বহুল জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবজল (FAQ)
3-8 গ্রেডের জিউ ইয়র্ক গ্রেট গ্রটে-এ জিক্ষার্থীডের অংিেহণ
প্যাডরন্ট গাইে 2018
2015-এর ফেডারররলর প্ররতেক শিক্ষার্থীর সােলে আইরন শিিৃত আরে ফে িতচ তা হরে 3-8 ফেরডর শিক্ষার্থীরদর িেরর একিার

ইংশলি লোা্ঙ্গরু েজ আর্চস্ (ELA) এিং গশিত শিষরে পরীক্ষা শদরত হরি। পরীক্ষার উরেিে শিক্ষার্থীরা শিক্ষি মারন কতর্া সুদক্ষ হরে
উঠরে ফসটি পশরমাপ করা এিং তারা ফে করলজ এিং আধুশনক কমচস্থরলর জনে প্ররোজনীে শিশ্লষিমূলক শর্ন্তা, সমসো সমাধারনর
ক্ষমতা, এিং ফেৌশিক দক্ষতাসহ হাই স্কুল ফর্থরক োজুরের্ হিার লরক্ষে সঠিক পরর্থ আরে ফস শিষেটি শনশিত করা।
3–8 গ্রেডের প্রীক্ষাগুডলা র্খি গ্রিওয়া হডব?
ELA পরীক্ষার তাশরখসমূহ: 11-12 এশপ্রল, 2018
ফমক-আপ ইএলএ ফর্স্ট: 13 এশপ্রল, এিং 16-18 এশপ্রল।
গশিত পরীক্ষা: ফম 1-2, 2018
ফমক-আপ মোর্থ ফর্স্ট: 3-4 ফম, এিং 7-9 ফম।
ফেড পেচাে অনুোেী একটি পূিাচ ঙ্গ সমেসূশর্ অনলাইরন স্কু ল কোরলন্ডারর পাওো োরি।
গ্রেডটর গ্রটে গুরুত্বপ্ূণক গ্রর্ি?
ফস্টরর্র ফর্স্ট শিক্ষার্থীর ফমৌশলক শিক্ষা কমচসূশর্র একটি গুরুত্বপূিচ অংি। শিক্ষার্থীরা এিং পশরিার উপকৃ ত হে েখন:
-

তারা শিক্ষার্থীরদর পাঠেক্রম অনুোেী ফেমারন ফপৌৌঁেুরনা প্ররোজন তার সারর্থ সমশিতভারি তারদর পরীক্ষার
কােচসম্পাদনার শিস্তাশরত তর্থে লাভ করর।

-

প্ররতেক শিক্ষার্থীর করলজ, ফপিা, এিং জীিরনর জনে প্রস্তুত হরত একই রকম প্রার্থশমক শভশি আরে শক ফনই ফসটি
শনধচাররির িোপারর স্কু লগুশলর শিশভন্ন িেিস্থা ররেরে।

-

ফকান শিক্ষার্থী অর্থিা শিক্ষার্থী গ্রুপ অেগশত কররে, কারা শপশেরে আরে এিং কারদর সহােতা প্ররোজন, কারা
উচ্চমারনর েল কররে, এিং ফকার্থাে শিক্ষকরদর িাড়শত সহােতা দরকার ফসটি শনধচাররির জনে স্কু লগুশলর ডোর্া িা
তর্থে-উপাি আরে।

িিিাধারডণর উডেডগর র্ারডণ র্ীভাডব প্রীক্ষা গ্রিয়ার চাপ্ হ্রাি র্রা হডয়ডে?
জনসাধাররির উরেরগর কাররি, শনউ ইেকচ ফস্টর্ এডু রকিন শডপার্চরমন্ট 3-8 ফেরডর পরীক্ষাে অরনক পশরিতচ ন এরনরে – এর
অন্তভুচ ি:
- সমেসীমা ফনই এমন পরীক্ষা িেিস্থাে পশরিতচ ন
- পরীক্ষাে প্ররের সংখো হ্রাস
- ইএলএ এিং গশিত – উভে পরীক্ষার জনে ফর্স্ট অশধরিিরনর সংখো শতন শদন ফর্থরক দুই শদরন কশমরে আনা এিং
ফর্রস্টর শিশভন্ন শিষে ততশররত
- NYC শিক্ষকরদর সংশশ্লষ্টতাে প্ররের সংখো আরও কমারনা

