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জনু 2020 
 
ি�য় ইংেরিজ ভাষা িশ�াথ�েদর (ELLs) মাতা-িপতা এবং অিভভাবক, 
 

িনউ ইয়কর্  ে�ট িশ�া িবভাগ এবং আপনার স�ােনর �ুল গত কেয়ক মাস ধের উে�খেযাগয্ ভােব 
নীিতর পিরবতর্ ন কেরেছ েযগিল COVID-19 �ুল বে�র সময় কাযর্কর হেব।  অনু�হ কের েজেন রাখেবন েয 
এই পিরবতর্ নগিল  এবং ভিবষয্েতর েযেকানও সাম�সয্ আপনার ইএলএল (ELL) স�ােনর �ােথর্র কথা মাথায় 
েরেখই করা হেয়েছ এবং আপনার স�ােনর িশ�া পিরক�নার পিরবতর্ েনর জনয্ িশ�কেদর পথ�দশর্ন করার 
সময় সুর�া এবং নয্ায়িবচার িনি�ত করা মূল িবেবচয্ িবষয় িহসােব গণয্ করা হয়। দরূবত� িশ�া (�যুি� 
সহ এবং /বা আপনার স�ােনর িশ�েকর কাছ েথেক অনয্ ইেমইল বা পিরস�দ �ারা) আপনার সহায়তা 
ছাড়া স�বপর হেব না। এই �াি�সেনর সময় আমােদর সহায়তা করার জনয্ আপিন েযসব কেরেছন এবং 
বাকী �ুলবেষর্র জনয্, �ী�কােল, এবং 2020-21 �ুল বেষর্ তা চািলেয় যাওয়ার জনয্ ধনয্বাদ। 

 
েযেহতু আপিন আপনার স�ানেক �ুেল সাহােযয্র জনয্ অংশীদার তাই, আমরা �ীকার কির েয 

COVID-19 এর কারেন হওয়া বে�র জনয্ দরূগামী িশ�ার সময় আপনার ভূিমকাটা আরও গর�পূণর্। নীেচ 
িকছু গর�পূণর্ পিরবতর্ নগিল স�ে� েদওয়া হেয়েছ  যা আমরা আপনােদর জানােত চাই:  
● এটা গর�পূণর্ েয আপিন আপনার স�ােনর �ুেলর সােথ স�কর্  রাখেবন, যােত আপনার স�ােনর 

সা�িতক আপেডটগিল স�ে� আপিন জানেত পােরন। আপনার স�ােনর িশ�া এবং ভাষায় উ�িত 
হে� তা িনি�ত করার জনয্ অনু�হ কের েফান, ইেমইল, বা অনলাইন আেবদেন েযাগােযাগ করা 
িনয়িমত রাখেবন। 

● আপনার যিদ ফুড বয্া� পিরস�দ, অনলাইন িশ�ায় অয্া�স, বা আপনার স�ান বা আপনার 
পিরবােরর জনয্ অনয্ েযেকান সহায়তার ে�ে� �যুি�গত সর�ামগিল স�ােনর জনয্ সহায়তার 
�েয়াজন হয় তাহেল অনু�হ কের আপনার �ুেলর সােথ েযাগােযাগ করন যােত তারা আপনােক এই 
গর�পূণর্ পিরস�দগিলর সােথ সংযু� করেত পােরন। 

● �ুলগিল আপনার স�ােনর জনয্ �েয়াজনীয় পিরেষবা িনব�করণ ও সনা�করেণর �ি�য়া চািলেয় 
যােব। এগিল িভিডও কনফাের�, েফান কল, বা ইেমেলর মাধয্েম হেত পাের। 

● অনু�হ কের িনি�ত করেবন েয �ুেলর কােছ েযন আপনার আপেডটকৃত েযাগােযাগ িববরণ থােক 
যােত আপিন গর�পূণর্ তথয্গিল �ত েপেত পােরন। 

● সফলতার জনয্ �েয়াজনীয় সহায়তাগিল �দান করার জনয্ সব িশ�করা দািয়�শীল। িবিভ� িশ�ক 
আপনার স�ােনর �েয়াজনীয়তা স�ে� তথয্ সহ আপনার কােছ েপৗছােত পােরন। 

● িশ�াথ�রা সুরি�ত আেছ এটা িনি�ত করার জনয্ �ী�কালীন �ুল অনলাইন িনেদর্শনায় �ানা�র করা 
হেয়েছ।  

● বতর্ মান সময় অনুসাের, 2020-21 �ুল বষর্ শর হওয়ার সময়, সম� ELLs গিলেক তােদর বতর্ মান 
ইংেরিজ দ�তার �ের �াপন করা হেব (�েবশ, উদীয়মান, রপা�র, স�সারণ)। এটা সুিনি�ত 
করেব েয ELLs গিল 2020-21 �ুল বষর্ শর করার জনয্ তােদর ভাষার �েয়াজনীয়তার জনয্ 
উপযু� সহায়তা পােব  

