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জপ্রয় িজরবারবগক:

3-8 গ্রেডের জিক্ষার্কীডের আিন্ন বাজষকর্ িরীক্ষার িিয জর্ছু বহুল জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবজলর উত্তর এখাডি গ্রেয়া হল। 2015-এর
গ্রেোডরল এভজর েুডেন্ট িার্জিেি অযাক্ট অিু যায়ী এই বাজষকর্ ইংজলি লযাঙ্গু ডয়ি আটকি (ELA) এবং মযার্ (গজণত) িরীক্ষা
বাধ্যতামূ লর্, এবং র্ডলি ও আধ্ু জির্ র্মকডক্ষডের িিয প্রডয়ািিীয় িমাডলাচিামূ লর্ জচন্তা, িমিযা িমাধ্াি, এবং যু জিযু ি
জবচাডরর েক্ষতা তারা হাই স্কুল গ্রর্ডর্ েযািুডয়িি র্রার িময় প্রস্তুত হডয় গ্রবর হডত িারডব জর্িা গ্রি িম্পডর্ক এই িরীক্ষাগুডলা
গুরুত্বিূ ণক তর্য প্রোি র্ডর।
এই িরীক্ষাগুডলা জিক্ষার্কীডের অেগজত জিণকডয় গ্রবি জর্ছু িজরমািডর্র এর্জট: গ্রেে, জরডিাটক র্ােক, গ্রলখার িমুিা, প্রডিক্ট,
অযািাইিডমন্ট, এবং অিযািয র্মকিম্পােি-জভজত্তর্ জিক্ষার্কীর র্াি িমিজরমাণ গুরুত্বিূ ণক। যজেও গ্রেট গ্রটডের িরীক্ষার গ্রস্কার
িরবতকী গ্রেডের িিয জবডবচিা র্রা হয়, এগুডলা মূ ল জবডবচয জবষয় িাও হডত িাডর।
আিিার যজে অিয গ্রর্াি প্রশ্ন র্াডর্, অিু েহ র্ডর আিিার িন্তাডির স্কুডল গ্রযাগাডযাগ র্রুি।
3–8 গ্রেডের িরীক্ষাগুডলা র্খি গ্রিয়া হডব?
ELA: 25-26 মাচক
গ্রমর্-আি ELA: 27 মাচক, 30 মাচক - 1 এজপ্রল
মযার্ (গজণত): 22-23 এজপ্রল
গ্রমর্-আি মযার্ (গজণত): 24 এজপ্রল, 27-28 এজপ্রল
গ্রেট গ্রটেগুডলা আমার িন্তািডর্ র্ীভাডব উির্ার র্ডর?
আিজি এবং আিিার িন্তাি গ্রেট গ্রটে গ্রর্ডর্ লাভবাি হডবি, র্ারণ তারা:
 আিিার িন্তাি তার বতকমাি গ্রেে অিু যায়ী যতটুর্ু গ্রিখা েরর্ার, গ্রি িজরমাি জিখডছ জর্িা গ্রিজবষডয় জবস্তারীত তর্য
প্রোি র্ডর।
 গ্রর্ান জিক্ষার্কী অর্বা জিক্ষার্কীর গ্রুি অেগজত র্রডছ, র্ারা জিজছডয় আডছ এবং র্াডের িহায়তা প্রডয়ািি, র্ারা খুব
ভাল েলােল র্রডছ, এবং গ্রর্ার্ায় জিক্ষর্ডের বাড়জত িহায়তা েরর্ার গ্রিগুডলা জিধ্কারডণর িিয স্কুলগুডলাডর্ িহায়তা
র্ডর।
 আিিার িন্তাডির স্কুল অিযািয স্কুডলর িািািাজি গ্রর্মি র্রডছ গ্রি িম্পডর্ক আিিাডর্ তর্য প্রোি র্ডর।
আজম শুডিজছ গ্রেট গ্রটে জিক্ষার্কীডের িিয এখি আডগর গ্রচডয় র্ম র্ষ্টর্র। এটা জর্ িজতয?
হযাাঁ! জবগত র্ডয়র্ বছর, জিতামাতা এবং জিক্ষর্ডের উডেগ জিরিডি জিউ ইয়র্ক গ্রেট এেুডর্িি জেিাটকডমন্ট 3–8 গ্রেডের
গ্রটেগুডলাডত িজরবতকি এডিডছ। এই িজরবতকিগুডলার মডধ্য আডছ:
 িময়িীমা গ্রিই এমি িরীক্ষা বযবস্থায় িজরবতকি
 িরীক্ষায় প্রডশ্নর িংখযা র্জমডয় আিডছ।
 িরীক্ষার জবষয়বস্তু প্রস্তুডত NYC জিক্ষর্ডের িংজিষ্ট র্রা হডে।
জমেল এবং হাই স্কুডল ভজতকডত এই িরীক্ষাগুডলা র্ীভাডব বযবহৃত হডে?
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জর্ছু জর্ছু জমেল এবং হাই স্কুল প্রাজতষ্ঠাজির্ভাডব বাছাই র্রার গ্রপ্রাোম বযবহার র্ডর, যা িরীক্ষার গ্রস্কারডর্ - ভজতকর
অডির্গুডলা মািেডের এর্জট জহডিডব গণয র্ডর, যা জমেল্ স্কুল অযােজমিন্স গাইে এবং হাই স্কুল অযােজমিন্সস গাইে -এ
বযাখযা র্রা আডছ। িরীক্ষার েলােল জবহীি জিক্ষার্কীরা এই গ্রপ্রাোমগুডলাডত আডবেডির গ্রযাগয এবং স্কুলগুডলাডর্ এইিব
জিক্ষার্কীডর্ মূ লযায়ি র্রার িীজত প্রণয়ডির জিডেকিিা গ্রেয়া হডয়ডছ। স্কুলগুজলর এ িংক্রান্ত জিিস্ব িীজতমালা িম্পডর্ক িািডত
েয়া র্ডর িরািজর স্কুডলর িাডর্ গ্রযাগাডযাগ র্রুি।
আজম উজেগ্ন র্ারণ আমার িন্তাডির জিক্ষর্ “িরীক্ষার িিয যা প্রডয়ািি শুধ্ু মাে তাই তাডর্ িড়াডব”। িরীক্ষার েলােল
জিক্ষর্ডের উির র্তটা প্রভাব গ্রেডল?
 িজরবাডরর উডেডগর র্ারডণ, গ্রেডটর প্রজবধ্াডি বতকমাডি উজিজখত হডয়ডছ গ্রয, 3-8 গ্রেডের জিউ ইয়র্ক গ্রেট ELA ও মযার্
িরীক্ষায় জিক্ষার্কীডের েলােল জিক্ষর্ ও জপ্রজন্সিযালডের বাজষকর্ গ্রিিাোজরডত্বর র্াযকিম্পােিার মাি যাচাইডয় অন্তভুকি
হডব িা।
 স্কুডলর িাঠ্যিূ জচ গ্রেডের স্তর অিু যায়ী এর্িি জিক্ষার্কীর র্তটুর্ু িািা উজচৎ এবং র্তটুর্ু গ্রি জিডখডছ তা প্রেিকডির
উির জভজত্ত র্ডর প্রস্তুত র্রা হয়।
জিতামাতা জর্ িন্তািডের গ্রেট গ্রটে িা গ্রেয়াডত অর্বা িন্তািডের িিয অিয গ্রর্াি জবর্ল্প মূ লযায়ি গ্রবডছ জিডত িাডরি?