কী কী ধররনর এিং ফর্রস্টর প্রে সংখো সম্পরকচ ত আরও তরর্থের জনে, these guides on Engage NY ফদখুন।
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ফপ্রারমািন অর্থিা ভশতচ র শসদ্ধারন্তর ফিলাে ফর্রস্টর েলােল আর একমাত্র িা প্রার্থশমক পশরমাপ শহরিরি িেিহৃত হে না। সারা
িের জুরড় স্কু লগুশল কমন ফকার লাশনচং স্টোন্ডাডচ অজচরন শিক্ষার্থীরদর অেগশত মূলোেন করর। িহুশিধ পশরমাপ িেিস্থা িেিহার
করর শিক্ষার্থীরদর মূলোেন করা হে োর মরধে আরে শকন্তু এরতই সীমািদ্ধ নে, ফসগুশল হরলা ফেড, শররপার্চ কাডচ, শিক্ষার্থীর
রাইটিংরের নমুনা, ফপ্রারজক্ট, অোসাইনরমন্ট, অনে কােচসম্পাদনা-শভশিক শিক্ষার্থীর কাজ, এোড়া আরে ফস্টর্ ফর্রস্টর ফস্কার। ফস্টর্
ফর্রস্টর ফস্কার িেিহার করা হরত পারর, ফপ্রারমািরনর শসদ্ধান্ত েহরির ফক্ষরত্র ফসর্া প্রার্থশমক িা প্রধান শিষে শহরসরি গিে হরত পারর
না। একমাত্র ফস্টর্ ফর্স্ট না ফদওোর কাররি শিক্ষার্থীরক িাশস্ত ফদওো িা একই ফেরড ফররখ ফদওো োরিনা।
ইংররশজ ভাষা শিক্ষার্থী ও IEP-েুি শিক্ষার্থীরদর প্ররমািরনর মানদণ্ডসহ প্ররমািন ফপার্চরোশলও সম্পরকচ অশধক তরর্থের জনে ফদখুন:
“What to Expect: Promotion and Summer School.”1
শকেু শমডল ও হাই স্কু রল ররেরে প্রাশতষ্ঠাশনকভারি িাোই ফপ্রাোম ো পরীক্ষার নম্বররক ভশতচ র জনে িহুসংখেক শিরির্ে
শিষরের একটি শহরসরি গিে করর, ফেভারি শমডল্ স্কু ল শডররক্টশর2 এিং হাই স্কু ল শডররক্টশররত3 িোখো করা আরে। পরীক্ষার
নম্বরহীন শিক্ষার্থীরা এসি ফপ্রাোরম আরিদরনর ফোগে, এিং স্কু লগুরলারক ভশতচ র শসদ্ধান্ত েহরির সমে না পাওো পরীক্ষার
নম্বররর ফক্ষরত্র কীভারি শসদ্ধান্ত শনরত হরি, ফস িোপারর নীশত ততশর করার শনরদচ িনা ফদওো হরেরে। অনুেহ করর স্কু লগুরলার
শনজস্ব ভশতচ নীশত সম্পরকচ জানার জনে সংশশ্লষ্ট স্কু লগুরলার সারর্থ সরাসশর ফোগারোগ করুন; ফকান স্কু ল ফর্থরক তারদর ভশতচ
নীশত সম্পরকচ জানরত সমসো হরল স্কু রলর েোরমশল শলডারশিপ ফকাঅশডচরনর্ররর সারর্থ ফোগারোগ করুন।
আজি উজেগ্ন আিার িন্তাডির জিক্ষর্ গ্রটে প্রীক্ষা প্র্ক ন্ত তাডর্ প্ড়াডব? আিার িন্তাডির জিক্ষর্ডর্ জর্ তার গ্রটে
গ্রকাডরর জভজিডত োয়ী র্রা র্াডব?
না। শিক্ষক এিং শপ্রশিপোরলর মূলোেরনর জনে ফস্টর্ ফর্স্ট েলােল সম্পশকচ ত উরেরগর উির ফস্টর্ শদরেরে। ফস্টরর্র আইন
অনুোেী, 3-8 ফেরডর ফস্টর্ ইএলএ ও মোর্থ পরীক্ষাে শিক্ষার্থীরদর কমচসম্পাদনা শিক্ষক ও শপ্রশিপোলরদর িাশষচক ফপিাদাশররত্বর
কােচসম্পাদনার মান োর্াইরে অন্তভুচ ি হরি না। মহৎ শিক্ষা-শনরদচ িনা সিসমেই ফেরকান মূলোেরন সরিচািম প্রস্তুশত।
গ্রেট গ্রটে িিাপ্ত র্রডত জিক্ষার্থীডর্ র্ডতাটু কু িিয় জিডত হডব?
ফর্রস্টর জনে ফকান শনধচাশরত সমে নাই।
শিক্ষার্থীরা ো জারন ফসটি প্রদিচরনর জনে তারদর গশতরত তারা কাজ কররত পারর, এিং েলপ্রসুভারি কাজ কররে ফসটি ফদশখরে
প্ররোজন মরতা সমে তারা শনরত পারর।

