লেরডজর্ি বোধ্যবোধ্কিো
শিক্ষার্থীদের অবিযই অপর পৃষ্ঠায় তাশিকাভু ক্ত পরীক্ষার িতত পূরণ করদত হদব, এ ছাড়াও,
অবিযই লিাকাি, শরদেন্টস, অযাডভান্সড শরদেন্টস শডদলামা অেতদের েেয শেম্নশিশিত লেশডট

বাম শেদক লেসব লকাসত ও লেশডদটর উদেি আদছ, শিক্ষার্থীদের শডদলামাসহ গ্র্যােুদয়ট হদত লসগুদিা বাধযতামূিক, তদব কদিে

অেতে করদত হদব। লেশডদটর িতত সব ধরদের শডদলামার েেয অেুরূপ, শুধু উচ্চতর শরদেন্টস

লকাসত ও অশভজ্ঞতাগুদিা শিক্ষার্থীদেরদক হাই স্কু ি লর্থদক কদিদে বা কমতদক্ষদত্র স্থাোন্তশরত হওয়ার েেয প্রস্তুত কদর।

ও কমতদক্ষদত্রর েেয প্রকৃ ত প্রস্তুত হদত হদি শিক্ষার্থীদের বাড়শত লকাসত ও অশভজ্ঞতার প্রদয়ােে হদত পাদর। শেদে তাশিকাভু ক্ত

শডদলামা ছাড়া, শেদে শেদেত শিত লক্ষত্রগুদিা ছাড়া।

ন্যযন্িম বোধ্যবোধ্কিো1
ইংরলশ লযোঙ্গুজেে আর্মস (ELA)

8

লসোশযোল স্টোরডে

লেভাদব বণ্টে হদয়দছ:

ললোবোল রহরি (৪)
ইউএস রহরি (২)
েোর্টমরসজেশন্ ইন্ গভন্ম জমন্ট (1)
ইজকোন্রমক্স (১)
মযোথ
অ্যোডভোন্সড মযোথ (লেমন্ রেওজমরি,
অ্যোলজেব্রো II)-এ কমেজয 2 লেরডর্সহ

8

6

রভসুেোল আর্ম, রমউরেক, ডযোন্স এবং/অ্থবো
রথজের্োি
শিীিিিমো রশযো
প্ররিবছি, রন্রদম ষ্ট েযোর্োা্জন্ম বণ্টন্কৃি
লহলথ
ইজলকর্টভস
লমোর্

ইন্টারেযািোি বযাকািশরদয়ট (IB) লকাসত
কদিে লেশডদটর েেয লকাসত লেমে:
 কদিে োউ
 শকউশে আশিত কদিে

বতত মাদে েুইটি লেদডেশিয়াি (স্বীকৃশতপত্র) পাওয়া োয়: CDOS কদমন্সদমন্ট লেদডেশিয়াি ও শস্কিস অযান্ড অযাশেভদমন্ট
কদমন্সদমন্ট লেদডেশিয়াি, আরও শবস্তাশরত বণতো শেদে আদছ। শবেযমাে শবকল্প গ্র্যােুদয়িদের লেদডেশিয়াি হোই স্কু ল রডজলোমোি

সমিুল ন্ে। এসব িিংসাপত্র গ্র্হণকারী শিক্ষার্থীরা হাই স্কুি শডদলামা অেতে করা অর্থবা লে বছর তাদের 21 বছর হয় লসই পেতন্ত
(লেটি আদে আদস) স্কুদি ক্লাস করার েেয লোেয। এসব লেদডেশিয়াি শকন্ডারোদটতদে বযতীত 12 বছর স্কুদি কাটাের পর লপদত

লেভাদব বণ্টে হদয়দছ:

লযোঙ্গুজেে আদোি দযোন্ ইংরলশ (LOTE)2

অ্যোডভোন্সড্ লকোসম
অযাডভান্সড ললসদমন্ট (AP) লকাসত

রবকল্প রবদোেী শংসোেত্র

সোজেন্স (লযোবসহ):

লোইফ সোজেন্স (2)
রফরেকযোল সোজেন্স (2)
লোইফ সোজেন্স অ্থবো রফরেকযোল সোজেন্স (2)

লেসব লকোসম কজলে ও লেশো প্রস্তুরিজি সোহোেয কজি
মযোথ: শরদেন্টস্ স্তদরর লেশডট, শেদের শবষয়গুশিসহ েম:
 অযািদেব্রা I
 শেওদমশি
 অযািেযাবরা II
রবজ্ঞোন্: 8 শরদেন্টস্ স্তদরর লেশডট, োর অন্তভুত ক্ত আদছ শেদের
তাশিকাভু ক্ত লকাসতগুদিা লর্থদক কমপদক্ষ শতেটি শেদয় ততশর একটি
পাঠ ধারােম:
 শিশভিং এেভায়রেদমন্ট
 লকশমশি
 শিশেক্স
 এশপ সাদয়ন্স লকাসত
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2 (অযাডভান্সড শরদেন্টস্-এর েেয 6)3
2
4
1
7 (অযাডভান্সড শরদেন্টস্-এর েেয 3)
44

