বহুল রিজ্ঞারিত প্রশ্নাবরল (এেএরকউ)
৩-৮ ফেখেি রনউ ইয়কক ফেট ফটে-এ রিক্ষার্থীখদি অংিেহণ
প্যাখিন্ট গাইে

নির্দে নিকা
ফেোখিল এভরি েু খেন্ট িাকরিেি (িব রিক্ষার্থী িেল হয়) অযাক্ট এি িতক অনুযায়ী ৩-৮ ফেে
প্যকন্ত ইংখিরি ভাষা শিলী ও গরণখত প্ররত বছি একবাি এবং হাই স্কু খল একবাি প্িীক্ষা রনখত হখব;
রবজ্ঞাখনি িনয স্কু লগুখলাখক অবিযই এখলখেন্টারিখত, রেেল স্কু খল ও হাই স্কু খল একবাি কখি প্িীক্ষা রনখত
হখব। ফেোখিল এবং ফেখটি বাযতযতােকলক প্িীক্ষা প্রিপ্কিণ ছাওাও, এই প্িীক্ষািেকহ রিক্ষার্থীখদি এবং
স্কু লগুখলাি বছি-খর্থখক-বছখিি অেগরত প্রিোখপ্ও িহায়ক। এিব প্িীক্ষা িম্পখকক আপ্নাি হয়খতা রকছু
প্রশ্ন র্থাকখত প্াখি, এেন রকছু প্রশ্ন ও তাি উত্তখিি তারলকা রনখে ফদওয়া হখলৌ।

কখি ৩-৮ গ্রের্ের পরীক্ষাগুর্ া গ্রিওয়া হর্ে?
২০১৭ িাখল, ইএলএ প্িীক্ষা ফনওয়া হখব ২৮-৩০ োেক, এ তারিেগুখলাখত রদখত না প্ািখল ফেক-আপ্
তারিে ৩১ োেক, ৩-৫ এরপ্রল। গরণত প্িীক্ষা ফনওয়া হখব ২-৪ ফে, এ তারিেগুখলাখত রদখত না প্ািখল
ফেক-আপ্ তারিে ৫, ৮-১০ ফে। ফেে প্যকায় অনুযায়ী একটি প্কণকাঙ্গ িেয়িকরে অনলাইখন স্কু ল
কযাখলন্ডাখি প্াওয়া যাখব।

