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     ইংরেজি জিক্ষার্থী প্ররেরিে জেজ্ঞজি 

 
জপ্রয় জিতামাতা/অজিিােক: 

 

এই জিঠি জিরয় আিনারক িানারনা হরে যে আিনাে সন্তান, , সু্টরেন্ট আইজে নম্বে 

 , যক WIDA ইংরেজি িক্ষতা স্ক্রীনাে িেীক্ষা জিরয়

 তাজেরে মূল্যায়ন কো হরয়জিল্ এেং যস                  সমজিত যকাে 

যিরয়রি। যসই অনুোয়ী, আিনাে সন্তান একিন ইংোজি জিক্ষার্থী (English Learner, EL) জহসারে জিজিত হরয়রি এেং িাষা 

জনরিেিনাে জিক্ষামূল্ক কমেসূজিে (Language Instruction Educational Program, LIEP) মাধ্যরম তারক সাহােয কো হরে, 

যেটি সাধ্ােণত একটি জিতীয় িাষা জহসারে ইংরেজি (English as a Second Language, ESL) নারম িজেজিত। 

 

LIEP-ে ল্ক্ষয হল্ আিনাে সন্তানরক ইংরেজি জিেরত সাহােয কো োরত যস প্রাতযজহক িাঠ েুঝরত িারে, কুরল্ সামাজিকিারে অংিগ্রহণ 

কেরত িারে এেং যগ্ররেে িরিান্নজত এেং স্নাতক হওয়াে িনয যগ্ররেে উিেুক্ত প্রাজতষ্ঠাজনক মানিণ্ড িূেণ কেরত সমর্থে হয়। LIEP যর্থরক 

যেজ়িরয় োওয়াে িনয, আিনাে সন্তানরক িুনোয় যেণীকেরণে িনয যিনজসল্িাজনয়াে জিক্ষা িিরেে মানিণ্ড িূেণ কেরত হরে। 

জিল্ারেল্জিয়া কুল্ জেজিক্ট ইংরেজি জিক্ষার্থী (English Learner, EL) জহসারে িাত্রিাত্রীরিে িুনোয় যেণীকেরণে যোগ্যতা 

জনধ্োেরণে িনয ইংরেজি জিক্ষার্থীরিে (English Learner, EL) কমেক্ষমতা োজষেকিারে িেোরল্ািনা করে। আিজন 

যিনজসল্িাজনয়াে জিক্ষা িিরেে ওরয়েসাইট https://www.education.pa.gov/ এ িুনোয় যেণীকেরণে মানিণ্ড যিেরত 

িারেন। 

 

িাতীয় প্রজত িাত্রিাত্রী সিল্ হয় আইন (Every Student Succeeds Act, ESSA) এে অধ্ীরন, উিল্ব্ধতাে ওিে জনিে ে করে 

জকিু িাত্রিাত্রীরক সমূ্পেক িজেরষো প্রিান কো হয়। এই িজেরষোগুজল্ে মরধ্য অন্তিুে ক্ত ি়িারনা, অনল্াইন যপ্রাগ্রাজমং ো কুল্-িেেতী এেং 

গ্রীষ্মকাল্ীন কমেসূজি। ELগুজল্ে জিতামাতারিে কারি এই িজেরষোগুজল্ প্রতযােযান কোে অজধ্কাে আরি এেং সারর্থ জকিু আল্ািা জনরিেিমূল্ক 

কমেসূজি প্রতযােযান কোে অজধ্কােও আরি ো আিনাে সন্তারনে LIEP-ে অংি হরত িারে। েজি আিজন িজেরষোগুজল্ প্রতযােযান কেরত 

িান ো LIEP সম্পরকে  অনয যকান প্রশ্ন র্থারক তাহরল্ অনুগ্রহ করে আিনাে কুরল্ে জপ্রজিিারল্ে কারি েহুিাষী িাঠযক্রম এেং কমেসূজি িিে 

