হাই স্কুল ট্রান্সক্রিপ্ট কীভাবে পড়বে হয়
শিক্ষার্থীর ররকর্ড স্কু ল, শিক্ষার্থী এবং পশরবারসমূহকক প্রাশিষ্ঠাশিক অগ্রগশির প্রশি লক্ষয রাখায় সহায়িা ককর। শিউ ইয়কড শসটি শর্পার্ডকমন্ট অব এর্ু ককিকির (এিওয়াইশসশর্ওই-এর) পযাকরন্টস শবল অভ রাইর্স এবং স্টু কর্ন্টস
শবল অভ রাইর্স অিুযায়ী শিক্ষার্থী, সাকবক শিক্ষার্থী, িাকের শপিামািা, এবং অশভভাবকমণ্ডলীর অশিকার আকে িাকের ররকর্ড রেখার ও কশপ পাওয়ার) এিওয়াইশসশর্ওই-এর অভযন্তকর ররকর্ড শিক্ষার্থীর সাকর্থ এক স্কু ল রর্থকক
অিয

স্কু কল

স্থািান্তশরি

হয়।

শিক্ষার্থীর

ররকর্ড

রখাোঁজার

রসরা

স্থাি

হকলা

শিক্ষার্থী

সবডকিষ

রয

স্কু কল

শেকলা

(বা

আকে),

রসটি

রর্থকক

শুরু

করা।

আরও

িকর্থযর

জিয

http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/StudentRecords/Transcripts ওকয়বসাইর্ রেখুি।

ট্রান্সক্রিপ্ট কী?

আক্রি কী কবে আিাে ট্রান্সক্রিবপ্টে একটি কক্রপ
পপবে পাক্রে?

একটি ট্রান্সশিপ্ট হকলা হাই স্কু ল রিশর্র্, চূ ড়ান্ত রগ্রর্, এবং
এিওয়াইশসশর্ওই-এর রিওয়া সকল পরীক্ষার অশিশিয়াল পূর্াড ঙ্গ

শিক্ষার্থীরা স্কু কল র্থাকাকাকল হাই স্কু লগুকলা সািারর্ি শিক্ষার্থীকেরকক

ররকর্ড। এটি শিক্ষার্থী হাই স্কু কল র্থাকাকাকল শিক্ষার্থী রযসব রকাসড ও

আিঅশিশিয়াল পযডায়িশমক ট্রান্সশিপ্ট প্রোি ককর। এগুকলা শিক্ষার্থী
ও পশরবারকক ট্রান্সশিকপ্ট প্রেত্ত িকর্থযর অভ্রান্তিা যাচাই করার ও

আপক্রি ক্রক জাবিি?
শিউ ইয়কড শসটিকি হাই স্কু ল গ্রাজুকয়র্ হকি শিক্ষার্থীকেরকক শিশেড ষ্ট শবষয়গুকলাকি
৪৪ রিশর্র্ অজডি করকি এবং শিশেড ষ্ট পরীক্ষাগুকলাকি উত্তীর্ড হকি হয়। অিলাইকি
গ্রযাজুকয়িকির িিড সমূকহ রজকি শিি শিকচর ওকয়বসাইর্ রর্থকক

পরীক্ষাসমূকহ অংি শিকয়কে, িার প্রমার্ রেয়।

রসগুকলা সম্পককড প্রশ্ন করার সুকযাগ রেয়।

েুই িরকির ট্রান্সশিপ্ট আকে, রযগুকলার জিয আপশি অিুকরাি
জািাকি পাকরি: এক, এর্াকক বলা হকয় "স্টু কর্ন্ট ট্রান্সশিপ্ট", এটি

আপশি যশে ১৮ বেকরর কম বকয়সী রকাি শিক্ষার্থীর শপিামািা বা
অশভভাবক রহাি, িাহকল স্কু ল বেকরর রয রকাি সময় একটি

আপিার স্কু কলরও গ্রযাজুকয়িি কার্ড আকে রযখাকি রিশর্র্ ও পরীক্ষার
িিড সমূকহর রূপকরখা রেওয়া আকে, শিক্ষার্থী রয বের িবম রগ্রকর্ ভশিড হকয়কে,

ট্রান্সশিকপ্টর জিয স্কু কল অিুকরাি জািাকি পারকবি। আপশি বিড মাকি

িার উপর শভশত্ত ককর িা তিশর।

িকব সাজাকিা হয় পাঠ্য শবষয় অিুযায়ী। "ট্রান্সশিপ্ট" শহকসকব

যশে এিওয়াইশসশর্ওই-এর রকাি স্কু কলর শিক্ষার্থী রহাি, িাহকলও
আপশি আপিার গাইকর্ন্স কাউকন্সলকরর কাকে রয রকাি সময় একটি