পরীক্ষার ফ কীভার্ে েযেহার করা হয়?
ফেখটি প্িীক্ষাগুখলা রিক্ষার্থীি ফেৌরলক রিক্ষা কেকিকরেি একটি গুরুত্বপ্কণক অংি। এগুখলা , প্াঠ্য
রবষয়গুখলাখত রিক্ষার্থীখদি দক্ষতা ও অযতীত রবষখয়ি রবরভন্ন ফকাখিক তাখদি িক্ষেতাি েকলযায়ন প্রদান
কখি, রিক্ষার্থীিা কখলি ও কেকিগখতি িনয প্রস্তুত হখয় হাই স্কু ল ফর্থখক োিুখয়ট হওয়াি প্খর্থ কখতাটু কু
অেিি হখয়খছ, ফিটা প্রিোখপ্ি একটি উপ্ায় রহখিখব কাি কখি, এবং আিন্ন রিক্ষারনখদক িনাি প্রকৃ রত
রনযতকািণ কিখত িহায়তা কখি। রিক্ষার্থী কখলখি উত্তীণক হওয়া ও কেকখক্ষখেি িনয প্রস্তুত হওয়াি প্খর্থ
অেিি হখে রক না, ফিটা রনরিত হওয়ায় রিক্ষার্থীি ক্লািরুে অযািাইনখেন্ট, প্রখিক্ট, িেনা, এবং
প্িীক্ষািেকখহি িাখর্থ িাখর্থ ফেট ফটে-এি েল রিক্ষকখদিখক গুরূত্বপ্কণক তর্থয প্রদান কখি।
স্কু লগুখলা কীভাখব কাি কিখছ, ফিটা েকলযায়ন কিখত, এবং স্কু লগুখলাি উন্নরতখত িহায়তাি ফক্ষেগুখলা
রেরিত কিখত রনউ ইয়কক রিটি রেপ্াটকখেন্ট অভ এেু খকিন প্িীক্ষাি েলােলখক বযবহাি কখি। তদুপ্রি,
রেওই-এি রকছু কেকিকরে এবং রেেল ও হাই স্কু ল ভরতক ি ফক্ষখে রিদ্ধান্ত েহখণি িেয় ফেট ফটখেি
েলােলখক একটি রবখবেয রবষয় রহখিখব বযবহাি কখি; ফেট ফটখেি েলােলহীন রিক্ষার্থীিা তািপ্িও
ফিিব কেকিকরেখত আখবদন কিখত প্ািখব, তখব তাখদিখক বাওরত যতাপ্ অরতক্রে কিখত হখত প্াখি
(অরতরিক্ত তখর্থযি িনয রনখে ফদেুন)। এিব ফেখটি প্িীক্ষাি কািখণ রিক্ষার্থীখদি ফেে উত্তীণক হওয়া
বা রিক্ষক বা রপ্ররিপ্যালখদি িনয রনয়রেত েকলযায়খনি েল লাভ কিায় ফকান ভক রেকা র্থাকখব না,
অন্ততঃ ২০১৯-২০২০ স্কু ল বছি প্যকন্ত। এিব েকলযায়নরভরত্তক ফযখকান োনদণ্ড িেৃরদ্ধেকলক বা গঠ্নেকলক
উখেখিয বযবহাি কিা হখব।
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গ্রের্ের পরীক্ষা সমাপ্ত করর্ে নিক্ষার্থীর্ক কর্োেু কু সময় নির্ে হর্ে?
গত বছখিি েখতা এবাখিি প্িীক্ষায়ও িেয়িীো র্থাকখবনা। রিক্ষার্থীিা যখতাক্ষণ েলপ্রিক কাি কিা
অবযাহত িােখব, তািা তাখদি রনিস্ব গরত অনুযায়ী কাি কিখত িক্ষে হখব, এবং যাখদি রবখিষ বযবস্থা
আবিযক, তাখদিিহ িকল রিক্ষার্থী প্িীক্ষা যেন ফিষ হখব, তেনই উত্তিপ্ে িো রদখত প্ািখব।

গ্রেে-এর সময় যনদ গ্রকাি নিক্ষার্থী অিুপনিে র্থাকর্ নক হর্ে?
প্িীক্ষাি িেয় যরদ ফকান রিক্ষার্থী অনুপ্রস্থত র্থাখক, তাহখল স্কু ল রনরদক ষ্ট ফেক-আপ্ (রবকল্প তারিে)
িেখয় প্িীক্ষা ফনখব। যরদ ফকান রিক্ষার্থী ফেক-আপ্ িেখয়ও অনুপ্রস্থত র্থাখক, তাহখল রিক্ষার্থীি প্িীক্ষা
ফনওয়া হখব না।