1

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/64DAAB5A-BED4-4F9C-B9ED-396D6D87FC25/0/Acpolicypromoforfamilies.pdf

2

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Middle/Resources/default.htm

3

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Resources/default.htm
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গ্রটডের প্রস্তুজতর িিয এর্িি জিক্ষার্থীর র্ী র্রা উজচত?
পরীক্ষার আরগর রারত আপনার সন্তারনর োরত ভারলা ঘুম হে ফস িোপারর তারক সহােতা করুন; ফরস্ট গুরুত্বপূিচ।
সকারল, আপনার সন্তানরক িাশড়রত িা স্কু রল নািতা ফখরত উৎসাশহত করুন। নািতা শিক্ষার্থীরদর পরীক্ষার পুররা শদন সরতজ
রাখরত সাহােে করর। আপনারদর সন্তানরক িলুন তার সামর্থচের উপর আপনারদর আস্থা আরে।.
জপ্তািাতা জর্ প্াডরি িন্তািডেরডর্ গ্রেট গ্রটে িা গ্রেওয়াডত বা িন্তািডের িিয অিয গ্রর্াি জবর্ল্প িূলযায়ি
গ্রবডে জিডত?
শপতামাতারদর সম্মশত শনরত হে এমন শকেু িেশতক্রম, ফেমন প্রশতিশি শিক্ষার্থী এিং ফেডাররল-অর্থচাশেত সমীক্ষা ও শিরশ্লষি, ো
সংরিাশধত ফেডাররল শিক্ষার্থী অশধকার সুরক্ষা আইরনর অধীরন পশরর্াশলত কশমটি অন ফেিাল এডু রকিরনর মূলোেন, োড়া
এমন ফকান ফস্টরর্র আইন িা প্রশিধান ফনই োর োরা শপতামাতারদররক সন্তানরদর ফস্টর্ ফর্স্ট ফর্থরক প্রতোহাররর িা একটি শিকল্প
মূলোেরনর অনুররাধ জানািার অনুরমাদন ফদে। েশদ শপতামাতাগি তারদর সন্তানরদররক ফস্টরর্র পরীক্ষা ফদওো ফর্থরক শিরত
রাখরত র্ান, তাহরল তারদর সন্তানরদর শপ্রশিপোরলর সারর্থ কর্থা িলরত হরি। েশদ শপ্রশিপোরলর সারর্থ আরলার্নার পরও শপতামাতা
সন্তানরক পরীক্ষা ফর্থরক প্রতোহার কররত র্ান, তাহরল শপ্রশিপোলরক শপতামাতারদর শসদ্ধারন্তর প্রশত সম্মান প্রদিচন কররত হরি এিং
তারদররক জানারত হরি ফে, পরীক্ষা র্লাকারল ফেরলরমরেরদররক একটি শিকল্প শিক্ষামূলক কমচকারণ্ড শনরোশজত করর স্কু ল সম্ভািে
ফসরা কাজটি কররি। শপতামাতা ও শপ্রশিপোলরক এ আরলার্নার শলশখত নশর্থ সংরক্ষি কররত হরি।
জপ্তািাতারা র্খি িািডত প্ারডব তাডের িন্তাি প্রীক্ষায় গ্রর্িি র্ডরডে?
শনউ ইেকচ ফস্টর্ ঐশতহাশসকভারি ফর্রস্টর ফস্কার সামারর প্রকাি করর।

ফস্টর্ েলােল প্রকাি করার পর, শপতামাতা তারদর সন্তারনর ফস্কার তারদর এনওোইশস স্কু লস অোকাউরন্টর মাধেরম