জবডিষ প্রর্ার মূ লযায়ি গ্রযগুডলার িডিয জিতামাতার িম্মজত প্রডয়ািি গ্রিগুডলা বযতীত, গ্রেট গ্রটে গ্রর্ডর্ তাডের
িন্তািডর্ বাে গ্রেয়ার অর্বা জবর্ল্প মূ লযায়ডির িডিয িু জিজেকষ্টভাডব জিতামাতার অিু ডরাডধ্র িু ডযাগ প্রোির্ারী
গ্রর্ািও গ্রেডটর আইি বা প্রজবধ্াি গ্রিই। আিজি এবং আিিার িন্তাি গ্রেট গ্রটে গ্রর্ডর্ লাভবাি হডবি, র্ারণ
গ্রিটা আিিার িন্তাি তার বতকমাি গ্রেে অিু যায়ী যতটুর্ু গ্রিখা েরর্ার, গ্রি িজরমাণ জিখডছ জর্িা গ্রিজবষডয়
জবস্তাজরত তর্য প্রোি র্ডর। এছাড়াও গ্রেট গ্রটেগুডলা গ্রর্ান জিক্ষার্কী অর্বা জিক্ষার্কীডের গ্রুি ভাল র্রডছ, র্ারা
জিজছডয় িড়ডছ এবং অজতজরি িহায়তা প্রডয়ািি, গ্রর্ান জিক্ষর্ডের বাড়জত িহায়তা প্রডয়ািি, এবং ধ্ারা ও
অেগজত গ্রর্ান জেডর্ যাডে গ্রিগুডলা জিধ্কারডণ স্কুলগুডলাডর্ িহায়তা র্ডর। এছাড়াও এই িরীক্ষা আিিার িন্তাডির
স্কুলডর্ অিযািয স্কুডলর িািািাজি গ্রিজট গ্রর্মি র্রডছ গ্রিজবষডয় আিিাডর্ তর্য প্রোডির িু ডযাগ গ্রেয়।
আিজি যজে আিিার িন্তািডর্ গ্রেট গ্রটে গ্রেয়া গ্রর্ডর্ জবরত রাখডত চাি, তাহডল আিিার িন্তাডির জপ্রজন্সিযাডলর
িাডর্ আিিার র্র্া বলা উজচত। যজে, জপ্রজন্সিযাডলর িাডর্ আলাি র্রার িরও গ্রর্াডিা জিতামাতা তার িন্তািডর্
গ্রেট গ্রটে গ্রেয়া গ্রর্ডর্ জবরত রাখডত চাি, তডব জপ্রজন্সিযাল গ্রিই জিতামাতার জিদ্ধান্তডর্ িম্মাডির িাডর্ গ্রমডি
গ্রিডবি। জিতামাতা ও জপ্রজন্সিযালডর্ এ আডলাচিার জলজখত িজর্ িংরক্ষণ র্রা উজচত।

