কী প্রত্যাশিত্:
প্প্রাম ািন এবং সা ার স্কু ল
স্কু লবছর ২০১৩-১৪ প্িমক শনউ ইয়কক শসটি শিপার্কম ন্ট অব এিু মকিন(এনওয়াইশসশিওই)৩ প্িমক ৮ প্েমির শিিািীমদর পরবত্ী প্েমি প্প্রাম ািন প্রদামনর শসদ্ধামে শকছু পশরবত্ক নসাশধত্ হময়মছ। এসব
পশরবত্ক ন শনশিত্ কমর প্ে, শনউ ইয়কক প্ের্ ইংশলি এবং যাি পরীিার প্স্কার শিিািীমদর প্প্রাম ািমনর শসদ্ধামের প্িমে আর প্কান খ্
ু য ভূ শ কাপালন করমব না। এর বদমল, শিিািীর অেগশত্ শবশভন্ন
পশর ামপর শভশিমত্ োচ্াই কমর স্কু ল প্প্রাম ািমনর শসদ্ধাে শনময় িামক- প্েমর্র পরীিার পািাপাশি এর অেভুক ক্ত হমত্ পামর ত্ার শরমপার্ক কািক, রাইটিংময়র ন ন
ু া, প্রকল্প, ল
ূ যায়ন, অযাসাইনম ন্ট, এবং শিিািীর
অনয কাজ। আপনার সোমনর েশদ ইনশিশভজুময়লাইজি এিু মকিন প্ল্যান (IEP) িামক অিবা প্স েশদ ইংশলি লযাঙ্গুময়জ লানকার হয়, ত্াহমল এই প্রশিয়া কীভামব কাজ কমর প্সটি ত্ার স্কু মলর সামি কিা বমল
প্জমন শনন।

প্রোমমোশন রক্রিয়ো এবং সময়মেখো
প্ম – জুমনে রথমক্রিমে:

মধ্য-জুন:

মধ্য-অগোস্ট:

অগোমস্টে প্শষ সপ্তোহ:

প্েসকল শিিািী ত্ামদর সারা স্কুল বছমরর কাজ এবং ূলযায়মনর
শভশিমত্ পরবত্ী প্েি স্তমরর জনয প্রস্তুত্ নয় ত্ামদর প্প্রাম ািন
প্পার্কম াশলও স্কুল সম্পূর্ক কমর।

প্েসব শিিািী প্প্রাম ািন পায়শন, ত্ামদর পশরবার একটি শলশখ্ত্
প্নাটিস পামব প্েখ্ামন ত্ামদর সোমনর সা ার স্কুল শুরুর
ত্াশরখ্ ও স্থান উশিশখ্ত্ িাকমব।

সা ার স্কুমলর প্িমে, শপ্রশেপযালগর্ শিিািীর
প্পার্কম াশলও এবং সা ার স্কুল কামজর শভশিমত্ প্স
পরবত্ী প্েি স্তমরর জনয প্রস্তুত্ শকনা প্সটি প্দমখ্
প্প্রাম ািমনর শসদ্ধােেহর্ কমরন।

শপ্রশেপযামলর কামছ একটি শলশখ্ত্ আশপল জ া শদময়
পশরবারস ূহ ত্ামদর সোমনর উিীর্ক হওয়ার শসদ্ধামের
শবরুমদ্ধ আশপল করমত্ পারমব।

জুন মোমসে শুরুমে:

প্সমেম্বমেে শুরু:

শপ্রশেপযালগর্ প্রমত্যক শিিািীর প্পার্কম াশলওমত্ প্রদশিকত্ ইংমরশজ
ভাো শিলী এবং গশর্মত্র দিত্ার শভশিমত্ প্প্রাম ািমনর
সুপাশরি কমরন।
৮ প্েমির শিিািীমদরমকও প্প্রাম ািমনর জনয অবিযই ত্ামদর
গশর্ত্, স াজ পাঠ, এবং সাময়ে প্কাসকগুমলামত্ পাস করমত্
হয়।

নত্ু ন স্কুলবছমরর প্রি

জুলোই:
প্েসকল শিিািী জুমন প্প্রাম ািন পায়শন
ত্ারা সা ার স্কুমল অংি প্নমব।

শদন

মধ্য-অগোস্ট:
জুন

ামস প্প্রাম ািন না পাওয়া শিিািীরা িাকমোমগ
প্প্রাম ািমনর চ্ূ ড়াে শসদ্ধামের শচ্ঠি পামব।

আ ার সোমনর স্কু মল শক আ ার পশরবামরর সঠিক ঠিকানাটি আমছ?
আপনার সোন েশদ জুমন প্প্রাম ািন না পায়, ত্াহমল স্কু মলর
োচ্াই করুন আপনার প্োগামোমগর ত্িয হালনাগাদ রময়মছ।