● �ুলগিল 2020-21 �ুল বেষর্র জনয্ ELLs গিল  িকভােব ভাষার উ�িত �দশর্ন করেত পাের েস 
স�ে� েকান আপেডট আপনােক জানােনার জনয্ আপনার সােথ েযাগােযাগ করা উিচত। আপনার 
স�ানেক েরিজ�ার করার পর, আপিন েকান ভাষায় এইসব তথয্ পাওয়া পছ� করেবন েস স�ে� 
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তথয্ �দান কেরন। �ুলগিলর উিচত অনুবাদ এবং বয্াখয্া পিরস�েদর বয্বহার অবয্াহত রাখা এটা 
িনি�ত করার জনয্ েয আপিন তথয্সমূহ েপেয়েছন। 
 

অিতির� পিরস�েদর জনয্, অনু�হ কের এলাকা অনুযায়ী আপনার �ানীয় কিমউিনিট-িভিত্তক সং�াগিলর 
তািলকা েদখুন: http://www.nysed.gov/bilingual-ed/guide-community-based-organizations-immigrants 
 
এছাড়াও, সব মাতা-িপতার জনয্ িনউ ইয়কর্  ে�ট ELL মাতা-িপতার হটলাইন উপল� রেয়েছ। েযাগােযােগর 
জনয্ দশিট ভাষায় কম� এবং সং�ানগল উপল� রেয়েছ। হটলাইনিট ELLs এর  মাতা-িপতা, অিভভাবক, 
এবং পিরচযর্া�দানকারীেদর তােদর স�ােনর জনয্ িনউ ইয়কর্  ে�ট কিমশনােরর আইন খ� 154 এর অধীেন 
অিধকার ও পিরেষবাগিল স�ে� তথয্ �দান কের।  আরও তেথয্র জনয্ বা আপনার স�ােনর জনয্ আপনার 
অিধকার বা পিরেষবা স�ে� আপনার যিদ িনিদর্� েকান অনুস�ান থােক, অনু�হ কের (800) 469-
8224 ন�েরর মাধয্েম হটলাইেন েযাগােযাগ করন বা ইেমইেলর মাধয্েম - 
https://research.steinhardt.nyu.edu/metrocenter/ellparenthotline েত েযাগােযাগ করন। 
 
আপনার স�ােনর সফলতা এবং িবকােশর সমথর্েনর জনয্ আপিন যা কেরেছন তার জনয্ ধনয্বাদ। িনরাপদ 
এবং সু� থাকুন। 
 
িবনীত, 
 

The New York State Regional Bilingual Education Resource Networks (RBERNs) 
 

New York State Language RBERN (Statewide)  
New York University Metro Center 
726 Broadway – 5th Floor 
New York, NY 10003 
Tel: (212) 992-6730 
Website:  http://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/rbern/  

Mid-State RBERN at OCM BOCES 
Mailing address: PO BOX 4754, Syracuse, NY 13221 
Located at: 110 Elwood Davis Road,  
Liverpool, NY 13088 
Tel: (315) 433-2664 or 2610 
Website:  http://www.ocmboces.org/rbern 
 

Capital District RBERN at Questar III BOCES 
10 Empire State Boulevard 
Castleton, NY 12033 
Tel: (518) 477-8771 
Website:  https://rbern.org/  

Mid-West RBERN at Monroe 2 - Orleans BOCES 
3599 Big Ridge Road 
Spencerport, NY 14559 
Tel: (585) 352-2790 
Website:  https://www.monroe2boces.org/mid-westrbe-
rn_home.aspx 
 

Hudson Valley RBERN at SW BOCES 
450 Mamaroneck Avenue 
Harrison, NY 10528 
Tel: (914) 345-8500 
Website:  https://www.hudsonvalleyrbern.org/ 
 

Long Island RBERN at ESBOCES Islip Office Center 
379 Locust Avenue 
Oakdale, NY 11769 
Tel: (631) 218-5175 
Website:  https://www.esboces.org/lirbern 

New York City RBERN at Fordham University 
441 E. Fordham Road, Bldg. 2536 
Hughes Avenue (Off Campus) 
Bronx, NY 10458 
Tel: (718) 817-0606 
Website:.https://www.fordham.edu/info/21065/nysnyc
_regional_bilingual_education_resource_network 

West Region RBERN at Erie I BOCES 
355 Harlem Road – Building C 
West Seneca, NY 14224 
Tel: (716) 821-7546 
Website:  https://www.rbernwest.e1b.org/en/index.aspx 
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