গ্রটডের প্রস্তুজতর িিয এর্িি জিক্ষার্কীর র্ী র্রা উজচত?



িরীক্ষার আডগর রাডত আিিার িন্তাডির যাডত ভাডলা ঘুম হয় এবং ির্াডল ভাল গ্রের্োে র্ডর যায় গ্রি বযািাডর
তাডর্ িহায়তা র্রুি।
আিিার িন্তািডর্ বলু ি গ্রয তার িামর্কযর উির আিিার আস্থা আডছ।

আজম র্খি আমার িন্তাি িরীক্ষায় গ্রর্মি র্ডরডছ তা িািডত িারব?



জিউ ইয়র্ক গ্রেট িাধ্ারণত িরীক্ষার েলােল েীডে প্রোি র্ডর এবং েলােল আিিার িন্তাডির NYC Schools
Account (NYC স্কুলস্ অযার্াউন্ট) -এ িাওয়া যাডব।
গ্রেট, জিক্ষার্কীর এর্র্ জরডিাটক প্রোি র্ডর গ্রযটায় জিক্ষার্কীর র্াযকিম্পােিা িম্পডর্ক জবস্তাজরত তর্য র্াডর্।
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গ্রেট গ্রটডের গ্রস্কার বা িাজবকর্ প্রাজতষ্ঠাজির্ অেগজত জিডয় র্র্া বলার িিয আিিার িন্তািডের জিক্ষডর্র বা
জপ্রজন্সিযাডলর িাডর্ গ্রযাগাডযাগ র্রডত আমরা উৎিাহ জেজে।

যজে আমার িন্তাি গ্রেট গ্রটে িা গ্রেয়, তাহডল র্ী হডব?
আিিার িন্তাডির এই িরীক্ষাজট গ্রেয়া গুরুত্বিূ ণক। আিিার িন্তািডর্ িহায়তা প্রোডি আিিার যা র্রা েরর্ার অিু েহ র্ডর
র্রুি এবং িরীক্ষার জেি তারা যাডত স্কুডল উিজস্থত র্াডর্ গ্রিজবষয়জট জিজিত র্রুি। িরীক্ষার জেি গ্রযিব জিক্ষার্কী অিু িজস্থত
র্ার্ডব, তারা গ্রমর্-আি (জবর্ল্প তাজরডখ) িরীক্ষা গ্রেয়ার িিয জেতীয় িু ডযাগ িাডব। যজে আিিার িন্তাি গ্রমর্-আি (জবর্ল্প
তাজরডখ) িরীক্ষার িমডয়ও অিু িজস্থত র্াডর্, তাহডল জিক্ষার্কী িরীক্ষা গ্রেয়ার িডিয বাড়জত আর গ্রর্াি িু ডযাগ িাডব িা। শুধ্ু মাে
গ্রেট গ্রটে িা গ্রেয়ার র্ারডণ জিক্ষার্কীডর্ িাজস্ত গ্রেয়া বা এর্ই গ্রেডে গ্ররডখ গ্রেয়া হডব িা।
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