বিভাগ
পর্য াল াচনা
26 মার্চ, 2021 তারিখে গভর্চি অ্যান্ড্রু এম. কুওখমা রর্র্চাহী আখেশ 26.1 স্বাক্ষি কখির্, যা রর্র্চাহী িাষ্ট্রীয় সংস্থাগুখ া যযগুর সিাসরি সিকারি যসর্া
প্রোর্ কখি, তাখেি রর্খেচ শ যেয় সীরমত ইংখিরি েক্ষতা (Limited English Proficiency, LEP) সম্পন্ন র্যরিখেি ভাষা সহায়তা যসর্া (অ্র্ুর্াে
এর্ং যোভাষী) প্রোখর্ি ির্য । EO 26.1 গভর্চখিি রর্র্চাহী আখেশ 26 সংখশাধর্ কখিখে, যা মূ ত 2011 সাখ ি অ্খটার্ি মাখস িারি কিা হখয়খে।
এই রর্র্চাহী আখেখশ স্বাক্ষি কিাি সময় গভর্চি কুওখমা স্বীকাি কখির্ যয ক্ষ ক্ষ রর্উ ইয়কচ র্াসী আখের্ যািা তাখেি প্রাথরমক ভাষা রহখসখর্ ইংখিরি
র্ খত পাখির্ র্া এর্ং তাখেি ইংখিরি পডা, কথা র্ া, য ো র্া যর্াঝাি সীরমত ক্ষমতা আখে। এই রর্উ ইয়কচ র্াসীখেি ির্য, তাখেি LEP অ্র্স্থা
গুরুত্বপূর্চ সিকারি যপ্রাগ্রাম এর্ং যসর্া অ্যাখেখসি সম্ভার্য র্াধা উপস্থাপর্ কখি।
বনিয াহী আলেশ 26.1 অনু র্ায়ী কী প্রলয়াজন?
•

প্ররতটি রর্র্চাহী িাষ্ট্রীয় সংস্থা যািা সিাসরি সিকারি যসর্া প্রোর্ কখি তাখেি যসর্া র্া যর্রর্রিট সির্িাখহি যক্ষখে র্যরিখেি তাখেি প্রাথরমক
ভাষায় দোভাষী যসর্া প্রোর্ কিখত হখর্।

•

এই এখিরিগুখ াখক গুরুত্বপূর্চ কাগিপে অ্র্ুর্াে কিখত হখর্, যাি মখধয িখয়খে িমচ, রর্উ ইয়কচ অ্ঙ্গিাখিযি LEP র্যরিখেি দ্বািা করথত
েশটি সর্চারধক প্রর্র ত ইংখিরি র্যতীত ভাষা (সাম্প্ররতক মারকচ র্ যুিিাখষ্ট্রি আেমশুমারি তখথযি উপি রভরি কখি)।

•

এোডাও এখিরিগুর খক একটি ভাষা অ্যাখেস সমন্বয়কািী রর্খয়াগ এর্ং একটি ভাষা অ্যাখেস পরিকল্পর্া প্রকাশ কিখত হখর্।

বনউ ইয়কয রালজে সিলচলয় প্রচব ত েশটি ইংলরবজ িেতীত ভাষা কী?
এই মুহূখতচ , শীষচ েশটি ভাষা হ :
•

স্প্যারর্শ

•

র্াইরর্ি

•

িারশয়ার্

•

ইরিশ

•

র্াং া

•

যকারিয়ার্

•

হাইরতয়ার্ যেও

•

ইতার য়

•

আিরর্

•

যপার শ

যরেও সক কভািড িাষ্ট্রীয় সংস্থাখক এই েশটি ভাষাি ির্য অ্র্ুর্াে যসর্া প্রোর্ কিখত হখর্, রকেু এখিরি তাখেি যসর্া কিা ির্সংেযাি র্ারহো এর্ং
অ্র্যার্য যিডাখি প্রখয়াির্ীয়তাি উপি রভরি কখি অ্রতরিি ভাষা যযাগ কিাি রসদ্ধান্ত রর্খত পাখি।

