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ইংেরিজ ভাষা/বহু-ভাষা িশক্ষাথর্ীেদর িপতামাতােদর অিধকােরর সনদ 

1. আপনার অথবা আপনার স�ােনর ইিমেগৰ্শনগত অব�া (েযমন আপনার পিরবােরর সদসয্রা নাগিরক, ইিমগৰ্য্া�, িকংবা ৈবধতার 

কাগজিবহীন) িবেবচনা ছাড়াই আপিন েয �ুল িডি��-এ বাস কেরন, েসখােন এবং েয ভাষায় আপিন ও আপনার েছেলেমেয়রা কথা বেলন, 

েস ভাষায় আপনার েছেলেমেয়েদর িফৰ্ সরকাির িশক্ষা লােভর অিধকার আেছ। 

2. আপনার েছেলেমেয়েক আপনার ও আপনার েছেলেমেয়র ইিমগৰ্য্াশনগত অব�া পৰ্কাশ কের, এমন তথয্ ও কাগজপতৰ্ পৰ্দােনর কথা বলা 

করা ছাড়া আপনার স�ানেক �ুেল এনেরাল করার অিধকার আেছ। আপনােক েকােনা েসাশয্াল িসিকউিরিট কাডর্ বা নম্বর, েকােনা ইিমগৰ্য্াশন 

িভসা বা িভসার �য্াটাস বা নাগিনকেত্বর �য্াটাস জানাবার কথা বলা যােব না।  

3. �ুল িডি��-এর সােথ েকােনা গুরুত্বপূণর্ কােজর েক্ষেতৰ্ েফডােরল আইন অনুযায়ী আপনার অগৰ্ািধকােরর ভাষায় একজন েযাগয্তাস�� 

েদাভাষী/অনুবাদেকর সহায়তা লােভর অিধকার আপনার আেছ। 

4. একই বা িনকটবতর্ী েগৰ্ডগুেলােত K-8 েগৰ্েড একই বািড়র ভাষা বয্বহারকারী 15 বা অিধক সংখয্ক েগৰ্ড �েরর ELL িশক্ষাথর্ী থাকেল এবং 

হাই �ুেলর েক্ষেতৰ্ 20 বা অিধক একই বািড়র ভাষায় কথা বলা সংখয্ক িশক্ষাথর্ী থাকেল আপনার েছেলেমেয়েদর একিট বাইিল�ুয়াল 

এডুেকশন (িদ্বভাষীক িশক্ষা, BE) েপৰ্াগৰ্াম লােভর অিধকার আেছ।  যিদ েকােনা �ুেল পযর্া� েযাগয্ িশক্ষাথর্ী না থােক, িক� েস িডি��-এ 

থােক, তাহেল িডি��েক অবশয্ই বাইিল�ুয়াল েপৰ্াগৰ্ােমর বয্ব�া কেত হেব। 

5. ইংেরিজেত ও আপনার অগৰ্ািধকােরর ভাষায়, েয ভাষািটেত আপনার স�ানেক ELL িহেসেব সনা� করা হেয়েছ এবং তােক একিট 

বাইিল�ুয়াল এডুেকশন বা ইংিলশ অয্াজ এ িনউ লয্া�ুেয়জ (অতীেত ইংিলশ অয্াজ এ েসেক� লয্া�ুেয়জ িহেসেব কিথত)-এ �ান েদওয়া 

হেয়েছ, িলিখত েনািটস পাওয়ার অিধকার আেছ। [1] 

6. আপনার �ুল িডি��-এর পৰ্দান করা একিট উ� মানস�� ওিরেয়ে�শন অিধেবশন, যার লক্ষয্ ে�েটর মান, পরীক্ষা, এবং ELL 

িশক্ষাথর্ীেদর কােছ পৰ্তয্াশা, পাশাপািশ েপৰ্াগৰ্ােমর লক্ষয্ ও িদ্বভাষীক িশক্ষা ও ইংিলশ অয্াজ এ িনউ লয্া�ুেয়জ-এর শতর্াবিল পৰ্দান করেব।  

এই ওিরেয়ে�শন অবশয্ই হেত হেব �ুল েপৰ্াগৰ্ােম ভিতর্র চূড়া� িস�া� গৰ্হেণর আেগ, এবং েসটােক হেত হেব আপনার অগৰ্ািধকােরর 

ভাষায়। 

7. আপনার স�ােনর ইংেরহিজ ভাষায় অগৰ্গিত স�েকর্ তথয্ পাওয়ার অিধকার, এবং েস বাইিল�ুয়াল এডুেকশন েপৰ্াগৰ্ােমর িশক্ষাথর্ী হেল 

এছাড়াও তার বািড়র ভাষায় অগৰ্গিত অজর্েনর তথয্ পাওয়ার অিধকার আেছ। 

8. অনয্ানয্ সকল সাধারণ সভা ছাড়াও আপনার স�ােনর সািবর্ক িশক্ষাগত ও ভাষার উ�িত িবষেয় কথা বলার জনয্ বছের অ�ত একবার �ুল 

�াফেদর সােথ িমিলত হওয়ার অিধকার আেছ। 

9. ভিতর্র 10 িদেনর মেধয্ আপনার েছেলেমেয়র একিট বাইিল�ুয়াল এডুেকশন বা ইংিলশ অয্াজ এ িনউ লয্া�ুেয়জ েপৰ্াগৰ্াম পাওয়ার, এবং 