পাদর। এসব লেদডেশিয়াি সম্পদকত আদরা োেদত শিক্ষার্থীদেরদক তাদের স্কুদি প্রশ্ন করদত হদব।

লকরিেোি লডজভলেজমন্ট অ্যোন্ড অ্কুজেশন্োল
স্টোরডে (CDOS) কজমন্সজমন্ট লেজডন্রশেোল
CDOS শিক্ষণ আেিতমাদের েক্ষতা অেতদের মাধযদম প্রার্থশমক
স্তদরর কাদের েেয শিক্ষার্থীর প্রস্তুশতর স্বীকৃশত লেয়। শিক্ষার্থীরা

রস্কলস অ্যোন্ড অ্যোরিভজমন্ট কজমন্সজমন্ট
লেজডন্রশেোল
শিক্ষার্থীদের উির-স্কুি েীবেোপে, শিিে এবিং কাদের েেয
আবিযক অযাকাদডশমক, লপিা উন্নয়ে প্রার্থশমক লোেযতার

লপিা পশরকল্পো, শেদয়াে-লোেযতার লপ্রািাইি, এবিং কােশভশিক
শিিদের কমপদক্ষ স্কুিসমশর্থতত 54 ঘণ্টাসহ লপিা প্রস্তুশত
অশভজ্ঞতা অেতদে 216 ঘণ্টা সম্পন্ন কদর এই িিংসাপত্র লপদত

েক্ষতা, সিিতা ও অেযােয আবিযক বুশেয়াদের স্বীকৃশত লেয়।

পাদরে। লেদডেশিয়াি প্রোে করা হদত পাদর শুধু সমাপণী

প্রশতবশিতােুক্ত শিক্ষার্থীদের লেওয়া োদব।

এই িিংসাপত্র লকবিমাত্র শেউ ইয়কত লেট অটারদেটিভ
অযাদসসদমন্ট (NYSAA) এ অিংিগ্র্হণকারী মারাত্মক জ্ঞােেত

লেদডেশিয়াি শহদসদব, একটি শডদলামার অেুদমােে শহদসদব,
শকিংবা +1 শবকল্প শহদসদব (আরও তদর্থযর েেয উদটা পৃষ্ঠায়
লেওয়া তর্থয লেিুে)।

1শিক্ষার্থীদের CTE স্বীকৃশতসহ গ্র্যােুদয়ট করার েেয সবতদমাট 44 লেশডদটর লবশি অেতে করদত হদত পাদর। শসটিই কমতসূশের শিক্ষার্থীদের এসব বাধযবাধকতা সম্পদকত তাদের স্কুদি িবর লেওয়া উশেত।
2

লকাে শিক্ষার্থী, োর IEP-লত এমে লকাে প্রশতবশিতার কর্থা উদেি আদছ ো তার ভাষা শিক্ষাদক বাধাগ্র্স্থ কদর, লস LOTE-এর বাধযবাধকতামুক্ত হদত পারদিও তাদেরদক 44 লেশডট অেতে করদত হদব।

3 অযাডভান্সড

শরদেন্টস শডদলামার সাদর্থ আটতস অর্থবা CTE স্বীকৃশত সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের LOTE শুধু 2 লেশডট অেতে করদত হদব। এসব স্বীকৃশত সম্পদকত োেদত উদটাপৃষ্ঠা লেিুে।

েিীযোি বোধ্যবোধ্কিো
এশপ্রি 2017 অবশধ NYSED প্রশবধাদের
T&I-26150 (Bengali)

সিংশক্ষপ্তসার

গ্র্যোেুজেশজন্ি বোধ্যবোধ্কিো

কজলে ও কমম প্রস্তুরিি লজযয

2017 সোজল 9 লগ্র্জডি ন্বোগি রশযোথীজদি েন্য

ললোকোল, রিজেন্টস, এবং অ্যোডভোন্সড্ রিজেন্টস্ রডজলোমো

েিীযোি শিমোবলী
বাাঁদয় তাশিকাভু ক্ত পরীক্ষাগুদিা শিক্ষার্থীদের শডদলামাসহ গ্র্যােুদয়ট হদত হদি আবিযক, শকন্তু এসব
পরীক্ষায় লবশি েম্বর িাভ, বাড়শত পরীক্ষায় অিংিগ্র্হণ, এবিং শডদলামা এেদডাসতদমন্ট অেতে শিক্ষার্থীদের