ভাষা অোলেস পবরকল্পনা
ভাষা অোলেস পবরকল্পনা কী?
একটি ভাষা অ্যাখেস পরিকল্পর্া তাখেি পরিখষর্াগুর খত অ্থচপূর্চ প্রখর্শারধকাি রর্রিত কিখত এখিরি কততচ ক গত হীত পেখক্ষপ রর্ধচাির্ কখি। এি মখধয
িখয়খে রকন্তু এখতই সীরমত র্য়, উপ ভয অ্র্ূরেত র্রথ এর্ং ভাষাি তার কা, ভাষা অ্যাখেস েক্ষতা এর্ং ক্ষমতা, প্ররশক্ষর্ পরিকল্পর্া সহ যমাট কমী,
র্ারষচক পযচখর্ক্ষর্ পরিকল্পর্া, এর্ং আউটরির্ যকৌশ । এখিরিগুখ াখক তাখেি ভাষা অ্যাখেস পরিকল্পর্া রর্য়রমত আপখডট কিখত হখর্। এই
পরিকল্পর্াগুর এখিরিি ওখয়র্সাইখট পাওয়া যায়।
কতজন বনউ ইয়কযিাসী িাব়িলত ইংলরবজ ছা়িা অনে ভাষায় কথা িল ?
রর্উ ইয়খকচ র্সর্াসকািী 5.7 রমর য়র্ মার্ুষ ইংখিরি োডা অ্র্য ভাষায় কথা র্খ । এি মখধয 2.5 রমর য়র্ ভাখ া ইংখিরি র্খ র্া। 2015-2019
সাখ ি আখমরিকার্ করমউরর্টি সাখভচ ি উপি রভরি কখি, শীষচ েশটি ভাষাি একটিখত কথা র্ া LEP র্যরিখেি সংেযা:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

স্প্যারর্শ: 1,201,322
র্াইরর্ি: 379,745
িারশয়ার্: 119,380
ইরিশ:
64,070
র্াং া:
64,020
যকারিয়ার্: 55,506
হাইরতয়ার্ যেও : 54,746
ইতার য়: 46,431
আিরর্: 40,781
যপার শ: 34,840

দেট এলজবি পবরবচবত
দকান রাষ্ট্রীয় সংস্থালক ভাষা অোলেস দসিা প্রোন করলত হলি?
রর্ম্নর রেত সংস্থাগুর ি প্ররতটি ভাষা অ্যাখেস পরিখষর্া প্রোর্ কখি এর্ং এখেি একির্ ভাষা অ্যাখেস সমন্বয়কািী আখের্ রযরর্ এই আখেখশি সাখথ
এখিরিি যমখর্ র্ া পযচখর্ক্ষর্ কখির্।
https://www.ny.gov/language-access-policy#state-agency-contacts

অবভলর্াগ ফর্য
র্বে দকউ পর্য াপ্ত ভাষা সহায়তা না পায় অথিা দসিা দথলক িবিত হয় তাহল কী হলি?
গভর্চি কুওখমা রর্র্চাহী আখেখশ পরিষ্কাি কখি রেখয়খের্, এটা রর্উ ইয়কচ যেখটি র্ীরত, যাখত কভািড এখিরিগুখ া সিকারি যসর্া এর্ং যপ্রাগ্রাখমি ির্য
ভাষা অ্যাখেস যসর্া প্রোর্ কিখত হখর্। আপরর্ যরে মখর্ কখির্ যয আপর্াখক পযচাপ্ত যোভাষী যসর্া প্রোর্ কিা হয়রর্ অ্থর্া আপর্াখক পযচাপ্ত অ্র্ুর্াে
সহায়তা যথখক র্রিত কিা হখয়খে, তাহখ অ্র্ুগ্রহ কখি যথাযথ িাষ্ট্রীয় সংস্থা যথখক অ্রভখযাগ িমচটি পূির্ করুর্। আপরর্ উপখি তার কাভুি যেট
এখিরিি যযাগাখযাখগি মাধযখম এই িমচগুর অ্যাখেস কিখত পাখির্।

অ্রতরিি প্রশ্ন র্া তখথযি ির্য, অ্র্ুগ্রহ কখি LanguageAccess@exec.ny.gov ঠিকার্ায় ইখমই করুর্।