েকােনা বাইিল�ুয়াল এডুেকশন েপৰ্াগৰ্াম েথেক পৰ্তয্াহার করার অিধকার আেছ। কমপেক্ষ হেলও আপনার স�ানেক অবশয্ই ইংিলশ অয্াজ এ 

িনউ লয্া�ুেয়জ িশক্ষািনেদর্শনা েপেত হেব। 

10. আপনার স�ােনর িডি��-এর অনয্ েকােনা �ুেল, েযখােন আপনার ভাষায় বাইিল�ুয়াল এডুেকশন পৰ্দান করা হয়, েসখােন বদিল হওয়ার 

অিধকার আেছ, যিদ আপনার স�ােনর মূল �ুল েস ধরেনর েপৰ্াগৰ্ােমর সুেযাগ পৰ্দান না কের থােক। 
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11. �ুল িডি�� েযসব বয়স ও েগৰ্ড উপেযাগী েপৰ্াগৰ্াম ও পিরেষবার সুেযাগ পৰ্দান কের, যার অ�ভুর্� আেছ গৰ্য্াজুেয়শেনর জনয্ বাধয্তামূলক 

েপৰ্াগৰ্াম, এবং সকল �ুল েপৰ্াগৰ্াম যা অনয্ানয্ িশক্ষাথর্ীেদর গৰ্হেণর সুেযাগ আেছ, েসসব সুেযাগ ও পিরেষবা পাওয়ার সমান অিধকার আেছ। 

12. আপনার স�ােনর সকল েমৗিলক পাঠয্ িবষয়ব�র িশক্ষািনেদর্শনা লােভর এবং ইংেরিজ অনয্ানয্ পাঠয্ িবষয়, েযমন িরিডং/লয্া�ুেয়জ আটর্স্, 

ময্াথ, সােয়� এবং েসাশয্াল �ািডজ অনয্ানয্ েছেলেমেয়েদর সােথ একই পৰ্ািত�ািনক �ের েশখার অিধকার আেছ। ELL পিরেষবালােভর 

েযাগয্ হওয়ার অথর্ মূল পাঠয্ িবষেয়র িশক্ষািনেদর্শনার সক্ষমতা সীিমত হওয়া নয়। 

13. পাঠয্কৰ্ম বিহভূর্ত কমর্কাে� (আফটার �ুল �াব, ে�াটর্স্, ইতয্ািদ) আপনার েছেলেমেয়র পূণর্ সুেযাগ পাওয়ার অিধকার আেছ। ELL 

পিরেষবালােভর েযাগয্ হওয়ার অথর্ পাঠয্কৰ্ম বিহভূর্ত কমর্কাে� অংশগৰ্হেণ সক্ষমতা সীিমত হওয়া নয়। 

14. আপনার স�ােনর সহায়ক পিরেষবা লােভর সুেযাগ (েযমন পৰ্ািত�ািনক হ�েক্ষপ পিরেষবা) আেছ েযগুেলা �ুল কতৃর্ক পৰ্েয়াজনীয় বেল 

িবেবিচত হ�েক্ষপ পিরক�নার সােথ সাম�সয্পূণর্। 

15. আপনার স�ােনর ইংেরিজ ভাষায় অগৰ্গিত িনণর্েয়র জনয্ পৰ্িত বছর মূলয্ায়েনর, এবং আপনার স�ােনর িনউ ইয়কর্ ে�েটর পরীক্ষারসহ 

পৰ্ািত�ািনক পরীক্ষাসমূেহর ফলাফলসহ স�েকর্ তথয্ লােভর অিধকার আেছ। 

16. আপনার স�ান যতিদন ELL েপৰ্াগৰ্ােম থােক, ততিদন অবয্াহতভাব বছেরর পর বছর একিট বাইিল�ুয়াল বা ইংিলশ অয্াজ এ িনউ লয্া�ুেয়জ 

েপৰ্াগৰ্ােম ভিতর্ থাকার অিধকার আেছ। 

17. এখােন উি�িখত েকােনা অিধকার যিদ ল�ন করা হয়, তাহেল িনউ ইয়কর্ ে�ট এডুেকশন িডপাটর্েমে�র অিফস অভ বাইিল�ুয়াল 

এডুেকশন এবং ওয়া�র্ লয্া�ুেয়েজস-এর সােথ েযাগােযাগ করার অিধকার আেছ। 

অনুগৰ্হ কের িডিভশন অভ মাি�িল�ুয়াল লানর্ারস-এর কােছ  DML@schools.nyc.gov িঠকানায় ইেমইল করুন। 

[1] সকল ELLs তােদর ইংেরিজ দক্ষতায় উ�িত কের "ইংিলশ অয্াজ এ িনউ লয্া�ুেয়জ" েকােসর্। তাছাড়াও, যারা বাইিল�ুয়াল এডুেকশন েপৰ্াগৰ্ােমর 

িশক্ষাথর্ী, তােদরেক েহাম লয্া�ুেয়জ আটর্স (তােদর বািড়র ভাষায়)-ও িনেত হয়। বাইিল�ুয়াল এডুেকশন েপৰ্াগৰ্ােম মূল পাঠয্ িবষেয়র েকাসর্ (েযমন ময্াথ, 

সােয়� ও েসাশয্াল �ািডজ) পৰ্দান করা হয় ইংেরিজ ও বািড়র ভাষা, উভয় ভাষায়। েযসব িশক্ষাথর্ী বাইল�ুয়াল এডুেকশন েপৰ্াগৰ্ােম থােক না, তারা 

মূল পাঠয্ িবষেয়র েকাসর্ কের ইংেরিজ ভাষায়। 
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