸੇ ਦੁ ਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਨਹ ਹਨ , ਉਹ ਪਰ੍ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚਲਦੇ ਹਨ।

PUNJABI