(Office of Multilingual Curriculum and Programs, OMCP)-এে সারর্থ যিো কোে িনয একটি সময় জনধ্োেণ করুন। 
 

আিনাে সন্তারনে প্রাজতষ্ঠাজনক কৃজতত্ব অিে রনে যক্ষরত্র সহায়তা প্রিারন, আিনাে সারর্থ ক্রমাগ্ত কাি কোে িনয আমো উনু্মে। 
 

জেনীত, 

 

 

িেীক্ষা িজেিাল্রকে নাম িেীক্ষা িজেিাল্রকে িিজে 
 

 

িেীক্ষা িজেিাল্রকে স্বাক্ষে তাজেে 

 

https://www.education.pa.gov/
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প্রায়িই জিজ্ঞাজসত প্রশ্নােল্ী 

 
1. আমাে সন্তারনে ইংরেজিে িােিজিেতা িেীক্ষাে িনয যকান োজষেক মলূ্যায়ন েযেহৃত হয়? 

 

আিনাে সন্তারনে ইংরেজি িােিজিেতা জনধ্োেরণে িনয ELs® মূল্যায়রনে যক্ষরত্র োজষেকিারে ACCESS (অযারেস) েযেহৃত 
হয়। এই মূল্যায়নটি িানুয়াজে যর্থরক যিব্রুয়ােীে মরধ্য প্রজতটি কুল্েরষে প্রিান কো হয় এেং অনল্াইরন ো কাগ্রি কল্রম 
িজেিাল্না কো হয়। িাত্রিাত্রীো 1.0 - 6.0 এে মরধ্য একটি নম্বে িায় (6.0 হল্ সরেোচ্চ নম্বে)।  

 

2. ELs® মলূ্যায়রনে িনয অযারেরস (ACCESS) ঠিক জক িেীক্ষা কো হয়? 

 

আিনাে সন্তারনে িঠন, জল্েন, কর্থা েল্া এেং েেরণে যক্ষরত্র ইংরেজি িােিজিেতাে মূল্যায়ন কো হয়। এই যক্ষত্রগুজল্ সাধ্ােণত 

“যোরমন” জহসারে উরেজেত হয়। প্রজতটি যোরমন একটি করে নম্বে ততজে করে ো একজত্রত করে একটি সামজগ্রক সমজিত নম্বে 
ততজে হয়, যেটি আিনাে সন্তারনে ইংরেজি িােিজিেতাে স্তে জহসারেও িজেজিত। প্রজতটি যোরমরন সমাি জেিযা, জেজ্ঞান, অঙ্ক 
এেং িাষা িারুকল্া সম্পরকে  প্রশ্ন অন্তিুে ক্ত র্থারক।  

 

3. ELs® মলূ্যায়রনে িনয ACCESS (অযারেস)-এে ওিে আমাে সন্তারনে োজষেক কমেিক্ষতা আমারক জক িানারনা হরে? 

 

হযাাঁ, প্রজত কুল্ েরষেে যিরষ ELs® মূল্যায়রনে িনয ACCESS (অযারেস)-এে ওিে আিনাে সন্তারনে কমেক্ষমতা সম্পরকে  
আিনারক িানারনা হরে। হয় কুরল্ে িাইরল্ র্থাকা ঠিকানায় একটি জেরিাটে  োকরোরগ্ িাঠারনা হরে অর্থো আিনারক জিরয় 
যিওয়াে িনয জেরিাটে টি আিনাে সন্তারনে কারি জিরয় যিওয়া হরে। 

 

4. আমাে সন্তারনে ইংরেজি িােিজিেতা অিে রনে সাো কুল্ েষে িরু়ি অগ্রগ্জত সম্পরকে  আজম জকিারে িানরত িাজে? 