শিক্ষার্থী ও শপিামািা বা অশভভাবককের অশিকার আকে িাকের স্কু কলর রগ্রশর্ং

আপিার স্কু ল উভয় সংস্করর্ বুঝকি পাকর।

ট্রান্সশিকপ্টর জিয অিুকরাি জািাকি পারকবি।

পশলশস (িম্বর-িীশি) সম্পককড শলশখি ির্থয লাকভর অিুকরাি জািাবার।

ট্রান্সক্রিপ্ট-এে কাজ কী?

স্কু বল আক্রি ক্রক জািবে চাইবে পাক্রে?

ইয়ার ও র্ামড অিুযায়ী সাজাকিা হয়। অপরটি হকলা "স্টু কর্ন্ট
পারমাকিন্ট ররকর্ড" (শিক্ষার্থীর স্থায়ী ররকর্ড), অিুরূপ ির্থয র্থাকক,

www.schools.nyc.gov/RulesPolicies /GraduationRequirements ।

শিক্ষার্থীকক গ্রাজুকয়িকির পকর্থ এশগকয় শিকি শিক্ষার্থীকক রকান্ রকাসড
ও পরীক্ষায় অংি শিকি হকব, রসর্া শিিডারর্ করকি

 আমার রেকল বা রমকয় কখি গ্রযজুকয়িি করকব বকল আপশি
প্রিযািা ককরি?

এিওয়াইশসশর্ওই ট্রান্সশিকপ্টর ির্থয বযবহার ককর।

 গ্রযাজুকয়র্ হকি হকল আরও ককিা রিশর্র্ করকি বা পরীক্ষা শেকি
হকব?

শিক্ষার্থী ভশিড র মািেণ্ড পূরর্ ককরকে শকিা, রসর্া শিিডারকর্ ককলজ
ও অিযািয মািযশমক-উত্তর শিক্ষা প্রশিষ্ঠাি ট্রান্সশিপ্ট বযবহার
ককর। িেুপশর, ভশবষযি শিকয়াগোিাকের কাকে ও শমশলর্াশরকি
হাই স্কু ল গ্রযাজুকয়িকির প্রমার্ শহকসকব ট্রান্সশিপ্ট উপস্থাপি করা
রযকি পাকর।

 পরবিী র্াকমডর জিয িাকক রকান্ রকান্ রকাসড বা পরীক্ষা শেকি
হকব?

 আশম কীভাকব িার অগ্রগশিকি সহায়িা করকি পাশর?

আপিার স্কু কলর প্রাশিষ্ঠাশিক কমডসম্পােিা মূলযায়কির প্রশিয়া জািার জিয
স্কু কলর রগ্রশর্ং পশলশসর একটি কশপর রপকি গাইকর্ন্স কাউকন্সলর বা
শপ্রশন্সপযাকলর সাকর্থ রযাগাকযাগ করুি।
একটি এিওয়াশস স্কু ল অযাকাউন্ট শেকয় শপিামািা বা অশভভাবক িাকের
সন্তাকির উপশস্থশি, রগ্রর্, মূলযায়ি এবং সংকযাগ ির্থয কম্পুযর্ার, রিাি অর্থবা
র্যাবকলকর্ েিটি ভাষায় রেখকি পাকবি। আপিার যশে ইকিামকিয একটি
এিওয়াইশস স্কু লস অযাকাউন্ট র্থাকক, িাহকল লগ ইি করার জিয
http://mystudent.nycওকয়বসাইকর্ যাি। অি এিওয়াইশস স্কু লস অযাকাউকন্ট
ররশজস্টার করার জিয www.schools.nyc.gov/
RulesPolicies/StudentRecords /NYCschools ওকয়বসাইর্ যাকবি।

আক্রি কাে কাবে সাহাবযেে জিে েলবে পাক্রে? গাইকর্ন্স কাউকন্সলর অর্থবা শপ্রশন্সপযাকলর সাকর্থ শিম্নশলশখি শবষকয় কর্থা বলুি:
ক্রিউ ইয়কক ক্রসটিে
গ্র্োজুবয়শবিে শেক

T&I-25971 (Bengali)