নপোমাো নক পার্রি সন্তাির্দরর্ক গ্রেে গ্রেে িা গ্রদওয়ার্ে ো সন্তাির্দর জিয
অিয গ্রকাি নেকল্প মূ যায়ি গ্রের্ে নির্ে?
রপ্তাোতাখদি িম্মরত রনখত হয় এেন রকছু বযরতক্রে, ফযেন প্ররতবরি রিক্ষার্থী এবং ফেোখিল-অর্থকারয়ত
িেীক্ষা ও রবখেষণ, যা িংখিারযতত ফেোখিল রিক্ষার্থী অরযতকাি িুিক্ষা আইখনি অযতীখন প্রিোরলত
করেটি অন ফেিাল এেু খকিখনি েকলযায়ন, ছাওা এেন ফকান ফেখটি আইন বা প্ররবযতান ফনই যাি দ্বািা
রপ্তাোতাখদিখক িন্তানখদি ফেট ফটে ফর্থখক প্রতযাহাখিি বা একটি রবকল্প েকলযায়খনি অনুখিাযত িানাবাি
অনুখোদন ফদয়। যরদ রপ্তাোতাগণ তাখদি িন্তানখদিখক ফেখটি প্িীক্ষা ফদওয়া ফর্থখক রবিত িােখত
োন, তাহখল তাখদি িন্তানখদি রপ্ররিপ্যাখলি িাখর্থ কর্থা বলখত হখব। যরদ রপ্ররিপ্যাখলি িাখর্থ আখলােনাি
প্িও রপ্তাোতা িন্তানখক প্িীক্ষা ফর্থখক প্রতযাহাি কিখত োন, তাহখল রপ্ররিপ্যালখক রপ্তাোতাখদি
রিদ্ধাখন্তি প্ররত িম্মান প্রদিকন কিখত হখব এবং তাখদিখক িানাখত হখব ফয, প্িীক্ষা েলাকাখল
ফছখলখেখয়খদিখক একটি রবকল্প রিক্ষােকলক কেককাখণ্ড রনখয়ারিত কখি স্কু ল িম্ভাবয ফিিা কািটি কিখব।
রপ্তাোতা ও রপ্ররিপ্যালখক এ আখলােনাি রলরেত নরর্থ িংিক্ষণ কিখত হখব।