 

আিনাে সন্তান প্রাজতষ্ঠাজনকিারে এেং সামাজিকিারে জকিারে কােে সম্পািন কেরি যসই জেষরয় সাো কুল্ েষে িরু়ি আিজন 

অন্তেেতীকাল্ীন জেরিাটে  িারেন। মাতাজিতা/অজিিােকরিে প্রজতটি জিজিত সময়সীমাে যিরষ জেরিাটে  কােে  কনিারেিগুজল্রত 
উিজিত র্থাকাে িনযও উৎসাজহত কো হয়। জিল্ারেল্জিয়াে কুল্ জেজিক্ট সাো কুল্ েষে িরু়ি জতনটি (3) জেরিাটে  কােে  
কনিারেরিে প্রস্তাে যিয়। এই তাজেেগুজল্ে িনয অনুগ্রহ করে আিনাে সন্তারনে জিক্ষরকে সরে যোগ্ারোগ্ করুন। 

 

5. আমাে সন্তান কতটা দ্রুত ইংরেজিরত িােিজিে হরয় উঠাে এেং LIEP-এে োইরে িানান্তজেত হওয়াে প্রতযািা কেরত িারে? 

 

িাত্রিাত্রীরিে ইংরেজি যিোে যক্ষরত্র অরনকগুজল্ জেষয় প্রিাজেত করে। এে মরধ্য অন্তিুে ক্ত র্থারক িাত্র ো িাত্রীে েয়স, অতীরতে 
ইংরেজি অজিজ্ঞতা এেং িাত্রিাত্রীে োজ়িে িাষাে যক্ষরত্র িাষা এেং সাক্ষেতাে িক্ষতা। যে িাত্রিাত্রীো ইংরেজিরত সামানয 
িােিজিেতা ো একিমই িােিজিেতা না র্থাকা অেিায় কুরল্ প্ররেি করে, যসরক্ষরত্র ল্ক্ষয হল্ িয়টি কুল্ েরষেে মরধ্য িােিজিেতা 
অিে ন। যে িাত্র-িাত্রীো ইংরেজি িক্ষতাে উচ্চ স্তরেে যর্থরক শুরু করে তারিে আরো দ্রুত ইংরেজি যত িক্ষতা অিে ন কো 
উজিত। েজিও, প্রজতটি িাত্র ো িাত্রীে অগ্রগ্জত স্বতন্ত্র এেং জিক্ষকো ইংরেজি যিোে যক্ষরত্র িাত্রিাত্রীরিে উন্নজত জনেীক্ষরণে 
সময় জেজিন্ন জেষয় জেরেিনা করে র্থারকন। আমো মাতাজিতা/অজিিােকরিে জেরিাটে  কােে  কনিারেিগুজল্ে সময় ো সন্তারনে 
জিক্ষরকে সারর্থ করর্থািকর্থরনে িনয সময় জনধ্োজেত করে তারিে সন্তারনে ইংরেজি যিোে যক্ষরত্র উন্নজতে জেষরয় আরল্ািনা কোে 
িনয উৎসাজহত করে র্থাজক। 
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6. কুরল্ আমাে সন্তারনে যকান সমসযা হরল্ আমাে কাে সারর্থ যিো কো উজিত? 

 

আিনাে সন্তান সম্পজকে ত সমস্ত উরিগ্ সম্পরকে  আিনাে সন্তারনে জিক্ষরকে সারর্থ আরল্ািনা কো উজিত। জিক্ষরকে 

অনুিজিজতরত, আিজন কুরল্ে জপ্রজিিারল্ে সরেও কর্থা েল্রত িারেন। জপ্রজিিারল্ে যোগ্ারোরগ্ে তর্থয অনুসন্ধারনে িনয, 
https://www.philasd.org/directory/school-directory/ যিেুন। 

 

7. আমাে সন্তারনে যকান অক্ষমতা র্থাকরল্ জক হরে? 