অগ্র্গক্রে
গ্র্োজুবয়শবিে পবে

আপিাে স্কু বলে
পগ্র্ক্র িংবয়ে িীক্রে

শিউ ইয়কড শসটি শর্পার্ডকমন্ট অব এর্ু ককিি
ক্রশক্ষােীে স্থায়ী পেক ক

কীভাবে "স্থায়ী পেক ক " পড়বে হবে

স্কু কলর িাম

❶ এই ঘরটিকি আকে পিৌক্রলক সিাক্তকােী ও পযাগাবযাবগে েেে। এসব িকর্থযর রকািটি অশুদ্ধ হকল স্কু কল রযাগাকযাগ করুি।

Name / Id : STUDENT’S NAME / OSIS#####
Address : STUDENT'S ADDRESS
Ph# : ########## Ofcl : XXX

Grade Level : 09

Admit Date: 08/01/2015

Discharge Date :

DOB : 01/01/2002

Graduation Date :

Gender : X

Parent : PARENT’S NAME

Status : A

Counselor : COUNSELOR’S NAME

English / ESL / 1

Actual
Mark
2015 / 1
01M957
EES81
ENGLISH 9
86
GAUTHIER
1.00 / 1.00
2015 / 2
01M957
EES82
ENGLISH 9
84
GAUTHIER
1.00 / 1.00
Subject Area : Actual Credits / Credits Earned : 2.00 / 2.00
Subject Area Average : 85%
Credits Averaged : 2.00
Social Studies / 2
Actual
Mark
2015 / 1
01M957
HGS41
GLOBAL STUD 9
73
PARK
1.00 / 1.00
2015 / 2
01M957
HGS42
GLOBAL STUD 9
60
PARK
1.00 / 0.00
2015 / 7
01M957
HGS42
GLOBAL STUD 9
67
PARK
1.00 / 1.00
Subject Area : Actual Credits / Credits Earned : 3.00 / 2.00
Subject Area Average : 66.67%
Credits Averaged : 3.00
Mathematics / 3
Actual
Mark
2015 / 1
01M957
MES21
ALGEBRA I
76
THOMAS
1.00 / 1.00
2015 / 2
01M957
MES22
ALGEBRA I
80
THOMAS
1.00 / 1.00
Subject Area : Actual Credits / Credits Earned : 2.00 / 2.00
Subject Area Average : 78%
Credits Averaged : 2.00
Sciences / 4
Actual
Mark
2015 / 1
01M957
SLS21
LIVING ENVIRON
86
RYAN
1.00 / 1.00
2015 / 1
01M957
SLS21QL LIV ENVIRON LAB
P
RYAN
0.00 / 0.00
2015 / 2
01M957
SLS22
LIVING ENVIRON
90
RYAN
1.00 / 1.00
2015 / 2
01M957
SLS22QL LIV ENVIRON LAB
P
RYAN
0.00 / 0.00
Subject Area : Actual Credits / Credits Earned : 2.00 / 2.00
Subject Area Average : 88%
Credits Averaged : 2.00
Health/Physical Education / 8
Actual
Mark
2015 / 1
01M957
PPS81
PHYSICAL ED
81
NELSON
0.50 / 0.50
2015 / 2
01M957
PPS82
PHYSICAL ED
85
NELSON
0.50 / 0.50
Subject Area : Actual Credits / Credits Earned : 1.00 / 1.00
Subject Area Average : 83%
Term Credits Averaged : 1.00

Exam Summary
2015
2015

Term 2
Term 2

SXRKE
MXREE

Cumulative Average : 78.90%

T&I-25971 (Bengali)

LIV ENVIRO REG JUN
80
INT ALGEBRA REG JUN
68
Cumulative : Actual Credits / Credits Earned : 10.00 / 9.00
Cumulative Credits Averaged : 10.00

❷যখি রকাসড রিওয়া হকয়শেল, এই কলাম রস স্কু ল ইয়াে ও টািক -এে (2015/1) প্রশিশিশিত্ব ককর। একটি র্ামড হকলা রকাসডটির পূর্ড
কাল। শিক্ষার্থীরা চূ ড়ান্ত রগ্রর্ (প্রকৃ ি িম্বর/মাকড ) পাকব িাকের ট্রান্সশিকপ্ট প্রশি র্াকমডর সমাশির পর।
❸ এই কলাকম আকে “ক্র ক্রেএি” বা “ক্র ক্রিক্ট/েবো/িাম্বাে” (01M957). রয স্কু কল প্রশিটি রকাসড করা ও রগ্রর্ রেওয়া হয়, িার
বর্ডিা র্থাকক এখাকি। যখি শিক্ষার্থী এিওয়াইশসশর্ওই-এর একটি স্কু ল রর্থকক অিযটিকি বেশল হয় বা শর্ওই-এর শভন্ন রকাি স্কু কল
রকাসড ককর, রসকক্ষকে ট্রান্সশিকপ্ট একাশিক শর্শবএি র্থাককব।
❹ এই কলাকম আকে পকাবসক ে পকা

