
ইএনএল (ENL) নবীন অিভভাবক বরণ
েভ�াল েস�াল েজলা �ুল
এক�ট নত�ন ভাষা িবভাগ িহেসেব ইংের�জ

িহলাির লেয়ড
আি�কান েরাড। �াথিমক।
সহ-সভাপিত ইএনএল িবভাগ।

চাল �স লাউথ
েভ�াল মাধ�িমক িবদ�ালয়
সহ-সভাপিত ইএনএল

িবভাগ।
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ক�ােরািলন মাক�স
েভ�াল িহলস
�াথিমক।

জয় িমলার
ে�টন এিভিনউ �াথিমক।
আি�কান েরাড। �াথিমক।

ইনি�ড কনে�বল -�াক�
িনেদ�শনা
পিরচালক

মিরয়াম শাহ
েভ�াল িহলস �াথিমক।

Bi xêr hatî

রােসল েমােসস
েভ�াল উ� িবদ�ালয়
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ইএনএল (ENL) িক?
○ এক�ট নত�ন ভাষা িহেসেব ইংেরজী

ব�ব�ত অন�ান� শত�ািদ:
○ ইএলএল -ইংেরজী ভাষা িশ�াথ�
○ এমএলএল - ব� ভাষা িশ�াথ�
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২০২০ -২০২১ সােলর েভ�ােলর ইএলএল কতৃ�ক কথ� ভাষা

২১ �ট ভাষা



৪

২০২১ -২০২২ সােলর েভ�ােলর ইএলএল কতৃ�ক কথ� ভাষা

২১
ভাষা সমুহ



েজলা �ুল িক অনুবাদ পিরেষবা
�দান করেত পাের?

হ�া। েজলা (িডি��) ���পূণ �নিথর
অনুবাদ, েসই সােথ অিভভাবকেদর িম�টং, 
েফান কল ইত�ািদর জন� েদাভাষী �দান
করেত পাের।
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িকভােব ছা�-ছা�ীেদর ইংের�জ ভাষা িশ�াথ�

িহসােব িচি�ত করা হয়?

িনেজর ভাষার ��াবলী

ব���গত সা�াৎকার

এনওয়াইএসআই�ট ইএলএল (NYSITELL)
(ইংের�জ ভাষা িশ�াথ�েদর জন� িনউ ইয়ক� ে�ট

যাচাইকরণ পরী�া)
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ই এন এল এর �র�িল িক?
�র িববরণ

আেদশ েদওয়া ইএনএল (ENL) পিরেষবা�িল হেত আনু�ািনকভােব েবর
হেয় যাওয়ার জন� একােডিমক ইংের�জেত যেথ�
দ�তা।

�সািরত করা িশ�াথ� একােডিমক ইংের�জেত দ�তার িদেক এিগেয়
যাে�।

�পা�র
করােনা

ইংের�জেত উ� মধ�বত� দ�তা। িকছ� �সে�
একােডিমক ইংের�জর সােথ �ত� িকছ� েদখােনা।

উদীয়মান হওয়া ইংের�জেত িন� মধ�বত� দ�তা। িশ�াথ�র
একােডিমক এবং সামা�জক ইংের�জর জন� সমথ �ন
�েয়াজন।

�েবশ করা দ�তার �াথিমক �র। িশ�াথ�রা সামা�জক এবং
একােডিমক ইংের�জেত দ�তা ৈতির করেত ��
কেরেছ। ৭



ইংের�জ িশখেত সাধারণত
কতিদন লােগ?
এ�ট পিরবিত�ত হয়, তেব সাধারণত...

○সামা�জক ভাষা
১-৩ বছর

○একােডিমক ভাষা
৫-৭+ বছর
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o চাপ িদেয় করােনা (সমি�ত )

o িনেজেক খা�ঁটেয় (একা টািনেয় েনওয়া )

আপনার স�ােনর ENL িশ�ক তােদর
ে�ণীক� িরেপাট� কােড�র সােথ ENL অ�গিত িরেপাট� বািড়েত
পাঠােবন।

িশ�াথ�রা িক ধরেনর ইএনএল
(ENL) �াস েনয়?
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না। েভ�াল (Vestal) এর বত�মােন
েকােনা ি�ভািষক িশ�া কায ��ম
েনই।

েভ�াল (Vestal) িক
ি�ভািষক িশ�া কম �সূচী
অফার কের?
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িশ�াথ�রা কীভােব ইএনএল (ENL) 
কম �সূচী েথেক ��ান কের?

NYSESLAT
ইংেরজী ি�তীয়
ভাষা িহেসেব
িনউইয়ক� ে�ট
ইংেরজী
আেদশ সূচক

NYSESLAT
ইংেরজী ি�তীয় ভাষা িহেসেব িনউইয়ক�
ে�ট ইংেরজী
(�সািরত)

এবং
৩-৮ ইএলএ (ELA) (৩+)
৯-১২ ইংেরজী িরেজ�স (৬৫)

অথবা
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ইএসএল (ESL) িশ�াথ�রা
অন�ান� িক পরী�া েনয়?