াইমল সংরশিত্ বাশড়র ঠিকানায় অগামে প্প্রাম ািমনর একটি চ্ূ ড়াে শসদ্ধাে িাকমোমগ আপনামক পাঠামনা হমব। আপশন শচ্ঠি প্রাশপ্ত শনশিত্ করমত্,
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এই নশি চ্যামেলমরর প্রশবধান A-501প্কএর সংশিপ্তসার প্রদান কমর।

কী প্রত্যাশিত্:
প্প্রাম ািন এবং সা ার স্কু ল
বহুল ক্রজজ্ঞোক্রসে রশ্নোবক্রল
স্কু লগুমলা কীভামব প্প্রম ািমনর শসদ্ধাে প্নমব?
প্রশত্টি স্কু মলর শপ্রশেপযাল পরবত্ী প্েি স্তমর শিিািীর ইংমরশজ এবং গশর্মত্র প্রস্তুশত্র বহুশবধ
পশর ামপর শভশিমক প্প্রাম ািমনর শসদ্ধােেহর্ কমর।




প্রিম , সহায়ত্ালামভর পমরও পরবত্ী প্েমির ইংশলি লযাঙ্গুময়জ আর্কস এবং/অিবা
গশর্মত্র জনয এখ্নও প্রস্তুত্ নয় এ ন শিিািীমদর িনাক্ত করার জনয শিিকগর্ স্কু ল
বছরবযাপী শিিািীর কাজ পেকামলাচ্না কমরন। প্েসকল শিিািীর কাজ প্িমক প্বাঝা োয়
প্ে, ত্ারা পরবত্ী প্েমির জনয প্রস্তুত্ ত্ামদরমক জুমন শপ্রশেপযাল প্প্রাম ািন প্দয়া হয়।
এরপর, প্েসকল শিিািীর কাজ প্দমখ্ প্বাঝা োয় ত্ারা পরবত্ী প্েমির জনয এখ্নও
প্রস্তত্ নয় ত্ামদর জনয শিিকগর্ প্প্রাম ািমনর প্পার্কম াশলও শত্শর কমরন। শিিক শিওইর গাইিলাইন বযবহার কমর প্পার্কম াশলও-প্ত্ প্স্কার প্দন। প্পার্কম াশলওর লা মলর
শভশিমত্ শপ্রশেপযাল প্প্রাম ািমনর শসদ্ধাে প্নন।

প্পার্কম াশলও-র লা মলর শভশিমত্ েশদ প্কান শিিািী জুমন প্প্রাম ািন না পায়, ত্ামক সা ার স্কু ল
করার জনয সুপাশরি করা হয়। সা ার স্কু মলর প্িমে, স্কু ল শিিািীর কাজ আমরক বার পেকামলাচ্না
কমর, এবং শপ্রশেপযাল চ্ূ ড়াে প্প্রাম ািমনর শসদ্ধাে প্নন।

প্কান্ শিিািী প্প্রাম ািমনর প্পার্কম াশলও শত্শর প্িে করমব প্সটি স্কু লগুমলা কীভামব
শনধকারর্ কমর?
প্েসকল শিিািীর কাজ প্দমখ্ প্বাঝা োয় ত্ারা পরবত্ী প্েমির জনয এখ্নও প্রস্তত্ নয় স্কু ল
ত্ামদর প্পার্কম াশলও শত্শর কমর। এর শভশি হমত্ পামর শরমপার্ক কামিকর নম্বর, শিিািীর প্লখ্ার
ন ন
ু া, প্রমজক্ট ল
ূ যায়ন, অযাসাইনম ন্ট, এবং স্কু ল কত্তক ক শনবকাশচ্ত্ অনযানয কাজ। প্কান্ শিিািীরা
প্পার্কম াশলও সম্পূর্ক করমব প্সটি শনধকারমর্ স্কু লগুমলা শবশভন্ন শবেয় শবমবচ্নার মধয প্ের্ পরীিার
লা লও বযবহার করমত্ পামর, শকে প্সগুশল শুধু াে শবমবচ্নার শবেয় হমব না।
স্কু ল ঐসব শিিািীর প্পার্কম াশলও শত্শর কমর না োমদর স্কু ল বছরবযাপী কামজর শভশিমত্ প্দখ্া
প্গমছ প্ে, ত্ারা ইংমরশজ এবং গশর্মত্ েমিষ্ঠ অেগশত্ লাভ কমরমছ। শপ্রশেপযাল এইসব শিিািীমদর
জুমন প্প্রাম ািন প্দন।

প্প্রাম ািন প্পার্কম াশলও বলমত্ কী প্বাঝায়?
শিওই-র প্প্রাম ািমনর প্পার্কম াশলওর মধয িামক ানশভশিক ল
ূ যায়ন এবং ক্লামসর কাজ।
প্পার্কম াশলওর ল
ূ যায়মনর অেভুক ক্ত ক ন প্কার শিির্ ান স শিত্ ল
ূ যায়ন এবং শিিািীরা ইংমরশজ
ভাো শিলী এবং গশর্মত্ পরবত্ী প্েমির কামজর জনয প্রস্তুত্ শকনা প্সটি শনধকারমর্ অশভশনমবি।