যনদ গ্রকাি নিক্ষার্থী গ্রেে গ্রেে নদর্ে অস্বীকৃনে জািায়, োহর্ নক হর্ে?
যরদ স্কু খল ফকান রিক্ষার্থী ফেখটি প্িীক্ষাি প্ুখিাটাই রদখত অস্বীকৃ রত িানায়, তাহখল স্কু ল প্িীক্ষাি রতন
রদখনি প্রখতযকটি রদন উত্তিপ্খে “Refused Entire Test” রেরিত কিখব। স্কু ল িবকখতা ফেষ্টা কিখব
রবকল্প রিক্ষারনখদক িনা কেককাণ্ড, ফযেন রিরেং বা অনয ফকান প্রখিক্ট বা অযািাইনখেন্ড ইতযারদি বযবস্থা
কিাি।
ফয রিক্ষার্থী অংিেহণ কিখব না, ফি প্িীক্ষা রদখত উপ্রস্থত হখয় উত্তিপ্খে িবাব না রলো, রকংবা
প্িীক্ষা েহখণ ত্রুটি র্থাকায় প্িীক্ষা বারতল হওয়া রিক্ষার্থীখদি নযায় প্িীক্ষায় নম্বি প্াখব না। অনুেহ
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কখি ফেয়াল কিখবন ফয, ফযিব রিক্ষার্থী প্িীক্ষাি ফয ফকান অংখিি এক বা অরযতক প্রখশ্নি উত্তি প্রদান
কখি, যরদও ফি প্িবতীগুখলা রদখত অস্বীকৃ রত িানায়, তাহখল ফি অংিেহণ কখিখছ বখল গণয কিা এবং
ফস্কাি ফদওয়া হখব।
ফযিব রিক্ষার্থী প্িীক্ষায় বিখত অস্বীকৃ রত িানাখব, তাখদি রনম্নরলরেত প্রিণরতি েুখোেুেী হখত হখব:
ফপ্রাখোিখনি রিদ্ধাখন্তি িনয: িািা বছি িুখও স্কু ল কেন ফকাি লারনকং েযান্ডােক অিকখন রিক্ষার্থীখদি
অেগরত েকলযায়ন কখি। রিক্ষার্থীখদিখক িােেীকভাখব েকলযায়ন কিা হয় ফেট ফটখেি নম্বি , ফেে,
রিখপ্াটক কােক, রিক্ষার্থীি ফলোি নেুন, প্রখিক্ট, অযািাইনখেন্ট, এবং অনযানয কেকিম্পাদনারভরত্তক েকলযায়ন,
ইতযারদ বহুিংেযক োপ্কাঠি বযবহাি কখি। যরদও ফেট ফটখেি ফস্কাি বযবহাি কিা হখত প্াখি,
ফপ্রাখোিখনি রিদ্ধান্ত েহখণি ফক্ষখে ফিটা প্রার্থরেক বা প্রযতান রবষয় রহখিখব গণয হখত প্াখি না। একোে
ফেট ফটে না ফদওয়াি কািখণ রিক্ষার্থীখক িারদ ফদওয়া বা একই ফেখে ফিখে ফদওয়া যাখবনা।
স্কু ল যরদ রনরিত হয় ফয রিক্ষার্থী েযার্থ ও ইএলএ-খত প্যকাপ্ত অেগরত অিকন কখিখছ (এবং ৮ে ফেখে
যরদ রিক্ষার্থী িকল ফেৌরলক প্াখঠ্য উত্তীণক হখয়খছ) বখল প্যকাপ্ত প্রোণ িখয়খছ, তাহখল ফি রিক্ষার্থী উত্তীণক
হখব।
যরদ িািা স্কু ল বছখিি একারযতক প্রোখণি রভরত্তখত স্কু ল যরদ রনরিত হয় ফয রিক্ষার্থী েযার্থ ও ইএলএফত প্যকাপ্ত অেগরত অিকন কখিরন, তাহখল স্কু ল প্িবতী ফেখেি িনয রিক্ষার্থী প্রস্তুত রকনা, ফিটা রনরিত
হখত স্কু ল রিক্ষার্থীি ফপ্াটকখোরলও িম্পন্ন কিখব। কেন ফকাি-এি িাখর্থ িােঞ্জিয রবযতান কখি শতরি
কিা ফপ্াটকখোরলও রিক্ষার্থীি ফলোপ্ওা িম্পখকক একটি বস্তুরনষ্ঠ েকলযায়ন উপ্স্থাপ্ন কখি, এবং এখত স্কু খলি
িনয নেনীয়তাি িুখযাগ ফদয় যাখত স্কু ল িািা বছিবযাপ্ী রিক্ষার্থীি িম্পন্ন কিা কাি ও েকলযায়নিেকহখক
অন্তভুক ক্ত কিখত প্াখি। যরদ রিক্ষার্থীি প্রখোিন ফপ্াটকখোরলও প্রদিকন কখি ফয রিক্ষার্থী প্রখোিখনি োন
অিকন কখিখছ, তাহখল রিক্ষার্থীখক প্িবতী ফেখে উত্তীণক কিা হখব। শুযতু ফেট ফটে ফদয়রন বখল স্কু ল
রিক্ষার্থীি প্রখোিন ফপ্াটকখোরলও প্কিণ কিা বাযতযতােকলক কিখত প্ািখব না।
ইংখিরি ভাষা রিক্ষার্থী ও আইইরপ্-যুক্ত রিক্ষার্থীখদি প্রখোিখনি োনদণ্ডিহ প্রখোিন ফপ্াটকখোরলও িম্পখকক
অরযতক তখর্থযি িনয ফদেুন: “What to Expect: Promotion and Summer School.”1

1

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/64DAAB5A-BED4-4F9C-B9ED-396D6D87FC25/0/Acpolicypromoforfamilies.pdf
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ভরতক িংক্রান্ত রিদ্ধাখন্তি িনয: ২০১৪ িাখলি োখেক
ফকান স্কু ল বা ফপ্রাোে ফেট ফটে-এি প্িীক্ষাি
তাখদি ভরতক নীরতখত বযবহাি কিখত প্ািখব না।
নম্বিগুখলাখক ভরতক ি বহুিংেযক োনদখণ্ডি একটি

গৃহীত রনউ ইয়কক ফেখটি আইন2-এি িনয রেওই-এি
নম্বিখক একক, প্রার্থরেক বা গুরুত্বপ্কণক রবষয় রহখিখব
রনখে বরণকত প্রিরস্থরতগুখলাখত ফেট ফটে-এি
রহখিখব বযবহাি কিা হখয়খছ ।