ে�ট পরী�াসমুহ
o �াথিমক ও মাধ�িমক িবদ�ালয়

৩য়-৮ম - গিণত এবং ইংের�জ ইএলএ (ELA)
৪থ �ও ৮ম - িব�ান

o উ� িবদ�ালয়
িরেজ�স পরী�াসমুহ

*�থম বছেরর ELL�িলেক NYS ELA পরী�া েথেক অব�াহিত
েদওয়া হেয়েছ
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েকান ধরেনর পরী�া শত�ািদ
এনএল (ENL) িশ�াথ�রা �হণ
কের?
o বিধ �ত সময়
o পথৃক �ান
o ি�ভািষক শ�েকাষ
o িবক� ভাষা যাচাই
o িনেজর ভাষায় িলিখত �িত��য়া
o েমৗিখক অনুবাদ

১৩



একজন িপতামাতা তার স�ানেক
সহেযািগতা করার জন� কী করেত
পােরন?

o�ুেলর কােজর জন� সময় িদন
oআপনার িনেজর ভাষা ব�বহার চািলেয় যান
oসাং�ৃিতক ব�ন বজায় রাখুন
oৈধয �ধ�ন
oযিদ েকান �� বা উে�গ থােক
আপনার িশ�র িশ�েকর
সােথ েযাগােযাগ ক�ন
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আেমিরকান নাগিরক সিমিত
(এ িস এ)

১৩১ �� ি�ট
ি�ংহ�া�টন, িনউইয়ক� ১৩৯০৫ ১৫



এিসএ (ACA) েসবা সমুহ

*আমােদর সম� পিরেষবা মহামারী চলাকালীন েসবা �দােনর জন� অব�াহত থােক, যিদও
েবিশরভাগই এখন এক�ট ভাচ� �য়াল ��াটফেম �র মাধ�েম পিরচািলত হে�*

● অিভবাসন পিরেষবা
● স�দায় কম �শালা
● আইনী কম �শালা
● নাগিরক� �াশসমুহ
● আইিন পরামেশ �র িদনসমুহ
● ই এস এল �াশ সুপািরশ
● শরণাথ� সামা�জক েসবা কম �সূচী
● ি�জ পরামশ �দাতা কম �সূচী
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আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন!

�শরীের, জমু অ�ােপ, বা েফান কেলর মাধ�েম
সা�াৎ করা যােব।

ই-েমইল contact@americancivic.com
অথবা এক�ট সা�াৎ িনেত (৬০৭) ৭২৩-৯৪১৯

না�াের কল ক�ন!

@americancivic
১৮
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বয়�েদর ইএনএল �াস এবং
অন�ান� সহেযািগতা
○ িবওিসইএস (BOCES) (৬০৭) ৭৬৩-৩৬৩৮

jross@btboces.org
○ যু�রা� নাগিরক সিমিত (৬০৭) ৭২৩-
৯৪১৯https://www.americancivic.com/

আসার জন�আপনােক
ধন�বাদ!
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আপনারআেরা ��আেছ? 
আমােদর সােথ েযাগােযাগ ক�ন।
○ ইনি�ড কনে�বল-�াক�, িনেদ�শনা পিরচালক

○ iaclarke@vestal.k12.ny.us: িডি�� �শাসন: ৭৫৭-২৩৮৩

○ িহলাির লেয়ড, সহ-সভাপিত ইএনএল (ENL) িবভাগ
○ haloyd@vestal.k12.ny.us
○ আি�কান েরাড ইিলেম�ারীঃ ৭৫৭-২৩১১

○ জয় িমলার
○ jemiller@vestal.k12.ny.us
○ আি�কান েরাড। ইিলেম�ারীঃ ৭৫৭-২৩১১; ে�টন এিভিনউ ইিলেম�ারীঃ ৭৫৭-

২২৭১

○ ক�ােরািলন মাক�স
○ chmarks@vestal.k12.ny.us
○ েভ�াল িহলস ইিলেম�ারী

○ মিরয়াম শাহ
○ mshah@vestal.k12.ny.us
○ েভ�াল িহলস ইিলেম�ারীঃ৭৫৭-২৩৫৭

○ চাল �স লাউথ, সহ-সভাপিত ইএনএল (ENL) িবভাগ
○ cmlauth@vestal.k12.ny.us
○ েভ�াল মাধ�িমক িবদ�ালয়ঃ ৭৫৭-২৩৩৩

○ রােসল েমােসস
○ rmmoses@vestal.k12.ny.us
○ েভ�াল উ� িবদ�ালয়ঃ ৬০৭-৭৫৭-২২৮১ ২০
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