ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকয়েে নীতি।
তিভাগ
উপতিতিত্র
6 অক্টোবর, 2011, গভর্নর অযোন্ড্রু এম ক্যযক্মো এগজিজিউটিভ অর্নোর 26 স্বোক্ষর িক্রক্ের্ যো সীজমত ইংক্রজি
দক্ষতো (LEP) -এর ল োক্িক্দর ভোষো সহোয়তো (অর্ুবোদ এবং লদোভোষো) পজরক্ষবোজদ প্রদোক্র্র ির্য সরোসজর
সরিোরী পজরক্ষবোসমূহ সরবরোহিোরী এগজিজিউটিভ লেট এক্িন্সীগুজ ক্ি জর্ক্দন শ লদয়। স্বোক্ষজরত এই
এগজিজিউটিভ অর্নোক্র গভর্নর ক্যযক্মো স্বীিোর িক্রক্ের্ লয জর্উইয়ক্িন োখ োখ ল োি আক্ের্ যোরো তোক্দর
প্রোথজমি ভোষো জহসোক্ব ইংক্রজি ব ক্ত পোক্র র্ো এবং ইংক্রজি পডো, িথো ব ো, ল খো বো লবোঝোর সীজমত
ক্ষমতো রক্য়ক্ে।

এই জর্উইয়ক্িন র বোজসন্দোক্দর ির্য, তোক্দর LEP জিজত গুরুত্বপূর্ন সরিোজর িমনসূজি এবং

পজরক্ষবোজদ প্রোপ্ত িরোর ির্য সম্ভোবয বোধোর সম্মুখীর্।
এগতজতকউটিভ অ্র্ডাি 26 এি প্রয়োজন তক?
•

সরোসজর সরিোরী পজরক্ষবোজদ সরবরোহিোরী প্রজতটি এগজিজিউটিভ লেট এক্িন্সীক্ি পজরক্ষবো বো
সুজবধোগুজ র জবধোক্র্র সোক্থ বযজিক্দর তোক্দর প্রোথজমি ভোষোয় দ াভাষা পজরক্ষবো সরবরোহ িরোর
প্রক্য়োির্ হয়।

•

এইসি

এক্িন্সীগুজ ক্ি (সোম্প্রজতি মোজিন র্ যুিরোক্ের আদমশুমোজর তক্থযর জভজিক্ত) জর্উইয়িন

লেক্টর LEP বযজিক্দর ব ো েয়টি সবনির্ীর্ অ-ইংরোিী ভোষোগুজ ক্ত ফক্মনর মক্তো সরিোরী
দস্তোক্বিগুজ
•

সহ গুরুত্বপূর্ন দস্তোক্বিগুজ ক্ি অর্ুবোদ িরক্ত হক্ব।

এেোডোও এক্িজন্সগুজ র এিির্

যোঙ্গুক্য়ি অযোক্েস লিোজর্নক্র্টর জর্ক্য়োগ এবং এিটি

যোঙ্গুক্য়ি অযোক্েস

প্ল্যোর্ প্রিোশ িরক্ত হক্ব।
তনউইেকড দেয়ে কতিি ছেটি োধািণ অ্-ইংয়িতজ ভাষা কী কী?
এই মুহূক্তন , েয়টি শীষন ভোষো হ :
•

স্প্যোজর্শ

•

িোইজর্ি

•

রোজশয়োর্

•

হোইজতয়োর্ লেও

•

বোং ো

•

লিোজরয়োর্

যজদও সমস্ত আচ্ছোজদত লেট এক্িন্সীগুজ ক্ি এই েয়টি ভোষোর ির্য অর্ুবোদ পজরক্ষবো সরবরোহ িরক্ত হক্ব,
তক্ব জিেু এক্িন্সী তোক্দর সরবরোজহত ির্সংখযোর িোজহদো এবং অর্যোর্য লফর্োক্র
িক্র অজতজরি ভোষো লযোগ িরোর ির্য বোেোই িরক্ত পোক্র।