উত্তীণম জেোগয লস্কোি অ্েমন্ কিজি হজব। ললোকোল রডজলোমো শুধ্ু লসসব রশযোথীজদি েন্য েোিো লসফর্ট-লন্র্-এি

কদিদে অর্থবা কমতস্থদি সিি উিরদণ সহায়তা করদত পাদর। শরশডিং, রাইটিিং এবিং মযার্থ-এ শেদম্নাশেশিত

লেোগয বো েোজদি রন্রদম ষ্ট লকোন্ মঞ্জুরিকৃি আরেল আজছ।4 আবরশযক লস্কোি ও েিীযো, েো অ্বশযই সম্পন্ন

লস্কার িাভ করদি তা শিক্ষার্থীদেরদক CUNY-লত শরদমশডয়াি (সিংদিাধেী) লর্থদক অবযাহশত লপদত সহায়তা

কিজি হজব, িো রন্ভমি কজি লকোন্ রশযোথী লকোন্ ধ্িজন্ি রডজলোমো কিজছ, িোি উেি।
েিীযো5

রিজেন্টস
ইংরলশ লযোঙ্গুজেে আর্মস (ELA)

55+

ন্যযন্িম বোধ্যবোধ্কিো
65+
65+

লসোশযোল স্টোরডে
 ইউএস শহশি অর্থবা
 ললাবাি শহশি অযান্ড
শেওগ্র্াশি

একটি সমােপাঠ পরীক্ষায়
55+

একটি সমােপাঠ
পরীক্ষায় 65+

একটি সমােপাঠ পরীক্ষায়
65+

মযোথ
 অযািদেব্রা I
 শেওদমশি: অর্থবা
 অযািেযাবরা II
সোজেন্স

একটি মযার্থ পরীক্ষায় 55+

একটি মযার্থ পরীক্ষায়
65+

শতেটি মযার্থ পরীক্ষার
সবটিদত 65+

একটি সাদয়ন্স পরীক্ষায় 55+

একটি সাদয়ন্স পরীক্ষায়
65+

শিশভিং এেভায়রেদমন্ট ও
অপর একটি সাদয়ন্স
পরীক্ষায় 65+

আবশিযক েয়

আবশিযক েয়

NYC LOTE পরীক্ষায় 65+

• শিশভিং এেভায়রেদমন্ট,
• আর্থত সাদয়ন্স,
• লকশমশি, অর্থবা
• শিশেক্স
লযোঙ্গুজেে আদোি দযোন্ ইংরলশ
(LOTE)
+1 রবকল্প5

কজলে ও কমম প্রস্তুরিি লজযয

করদব।
লেসব লকোসম কজলে ও লেশো প্রস্তুরিজি সোহোেয কজি
রিরডং (েঠন্) এবং িোইর্টং (রলিন্):
 ইিংশিি শরদেন্টস পরীক্ষায় লস্কার 75+
 SAT শেটিদকি শরশডিং, I ভাবতাি (বাশেক), শকিংবা এশভদডন্স-লবেড্ শরশডিং অযান্ড রাইটিিং লস্কার
480+
 ACT ইিংশিি েম্বর 20+
 শকউশে অযাদসসদমন্ট লটে-এ পাি েম্বর
মযোথ:
 লেদকাে েশণত শরদেন্টস পরীক্ষায় 80+ ও অযািদেব্রা II / শিদোদোদমশি বা উচ্চতর েশণদত
উিীণতদোেয লস্কার
 কমে লকার-এর সাদর্থ সামঞ্জসযশবধােকৃত অযািদেব্রা I বা শেওদমশি শরদেন্টস পরীক্ষায় 70+ লস্কার
অর্থবা
অযিদেব্রা II / শিদোদোদমশি পরীক্ষায় 65+ লস্কার
 মযার্থ SAT লস্কার 500+ অর্থবা SAT মযার্থ লসকিে (2016-এর মাদেত বা পদর) লস্কার 530+
 ACT ইিংশিি লস্কার 21+
 শকউশে অযাদসসদমন্ট লটে-এ পাি েম্বর
অ্ন্যোন্য সোফলয:
 লেদকাে অযাডভান্সড ললসদমন্ট AP) পরীক্ষায় 3+ েম্বর িাভ
 লেদকাে ইন্টারেযািেযাি বযাকািশরদয়ট (IB) পরীক্ষায় 4+ েম্বর িাভ
 কদিে লেশডট অেতে করা োয় এমে লকাদো লকাদসত “C” বা লবশি লপদয় পাি
 অযাডভান্সড শরদেন্টস শডদলামা অেতে
 CTE শডদলামা সেে এবিং/অর্থবা িাইদসন্স এবিং/অর্থবা সাা্টিশিদকিে িাদভ শিল্প-স্বীকৃত মূিযায়ে
পাি
 আটতস্ শডদলামা অেতে
রডজলোমো এন্জডোসম জমন্ট
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লেদকাে বাড়শত শরদেন্টস
পরীক্ষা অর্থবা লেটঅেুদমাশেত +১ শবকদল্প 55+

