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9. ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ 10 ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਜਾਂ ‘ਨਵ  ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, 
ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ। ਘਟੋੱ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ‘ਨਵ  ਭਾਸ਼ਾ ਵਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ ਦੀ 
ਪੜਹ੍ਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

10. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਿਜਲਹ੍ੇ  ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਸਕੂਲ ਅਿਜਹੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹ  ਕਰਦਾ ਹੈ। 

11. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਉਮਰ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੱਧਰ ਲਈ ਉਿਚਤ, ਸਕੂਲੀ ਿਜਲਹ੍ੇ  ਵੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਜਸ 
ਿਵੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ। 

12. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰ੍ਮੱੁਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੜਹ੍ ਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਵਸ਼ੇ ਿਜਵ ਿਕ ਪੜਹ੍ਨਾ/ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਲਾਵਾਂ, ਗਿਣਤ, 
ਿਵਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ ਨੰੂ ਉਸੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਿਸੱਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਜਵ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ELL ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰੀ ਹੋਣਾ 
ਪਰ੍ਮੱੁਖ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੜਹ੍ਾਈ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਨਹ  ਕਰਦਾ। 

13. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਤ ਬਾਹਰੀ ਿਕਿਰਆਵਾਂ (extracurricular activities) (ਅਫਟਰਸਕੂਲ ਕਲੱਬਾਂ, ਖੇਡਾਂ, ਆਿਦ) ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੰੁਚ ਦਾ 
ਅਿਧਕਾਰ। ELL ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪਾਠਕਰ੍ਮ ਤ ਬਾਹਰੀ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਨਹ  ਕਰਦਾ। 

14. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਕਾਦਿਮਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਜੋ ਿਕਸੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ/ਿਜਲਹ੍ ਾ ਸਾਰੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

15. ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰ੍ਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਤੇ ਅਕਾਦਿਮਕ ਟੈਸਟਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ 
ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

16. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਲਗਾਤਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿ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 ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ  ELL ਪੇਰਟ ਹੌਟਲਾਈਨ (ELL Parent Hotline) ਨੰੂ 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) ਅਨੁਸਾਰ, K-8 ਗਰੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ (BE) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ 15 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗਰੇਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ 

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਦੋ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਗਰੇਡਾਂ ਿਵੱਚ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।   ਜੇ ਿਕਸੇ ਸਕੂਲ ਿ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।   ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵਚਲੇ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾਵਾਂ (Home 

Language Arts) ਵੀ ਲਦੇ ਹਨ।   ਪਰ੍ਮੱੁਖ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ (ਯਾਨੀ ਿਕ ਗਿਣਤ, ਿਵਿਗਆਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਿਵਿਗਆਨ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ 

ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਨਹ  ਹਨ , ਉਹ ਪਰ੍ਮੱੁਖ ਸਮੱਗਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵੱਚਲਦੇ ਹਨ। 