গশর্মত্র প্পার্কম াশলও-র মধয িামক এমকর-জনয-একজন এবং স্বাধীন গশর্ত্
এবং ক্লামসর কাজ োর অশভশনমবি প্েি স্তমরর প্রধান কাজ।

ল
ূ যায়ন

েশদ প্কান শিিািী প্েমর্র পরীিা(গুমলা)-প্ত্ শনচ্ু প্স্কার কমর, ত্ামক শক
অবিযই প্পার্কম াশলও সম্পূর্ক করমত্ হমব?
না, ত্া আবশিযক নয়। প্কান্ শিিািীরা প্প্রাম ািমনর প্পার্কম াশলও সম্পূর্ক করমব প্সটি শনধকারমর্
স্কু লগুমলা বহু শবমবচ্নার একটি শহমিমব প্েমর্র পরীিার লা ল বযবহার করমত্ পামর। সহায়ত্া
লামভর পমরও েশদ প্কান শিিািীর কাজ প্িমক প্র াশর্ত্ হময় প্ে, প্স পরবত্ী প্েমির জনয প্রস্তুত্
নয়, প্সমিমে শিিক শিিািী ইংশলি লযাঙ্গুময়জ আর্কস এবং গশর্মত্ েমিষ্ঠ অেগশত্ কমরমছ শকনা
প্সটি শনধকারমর্র জনয একটি প্প্রাম ািনাল প্পার্কম াশলও সম্পূর্ক কমরন।

সা ার স্কু মলর স য় কীভামব বযবহৃত্ হয়?
পরবত্ী প্েি স্তমরর জনয প্রময়াজনীয় দিত্া এবং জ্ঞান অজকমন শিিািীমদর োমত্ সহায়ত্া করা
োয় প্সই উমেমিযই সা ার স্কু লগুশল স দ্ধ
ত শিির্ অশভজ্ঞত্া প্রদান কমর। শিওই পরীিা বাদ শদময়মছ
ো সা ার স্কু মলর প্িে দুশদন েহর্ করমবন। এর পশরবমত্ক , েীমের প্িমে, স্কু ল শিিািীমদর সা ার
স্কু মলর কাজ ও ল
ূ যায়মনর পািাপাশি ত্ামদর প্পার্কম াশলও আমরকবার পেকামলাচ্না করমত্ হমব।
প্প্রাম ািন পাওয়ার জনয শিিািীমদর অবিযই প্প্রাম ািমনর িত্ক াবশল পূরর্ করমত্ হমব।
সা ার স্কু ল শিিািীমদরমক অগাে ামস প্প্রাম ািমনর শসদ্ধােেহমর্ ত্ামদর প্পার্কম াশলওর সমঙ্গ প্োগ
করার জনয বাড়শত্ কাজ করার সুমোগ প্দয়।
আপনার সোন েশদ সা ার স্কু ল করমত্ না
পামর, ত্ারপমরও আপশন অগাে ামসর প্িমে শপ্রশেপযামলর কামছ আশপল করমত্ পামরন।
শপ্রশেপযামলর শসদ্ধাে সুপাশরনমর্নমিন্ট পেকামলাচ্না কমর চ্ূ ড়াে শসদ্ধাে প্নন। সা ার স্কু ল না করমল
সুপাশরনমর্নমিন্ট-এর পেকামলাচ্না করার আমগ শিিািীর প্পার্কম াশলওর সমঙ্গ শকছু প্োগ করার
সুমোগ সীশ ত্ হময় োমব।

আ ার সোমনর চ্ূ ড়াে প্প্রাম ািমনর শসদ্ধামে েশদ আশ
আশ কী করমত্ পাশর?

সন্তুষ্ট না হই, প্সমিমে

প্প্রাম ািমনর শসদ্ধামে আপশন েশদ সন্তুষ্ট না হন, ত্াহমল অগামের প্িমে আপনার সোমনর
শপ্রশেপযামলর কামছ আপশন একটি শলশখ্ত্ আশপল আমবদন জ া শদমত্ পামরন। সুপাশরনমর্নমিন্ট,
শেশন চ্ূ ড়াে শসদ্ধাে প্নন শত্শন আপনার আমবদন পেকামলাচ্না করমবন।
আেও েমথযে জনয: 311 নম্বমে প্ োন েরুন অথবো প্িখুন http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies

ইংমরশজ ভাো শিলীর প্পার্কম াশলও মধয আমছ শরশিংময়র শুদ্ধত্া এবং শরশিং প্বাঝার
উপর রাইটিংময়র ন ন
ু া এবং ল
ূ যায়ন।
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এই নশি চ্যামেলমরর প্রশবধান A-501প্কএর সংশিপ্তসার প্রদান কমর।