4 গ্র্যোেুজেশজন্ি

লেদকাে বাড়শত
শরদেন্টস পরীক্ষা অর্থবা
লেট-অেুদমাশেত +১
শবকদল্প 65+

লেদকাে বাড়শত শরদেন্টস
পরীক্ষা অর্থবা লেটঅেুদমাশেত +১ শবকদল্প
65+

সিিতার সাদর্থ বাড়শত লকাসত ও পরীক্ষা সম্পন্ন করার স্বীকৃশত শহদিদব শিক্ষার্থীরা শডদলামা এেদডাসতদমন্ট
অেতে করদত পাদর। শেদের লকাদো এেদডাসতদমদন্টর েেয তারা লোেয শকো োেদত শিক্ষার্থীরা স্কুদি লিাাঁে
শেদত পাদর: আটতস এেদডাসতদমন্ট, শসি অভ বাইশিটাদরশস, CDOS এেদডাসতদমন্ট, CTE এেদডাসতদমন্ট,
অোসত স্বীকৃশত, মযার্থ-এ েক্ষতা, শবজ্ঞাদে েক্ষতা, এবিং সাশভত স শসি-এর সুদোে রদয়দছ।

শিম েযিজণি েন্য প্ররিবরিিোেুক্তসহ রকছু রশযোথী বোড়রি রবকল্প লেজি েোজি। এসব রশযোথী ললোকোল রডজলোমোি লেোগয হজি েোজি, েো রশযোথীজদিজক েিীযোে রন্ম্ন লস্কোিসহ গ্র্যোেুজের্ হওেোি

সুজেোগ লদে। রশযোথী ও েরিবোিসমযজহি উরিৎ িোজদি স্কু জল কথো বলো।
5 রন্উ

ইেকম লস্টর্ এডু জকশন্ অ্ন্ুজমোরদি অ্ন্যোন্য মযলযোেন্/অ্রভজ্ঞিো +1 অ্েশন্ েযিণ কিজি বো রিজেন্টস্ েিীযোি েরিবিম হজি েোজি। লকরিেোি লডজভলেজমন্ট ও অ্কুজেশন্োল স্টোরডে এবং CDOS +1

অ্েশন্সহ এসব অ্েশন্ সম্পজকম রশযোথীজদি স্কু জল লিোোঁে লন্ওেো উরিি। রসরডওএস CDOS+1 অ্েশন্ বযবহোিকোিী রশযোথীজদি লেশো েরিকল্পন্ো, রন্জেোগ-লেোগযিোি লপ্রোফোইল েযিণ কিজি হজব, এবং স্কু ল
সমরথম ি কোেরভরত্তক রশিজন্ি কমেজয 54 ঘণ্টোসহ লেশো প্রস্তুরি অ্রভজ্ঞিো অ্েমজন্ 216 ঘণ্টো এি অ্ন্তভম ু ক্ত হজি হজব।
6 অ্যোডভোন্সড্

রিজেন্টস্ রডজলোমোসহ আর্মস ও CTE অ্যোজন্ডোসম জমন্ট সম্পন্নকোিী রশযোথীজক LOTE েিীযো রদজি হজব ন্ো। অ্ন্ুরূেভোজব, লকোন্ প্ররিবরিিোেুক্ত রশযোথী েোি আইইরে রন্জদম শ কজি লে প্ররিবরিিো

িোি ভোষো রশযোি যমিোজক মোিোত্মক সংকুরিি কজি, িোজক অ্যোডভোন্সড রিজেন্টস রডজলোম সম্পন্ন কিি েন্য LOTE েিীযো রদজি হে ন্ো।

লেরডজর্ি বোধ্যবোধ্কিো 
T&I-26150 (Bengali)

এশপ্রি 2017 অবশধ NYSED প্রশবধাদের সিংশক্ষপ্তসার

গ্র্যোেুজেশজন্ি বোধ্যবোধ্কিো

স্থোন্ীে (শুধ্ু লেোগয
রিজেন্টস
অ্যোডভোন্সড্ রিজেন্টস
রশযোথীজদি েন্য)4
রশযোথীজদি অ্বশযই অ্েি েৃষ্ঠোে িোরলকোভুক্ত লেরডজর্ি শিম েযিণ কিজি হজব, এ ছোড়োও, অ্বশযই
ললোকোল, রিজেন্টস, অ্যোডভোন্সড রিজেন্টস রডজলোমো অ্েমজন্ি েন্য রন্ম্নরলরিি েিীযোগুজলোজি

2017 সোজল 9 লগ্র্জডি ন্বোগি রশযোথীজদি েন্য

রডজলোমোি ধ্িন্