প্রক্য়োির্ীয়তোর উপর জভজি

ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকয়েে প্ল্যানে
ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকয়েে প্ল্যান কী?
এিটি যোঙ্গুক্য়ি অযোক্েস প্ল্যোর্ এক্িন্সীর পজরক্ষবোগুজ ক্ত অথনপূর্ন প্রোজপ্ত জর্জিত িরোর ির্য গ্রহর্ীয়
পদক্ক্ষপগুজ ক্ি জির িক্র। তোজ িোয় অন্তভুন ি জিন্তু সীমোজয়ত র্য় অর্ুবোদিৃ ত র্জথ ও উপ ব্ধ ভোষো, ভোষো
অযোক্েস দক্ষতো ও সক্ষমতো থোিো লমোট িমী, প্রজশক্ষর্ পজরিল্পর্ো, বোজষনি পযনক্বক্ষর্ পজরিল্পর্ো এবং প্রিোর
লিৌশ গুজ ।
সি

এক্িন্সীগুজ ক্ি জর্য়জমত তোক্দর

প্ল্যোর্গুজ

যোঙ্গুক্য়ি অযোিক্সস প্ল্যোর্গুজ ক্ি আপক্র্ট িরক্ত হক্ব।

এই

এক্িন্সীর ওক্য়বসোইক্ট পোওয়ো যোয়।

কিজন তনউইেকডিােী ইংয়িজী ছাডা অ্নয দকানও ভাষাে কিা িয়ল্?
জর্উইয়ক্িন বসবোসরত 5.7 জমজ য়ক্র্রও লবজশ মোর্ুষ ইংক্রজি েোডো অর্য লিোর্ও ভোষোয় িথো বক্ । এক্দর
মক্ধয 2.5 জমজ য়র্ মোর্ুষ অক্পক্ষোিৃ ত িম ভো ইংক্রজিক্ত িথো বক্ । 2013-2017 আক্মজরিোর্ িজমউজর্টি
সমীক্ষোর উপর জভজি িক্র, শীষন েয়টি ভোষোর মক্ধয এিটিক্ত িথো ব ো LEP বযজিক্দর সংখযো হ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

স্প্যোজর্শ 1,24,541
িোইজর্ি 386,290
রোজশয়োর্ 122,150
হোইজতয়োর্ লেও 63,615
বোং ো 62,219
লিোজরয়োর্ 60,405

দেে এয়জন্সী দ াগায় াগ
দকান দেে এয়জন্সীগুতল্ি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকয়েে পতিয়ষিাত প্র ান কিাি প্রয়োজন?
জর্ম্নজ জখত এক্িন্সীগুজ র প্রক্তযিটি

যোঙ্গুক্য়ি অযোিক্সস পজরক্ষবোজদ প্রদোর্ িক্র এবং এিির্

যোঙ্গুক্য়ি

অযিক্সস লিোজর্নক্র্টর থোক্ি যো এই আক্দক্শর সোক্থ সংিোর অর্ুবজতন তো জর্রীক্ষর্ িক্র।
তথয লপক্ত জর্ক্ির জ ংক্ি জিি িরুর্:
https://www.ny.gov/language-access-policy#state-agency-contacts
অ্তভয় াগ ফর্ড
দকউ

ত

য়িষ্ট ভাষা েহােিা না পাে িা পতিয়ষিা প্র ান প্রিযাখ্যাি হয়ে িায়ক িয়ি তক হয়ি?

গভর্নর ক্যযক্মো এগজিজিউটিভ অর্নোক্র স্প্ষ্ট িক্র জদক্য়ক্ের্, এটি সরিোরী পজরক্ষবো এবং িমনসূজির ির্য
যোঙ্গুক্য়ি অযোক্েস পজরক্ষবোজদ প্রদোক্র্ আচ্ছোজদত সংিোর ির্য জর্উইয়িন লেক্টর র্ীজত। আপর্োর যজদ মক্র্ হয়
আপর্োক্ি পযনোপ্ত লদোভোষো পজরক্ষবোজদ সরবরোহ িরো হয়জর্ বো আপর্োক্ি পযনোপ্ত অর্ুবোদ সহোয়তো প্রতযোখযোত
িরো হক্য়ক্ে তক্ব অর্ুগ্রহ িক্র উপযুি লেট এক্িন্সী লথক্ি অজভক্যোগ ফমনটি পূরর্ িরুর্। আপজর্ ঐসি
ফমনগুজ উপক্র তোজ িোভু ি লেট এক্িন্সীর পজরজিজতগুজ র মোধযক্ম প্রোপ্ত িরক্ত পোক্রর্।
অজতজরি জিজ্ঞোসয বো তক্থযর ির্য, অর্ুগ্রহ িক্র ইক্ম

িরুর্l LanguageAccess@exec.ny.gov