রকছু রেেল ও হাই স্কু খল িখয়খছ প্রারতষ্ঠারনকভাখব বাছাই ফপ্রাোে যা প্িীক্ষাি নম্বিখক ভরতক ি িনয
বহুিংেযক রবখবেয রবষখয়ি একটি রহখিখব গণয কখি, ফযভাখব রেেল্ স্কু ল রেখিক্টরি3 এবং হাই স্কু ল
রেখিক্টরিখত4 বযােযা কিা আখছ। প্িীক্ষাি নম্বিহীন রিক্ষার্থীিা এিব ফপ্রাোখে আখবদখনি ফযাগয,
এবং স্কু লগুখলাখক ভরতক ি রিদ্ধান্ত েহখণি িেয় না প্াওয়া প্িীক্ষাি নম্বখিি ফক্ষখে কীভাখব রিদ্ধান্ত
রনখত হখব, ফি বযাপ্াখি নীরত শতরি কিাি রনখদক িনা ফদওয়া হখয়খছ। অনুেহ কখি স্কু লগুখলাি রনিস্ব
ভরতক নীরত িম্পখকক িানাি িনয িংরেষ্ট স্কু লগুখলাি িাখর্থ িিািরি ফযাগাখযাগ করুন; ফকান স্কু ল
ফর্থখক তাখদি ভরতক নীরত িম্পখকক িানখত িেিযা হখল স্কু খলি েযাখেরল রলোিরিপ্ ফকাঅরেকখনটখিি
িাখর্থ ফযাগাখযাগ করুন।
স্কু খলি ফেট ও ফেোখিল দায়বদ্ধতাি িনয: ফেট ও ফেোখিল দায়বদ্ধতাি নীরতি অযতীখন ফেট
প্ররতটি স্কু খলি ফেট ফটে-এ অংিেহখণি হাি প্রিোপ্ কখি। কািণ রবখবেনা না কখি (খযেন,
অনুপ্রস্থরত বা প্রতযাহাি), স্কু খলি রিক্ষার্থীখদি ফকান একটি বা একারযতক িাবগ্রুখপ্ি (খযেন ৯৫%এি কৃ ষ্ণাঙ্গ রিক্ষার্থী, প্ররতবরিতাযুক্ত রিক্ষার্থী, ইতযারদ) ৯৫%-এি কে রিক্ষার্থী যরদ েযার্থ বা ইএলএ
প্িীক্ষায় অংিেহণ কখি, তাহখল স্কু লটি "প্যকাপ্ত বারষকক অেগরত" (এওয়াইরপ্) অিকন কিখছনা,
এেন স্কু ল রহখিখব রেরিত হয়। এি েখল রনম্নরলরেতগুখলা িংঘটিত হয়:
 একই িাবগ্রুপ্ রতন বছখিি এওয়াইরপ্ অিকখন বযর্থকতাি প্ি একটি স্কু ল "স্থানীয় িহায়তা
প্রাপ্ত প্রিকল্পনা" (এলএরপ্) স্কু ল রহখিখব রেরিত হখত প্াখি। এলএরপ্ স্কু লগুখলাখক "ভাখলা
অবস্থাখন র্থাকা" রহিখব রবখবেনা কিা হয় না এবং ফিাগুখলা িাযতািণত বাওরত রিখপ্াটক ও
স্ব-প্যকাখলােনাি িতক াযতীন র্থাখক।
 অংিেহণকািীি হাি িংক্রান্ত োনদণ্ড প্কিণ না কিা স্কু লগুখলা "প্ুিস্কািপ্রাপ্ত স্কু ল" রহখিখব
রবখবরেত হওয়াি ফযাগযতা লাভ কখিনা, যা ফেখটি অনযানয স্কু লগুখলাি তু লনায় উচ্চ
কেকিম্পাদনা বা উচ্চ অেগরত প্রদিকনকািী স্কু ল রহখিখব েযকাদাখক তু খল যতখি।

2

http://intranet.nycboe.net/NR/rdonlyres/E9E239C9-8C85-47DC-827D-DEA10CFD5D9D/0/305Generalpowersandduties.pdf