(EES81), যা রর্থকক রের্থা যায় শক রিখাকিা হয় এবং রসটি কীভাকব প্রোি করা হয়।

এিওয়াইশসশর্ওই-এর সকল স্কু ল একই রকাসড রকার্ বযবহার ককর।
❺ এই কলাকম আকে পকাবসক ে ক্রশবোিাি, (ENGLISH 9), যা বর্ডিা রেয় প্রকৃ িপকক্ষ কী রিখাকিা হয়। রকাসড রকাকর্র রচকয় এর
বযশিিম হকলা, স্কু লগুকলা িাকের রকাকসডর শিজস্ব শিকরািাম শেকি পাকর।
❻ এই কলাকম আকে শিক্ষার্থীর প্রকৃ ি িম্বর (86), বা এই পকাবসক ে চূ ড়ান্ত পগ্র্ । স্কু ল একটি বা অশিক রগ্রর্ পশরমাকপর একক রবকে
শিকি পাকর (রযমি A-F এবং 65-100). শকেু রগ্রর্, রযমি NX, NL, এবং NS শুিু শবকিষ পশরশস্থশিকি রেওয়া হয়। রকাি রগ্রর্
সম্পককড প্রশ্ন র্থাককল শকংবা স্কু কলর রগ্রশর্ং িীশির কশপ রপকি চাইকল স্কু কলর সাথর্থ রযাগাকযাগ করুি।
❼ এই কলাকম আকে শযশি রকাসড পশড়কয়কেি ও চূ ড়ান্ত রগ্রর্ প্রোি ককরকে, রস ক্রশক্ষবকে িাি (GAUTHIER)।
❽ এই কলাকম প্রক্রেটি পকাসক কবো পিক্র ট েহি কবে (1.00) রসর্া রেওয়া র্থাকক। শকেু শকেু রকাসড, রযমি সাকয়ন্স লযাব ও
শরকজন্টস রপ্রপ রকাসড, গুরুত্বপূর্ড অশভজ্ঞিা রেয়, শকন্তু রকাি রিশর্র্ িরা হয় িা। এসব রকাসড ট্রান্সশিকপ্ট উকেখ র্থাকক, শকন্তু
০.০০ রিশর্র্ বহি ককর।
❾ এই কলাকম আকে প্রশিটি রকাকসডর জিয ক্রশক্ষােী কবো পিক্র ট অজকি কবে(1.00) রসর্া। শিক্ষার্থীরা রযসব রকাসড উত্তীর্ড হয়,
রসগুকলাকিই শুিু রিশর্র্ অজডি ককর।
রযসব রিশর্কর্র জিয রচষ্টা ককরশেল ও রযসব রিশর্র্ অজডি ককরকে, িার একটি শহসাব পাওয়া রযকি পাকর প্রশিটি শবষকয়র
এবং ট্রান্সশিকপ্টর শিকচ। যশে রকাি শিক্ষার্থী আকগ একটি রকাকসড অকৃ িকাযড হকয় র্থাকক, িাহকল রচষ্টা করা রিশর্কর্র চাইকি
অশজডি রিশর্কর্র সংখযা কম হকব। গ্রযাজুকয়র্ হকি হকল শিশেড ষ্ট রকাকসড শিক্ষার্থীকেরকক 44 রিশর্র্ অজডি করকি হকব।
❿ এই ঘরটি রেখায় শিক্ষার্থীর ক্রেবজন্টস পেীক্ষাে পস্কাে। স্কু লগুকলা অশজডি সকল শরকজন্টস পরীক্ষার রস্কার িা শুিু রেষ্ঠ রস্কার
প্রেিডি করকব, রসর্া স্কু ল রবকে শিকি পারকব।
⓫ আপশি যশে রগ্রকর্র পুঞ্জীভূ ি গড় কীভাকব শির্ডয় করা হয়, রস বযাপাকর রকাি প্রশ্ন র্থাককল আপিার বিড মাি স্কু কলর
সাকর্থ রযাগাকযাগ করুি।