 

েজি আিনাে সন্তারনে যকান অক্ষমতা র্থারক এেং সারর্থ যস একিন ইংরেজি জিক্ষার্থী (English Learner, EL) হয়, তাহরল্ যস 
ইংরেজি িাষাে সহায়তা এেং জেরিষ জিক্ষাে িজেরষো উিয়ই িারে। এই িজেরষোগুজল্ আিনাে সন্তারনে স্বতন্ত্রকৃত জিক্ষা 
কমেসূজিরত (Individualized Educational Program, IEP) নজর্থকেণ কো র্থাকরে এেং োজষেকিারে IEP িল্ িাো 
িেোরল্াজিত হরে ো জিতীয় িাষা জহসারে ইংরেজি (English as a Second Language, ESL)রিিািাজেরক অন্তিুে ক্ত করে। 
মাতাজিতারিে এই োজষেক IEP িেোরল্ািনাে জমটিংগুজল্রতও আেজিযকিারে উিজিত র্থাকরত হরে। উিেন্তু, আিনাে সন্তারনে 
প্ররয়ািন অনুোয়ী জনরিেিমূল্ক কমেসূজিগুজল্ োস্তোজয়ত হরে জকনা জনজিত কোে িনয কুল্ েষে িরু়ি আিনাে সন্তারনে IEP 
িল্টি একজত্রতিারে কাি কেরে। জিল্ারেল্জিয়াে কুল্ জেজিরক্টে জেরিষ জিক্ষা িজেরষোগুজল্ সম্পরকে  আেও তর্থয িানরত, 
অনুগ্রহ করে আিনাে কুরল্ে জপ্রজিিারল্ে সরে যোগ্ারোগ্ করুন অর্থো https://www.philasd.org/specializedservices/ 
যিেুন। 

 
8. আমাে সন্তারনে কুরল্ে সারর্থ আজম আেও যেজি জক করে েুক্ত হরত িাজে? 

 

আিনাে সন্তারনে জিক্ষাে সারর্থ েুক্ত হওয়াে একটি উিায় হল্ আিনাে কুরল্ে কুল্ উিরিষ্টা িজেষি (School Advisory 

Council, SAC)।মাতাজিতা, জিক্ষক, িাত্রিাত্রী এেং সমারিে সিসযরিে জনরয় গ্ঠিত এই িজেষি কুরল্ে উন্নয়ন িজেকল্পনা এেং 
জসদ্ধান্ত যনওয়াে যক্ষরত্র কুল্ যনতৃত্বরক সহায়তা প্রিান করে। সীজমত ইংরেজি িাষাে িােিজিেতা র্থাকা সিসযরিে িনয অনূজিত নজর্থ 
এেং যিািাষী িজেরষো প্রিান কো হয়; SAC-এ অংিগ্রহরণে িনয িাষা যকান প্রজতেন্ধক হরত িারে না। এে সারর্থ জেজিক্ট, 
সাো কুল্ েষে িরু়ি িহরেে জেজিন্ন অংরি “স্বাগ্ত ওয়াগ্ন” জমটিংরয়ে সুজেধ্া প্রিান করে র্থারক। এই ইরিন্টগুজল্ সম্পরকে  আেও 
তরর্থযে িনয, অনুগ্রহ করে িজেোে এেং সম্প্রিারয়ে জনেুজক্ত (Family and Community Engagement, FACE) িিরেে 
ওরয়েসাইট https://www.philasd.org/face/ যিেুন। 

 
9. আজম যকার্থা যর্থরক আেও তর্থয যিরত িাজে? 

 

একিন ইংরেজি জিক্ষার্থীে (English Learner, EL) মাতা ো জিতা জহসারে আেও িানাে িনয 
https://wida.wisc.edu/teach/learners/engagement যিেুন। জিল্ারেল্জিয়াে কুল্ জেজিরক্টে েহুিাষী িাঠযক্রম এেং কমেসূজি 
সম্পরকে  িানরত https://www.philasd.org/multilingual/ যিেুন। 
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