ফদখরত পাররিন NYC Schools Account। ফস্টর্ ইনশডশভজুোল স্টু রডন্ট শররপার্চস (শিক্ষার্থীর একক প্রশতরিদন) প্রদান করর
োরত শিক্ষার্থীর কােচসম্পাদনা সম্পরকচ শিস্তাশরত তর্থে র্থারক। পশরিারসমূহ ফস্টর্ ফর্রস্টর ফস্কার িা অোকারডশমক অেগশত শনরে
কর্থা িলার জনে তারদর সন্তানরদর শিক্ষরকর িা শপ্রশিপোরলর সারর্থ ফোগারোগ কররত পাররন।
শপতামাতা পরীক্ষারিরষ তারদর সন্তারনর পরীক্ষা অংিশিরিষ পেচারলার্না করর ফদখরত পাররিন। শপতামাতাগি তারদর সন্তারনর
ইংররশজ ভাষা তিলী িুক 2 এিং মোর্থরমটিক্স িুক 2-এর উন্মুি প্রেপরত্রর উির পেচারলার্নার জনে তারদর সন্তারনর স্কু রলর সারর্থ
ফোগারোগ কররত পাররন।
র্জে গ্রর্াি জিক্ষার্থী গ্রেট গ্রটে িা গ্রেয়, তাহডল জর্ হডব?
ফর্স্ট ফদোরক অোশধকার দান গুরুত্বপূিচ। আপনার সন্তানরক সহােতা প্রদারন আপনার ো করা দরকার অনুেহ করর করুন এিং
এই পরীক্ষাগুশলর সমে তারা োরত স্কু রল উপশস্থত র্থারক ফসশিষেটি শনশিত করুন।
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বহুল জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবজল (FAQ)
3-8 গ্রেডের জিউ ইয়র্ক গ্রেট গ্রটে-এ জিক্ষার্থীডের অংিেহণ
প্যাডরন্ট গাইে 2018
পরীক্ষার সমে েশদ ফকান শিক্ষার্থী অনুপশস্থত র্থারক, তাহরল ফস ফমক-আপ (শিকল্প তাশরখ) পরীক্ষা ফদিার জনে শেতীে সুরোগ
পারি। েশদ ফকান শিক্ষার্থী ফমক-আপ সমরেও অনুপশস্থত র্থারক, তাহরল শিক্ষার্থী পরীক্ষা ফদোর িাড়শত আর ফকান সুরোগ পারি
না।
ফেসি শিক্ষার্থী অংিেহি করর না তারা ফকান ফস্কার পারি না। ফেসি শিক্ষার্থী পরীক্ষার ফে ফকান অংরির এক িা অশধক প্ররের
উির প্রদান করর, তাহরল ফস অংিেহি করররে িরল গিে করা হরি এিং তারক ফস্কার ফদওো হরি।
ফস্টর্ এিং ফেডাররল দােিদ্ধতার িরতচ র অধীরন, শনউ ইেকচ ফস্টর্ এডু রকিন শডপার্চরমন্ট স্কু লগুশলরক তারদর কােচসম্পাদনা
অনুোেী পেচােিৃিভারি মূলোেন এিং তারদর অিস্থান কী ফসটিও শনধচারি করর। সাধারিভারি, ফস্টর্ ফর্রস্ট শনম্ন হাররর
অংিেহি ফকান একটি স্কু লরক শনম্ন কােচসম্পাদনার স্কু ল শহরিরি শর্শিত করার ঝুৌঁ শক িৃশদ্ধ কররত পারর। সরিচাশনম্ন কােচসম্পাদনার
স্কু লগুশলর জনে শডওই অর্থিা ফস্টর্ কতৃচ ক িাড়শত উন্নশতর প্ররর্ষ্টা শদরত হরি। এোড়া, ফেসি স্কু রলর ফস্টর্ ফর্রস্ট অংিেহরির হার
95% এর কম, তারদর ফস্টর্ ফর্রস্ট অংিেহি িৃশদ্ধরত একটি পশরকল্পনা আিিেক।
অতীরত, ফেসি স্কু ল ফস্টর্ ফর্থরক হাই স্কু ল সােলে অর্থিা অরনক উন্নশতর জনে শরওোডচ খোশত লাভ করররে তারা অর্থচ অনুদান
($50,000 পেচন্ত) পািার ফোগে শিরিশর্ত হরেে োরত তারা স্কু রলর সরিচািম অনুিীল পারর। এই খোশত পাওো এিং িাড়শত অর্থচ
লারভর ফোগে হরত, স্কু লগুশলর ফস্টর্ ফর্রস্টর অংিেহরির হার নূেনতম 95% হরত হরি।
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