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मार्च १६, २०२१ 

 

प्रिय रोर्ेस्टर सिटट स्कूल डिस्ट्स्िक असििावक, 

  

म आज तपाईंलाई एउटा न्यूयोकच  राज्य अंग्रेजी दोस्रो िाषा उपलस्ट्धि टेस्ट (NYSESLAT) को िशािनको बारेमा 
अद्यावधिक टदन लेख्दै छु। तपाईं यो पत्र िाप्त गदै हुनुहुन्छ ककनकक हाम्रो िणालीले िंकेत गदचछ कक तपाईं अंग्रेजी िाषा 
सिक्ने प्रवद्यार्थीको (ELL) असििावक हुनुहुन्छ। 
  

ित्येक विन्तमा, अंग्रेजी िाषा सिक्नेहरूले न्यूयोकच  राज्य अंग्रेजी दोस्रो िाषा उपलस्ट्धि टेस्ट (NYSESLAT) सलन्छन,् जुन 

तीन-िागको परीक्षा हो जिले प्रवद्यार्थीको िाषा वदृ्धि र्ारैवटा िाषा िीपहरू - बोल्ने, िुन्ने, पढ्ने र लेख्ने जानकारी िदान 

गदचछ।परीक्षा पररणामले प्रवद्यार्थीले अंग्रेजीमा हासिल गरेको िवीणता स्तर िदान गदचछ। पररक्षण पररणामको आिारमा, 
प्रवद्यार्थीलाई अको स्कूल वषचको लाधग अंग्रेजीको नयााँ िाषा (ENL) िेवाको रूपमा तोककन्छ। 
  

न्यूयोकच  राज्य सशक्षा प्रविाग (NYSED) ले यो वषचको कुनै पनन राज्य आकलन टाढाबाट िशािन गनच िम्िव नहुने ननणचय 

गरेको छ। त्यिकारण, न्यूयोकच  राज्य अंग्रेजी दोस्रो िाषा उपलस्ट्धि टेस्ट (NYSESLAT) ती अंग्रेजी िाषा सिक्ने 
प्रवद्यार्थीहरूलाई (ELL) िशािनको लाधग उपलधि छ जिले व्यस्ट्क्तगत - रुपमा परीक्षण गनच िक्षम छन ्(जबकक यिलाई 

िुरक्षक्षत र ननष्पक्ष रूपमा िाग सलन निक्ने व्यस्ट्क्तको लाधग आवश्यक पदैन)। 
 

 यटद तपाईंको बच्र्ा हाल ररमोट सिक्ने क्रममा छ, स्ट्जल्लाल ेयि वषचको न्यूयोकच  राज्य अंग्रेजी दोस्रो िाषा उपलस्ट्धि टेस्ट 

(NYSESLAT) आकलनमा िाग सलन आमस्ट्न्त्रत गनच र्ाहन्छ, यो मे मटहना को अन्त्यमा र जूनको पटहलो हप्तामा हुनेछ। 
यटद तपाइाँ आफ्नो बच्र्ालाई यि बषचको न्यूयोकच  राज्य अंग्रेजी दोस्रो िाषा उपलस्ट्धि टेस्ट (NYSESLAT) मा िाग सलन 

र्ाहानुहुन्छ िने कृपया उिको स्कूललाई कल गनुचहोि ्र तपाइाँको बच्र्ा स्कूलमा व्यस्ट्क्तगत रुपमा परीक्षा टदन आउनेछ 

िनेर जानकारी टदनुहोि।्एकपटक पररक्षण गने प्रवद्यार्थीहरूको िंख्या पुस्ट्ष्ट िएपनछ तपाईको बच्र्ाको पररक्षण गररने 
समनत र िमयको प्रवस्ततृ जानकारी िाप्त गनुचहुनेछ।     
  

यटद तपाइाँको बच्र्ाले परीक्षा टदएन िने, ऊ वा उनी उही दक्षता तहमा रहनेछ र अको वषच िेवाको िमान तह िाप्त गनेछ। 
यिको कुनै िनतकूल पररणाम छैन। यटद तपाईंको बच्र्ा कक्षा ९- १२ मा पढ्दै छ र यिमा िवेश गने वा उिरने िवीणता छ 

िने यिले प्रवद्यार्थीहरूलाई परीक्षा टदनको लाधग फाइदा पुर्याउाँछ। एक उच्र् िवीणता स्तर कम अंग्रेजीको नयााँ िाषा 
(ENL) िेवाहरूको पररणाम टदनेछ, जिले तासलकामा अधिक कोठालाई अन्य आवश्यक कोिचहरू वा वैकस्ट्ल्पक प्रवषय 

सलनको लाधग अनुमनत टदनेछ। 
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यटद तपाइाँ िहिागी नहुने छनौट गनुचहुन्छ िने, कुनै कायच आवश्यक पदैन। यटद तपाइाँ तपाइाँको बच्र्ालाई यि बषचको 
न्यूयोकच  राज्य अंग्रेजी दोस्रो िाषा उपलस्ट्धि टेस्ट (NYSESLAT) मा िाग सलन र्ाहानुहुन्छ, कृपया अप्रिल १६ िम्ममा 
स्कूललाई तपाइाँको बच्र्ाले परीक्षा सलनेछ िनेर र्थाहा टदन स्कूललाई कल गनुचहोि।् 
 

तपाईंिाँग कुनै र्थप िश्न वा िरोकार छन ्िने, कृपया २६२-८२३४ मा बहुिाप्रषक सशक्षा प्रविागमा कल गनुचहोि ्वा मलाई 

Abel.perezpherett@rcsdk12.org मा ईमेल गनुचहोला। 
 
िवदीय, 

 

Abel Pérez 
अबेल परेज फेरेट/Abel Pérez Pherett 

बहुिाषी सशक्षा ननदेशक/Director of Multilingual Education 
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