3

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

4

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/High/Resources/default.htm
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এেের্রর গ্রেে পরীক্ষার ফ াফ নিক্ষক ও নিনিপযার্ র কার্জর মাি ও
এিওয়াইনসনেওই স্কু র্ র দায়েদ্ধোর উপর কী িভাে গ্রফর্ ?
ফেখটি আইন অনুযায়ী ৩-৮ ফেখটি ইএলএ ও েযার্থ প্িীক্ষায় রিক্ষার্থীখদি কেকিম্পাদনা রিক্ষক ও রপ্ররিপ্যালখদি
বারষকক ফপ্িাদারিখত্বি কাযকিম্পাদনাি োন যাোইখয় অন্তভুক ক্ত হখব না। ফেখটি প্িীক্ষাি েলােখলি উপ্খি রভরত্ত
কখি ফযখকান েকলযায়ন রিক্ষক ও রপ্ররিপ্যালখদি অখপ্িাদারিখত্বি কাযকিম্পাদনাি েকলযায়খন অন্তভুক ক্ত হখব, যা
বযবহৃত হয় শুযতু প্িােিকেল
ক ক উখেখিয। এ বছখিি প্িীক্ষাি েল এনওয়াইরিরেওই-এি school quality guidesএখত উপ্স্থারপ্ত স্কু খলি কাযকিম্পাদনাি প্রিোপ্খক অন্তভুক ক্ত হখত প্াখি। আিও তখর্থযি িনয অনুেহ কখি
http://schools.nyc.gov/Offices/advance/ ওখয়বিাইট ফদেুন।

গ্রকাি নপোমাো নক পরীক্ষার্ির্ে োর্দর সন্তার্ির পরীক্ষা পযে ার্ াচিা কর্র গ্রদখর্ে
পারর্েি?
হযাাঁ, রপ্তাোতা তাখদি িন্তাখনি ফস্কাি তাখদি এনওয়াইরি স্কু লি অযাকাউখন্টি োযতযখে ফদেখত
প্ািখবন। এছাওাও ফেট ইনরেরভিুয়াল েু খেন্ট রিখপ্াটকি (রিক্ষার্থীি একক প্ররতখবদন) প্রদান
কখি যাখত রিক্ষার্থীি কাযকিম্পাদনা িম্পখকক অরযতক রবদারিত তর্থয র্থাখক। তদুপ্রি, প্রিবািিেকহ
ফেট ফটখেি ফস্কাি বা িারবকক প্রারতষ্ঠারনক অেগরত রনখয় কর্থা বলাি িনয তাখদি িন্তানখদি
রিক্ষখকি বা রপ্ররিপ্যাখলি িাখর্থ ফযাগাখযাগ কিখত প্াখিন।
রপ্তাোতা প্িীক্ষাখিখষ তাখদি িন্তাখনি প্িীক্ষা অংিরবখিষ প্যকাখলােনা কখি ফদেখত প্ািখবন।
রপ্তাোতাগণ তাখদি িন্তাখনি ইংখিরি ভাষা শিলী বুক ২ ও বুক ৩ এবং েযার্থখেটিক্স বুক ৩-এি
উন্মুক্ত প্রশ্নপ্খেি উত্তি প্যকাখলােনাি িনয তাখদি িন্তাখনি স্কু খলি িাখর্থ ফযাগাখযাগ কিখত প্াখিন। এ
প্যকাখলােনা অনুরষ্ঠত হখব একিন স্কু ল কেককতক াি উপ্রস্থরতখত।
ফেট িন্তাখনি প্িীক্ষাি োরিপ্ল েখয়ি অংি তাখদি রপ্তাোতাখদি প্যকাখলােনাি িনয অনুখোদন
ফদয় না। এি স্থখল, প্ররতটি প্িীক্ষায় ফদো ফযখত প্াখি ফয যতিখণি প্রশ্ন, ফিগুখলাি প্ররতরনরযতত্বিীল
আনুোরনক ৫০% প্রশ্ন প্রদিকন কিখত অতীখত ফদো ফগখছ।
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