হাই স্কুল ট্র্যান্সক্রিপ্ট কীভাবে পড়বে হয়

ক্রিক্ষার্থীর ররকর্থ স্কুল, ক্রিক্ষার্থী এেং পক্ররোরসমূ হবক প্রাক্রেষ্ঠাক্রিক অগ্রগক্রের প্রক্রে লক্ষয রাখায় সহায়ো কবর। ক্রিউ ইয়কথ ক্রসক্রি ক্রর্পািথবমন্ট অে এর্ুবকিি (NYCDOE)-এর পযাবরন্টস ক্রেল অভ রাইিস এেং
স্টুবর্ন্টস ক্রেল অভ রাইিস অিু যায়ী ক্রিক্ষার্থী, সাবেক ক্রিক্ষার্থী, োবের ক্রপোমাো, এেং অক্রভভােকমণ্ডলীর অক্রিকার আবে োবের ররকর্থ রেখার ও কক্রপ পাওয়ার। NYCDOE-এর অভযন্তবর, ক্রিক্ষার্থীর সাবর্
এক স্কুল রর্বক অিয স্কুবল ররকর্থ স্থািান্তক্ররে হয়। ররকর্থ রখাোঁজা শুরু করার রসরা স্থাি হবলা ক্রিক্ষার্থী সেথবিষ রয স্কুবল ক্রেবলা (ো আবে), রসক্রি রর্বক। আবরা েবর্যর জিয, www.schools.nyc.gov/schoollife/learning/student-records-and-transcripts -এই ওবয়েসাইি রেখুি।

আমার ট্র্যান্সক্রিবপ্টর একক্রি কক্রপ আক্রম কীভাবে

ট্র্যান্সক্রিপ্ট কী?

আপক্রি ক্রক জাবিি?

রপবে পাক্রর?

একক্রি ট্র্ান্সক্রিপ্ট হবলা হাই স্কুল রিক্রর্ি, চূ ড়ান্ত রগ্রর্, এেং

আপিার স্কুবলর আপিাবক অিািু ষ্ঠাক্রিক (আিঅক্রিক্রিয়াল) ট্র্যান্সক্রিপ্ট

NYCDOE-এর রিওয়া সকল পরীক্ষার আিু ষ্ঠাক্রিক (অক্রিক্রিয়াল)

ক্রিয়ক্রমে প্রোি করা উক্রচে। এিা আপিাবক ট্র্যান্সক্রিবপ্টর ক্রিভুথলো

পূ র্থাঙ্গ ররকর্থ। এক্রি ক্রিক্ষার্থী হাই স্কুবল র্াকাকাবল রযসে রকাসথ

যাচাই করা এেং অগ্রগক্রে ক্রিবয় প্রশ্ন করার সু বযাগ রেবে। আপিার

ও পরীক্ষাসমূ বহ অংি ক্রিবয়বে ো ক্রলক্রপেদ্ধ কবর।

অিািু ষ্ঠাক্রিক (আিঅক্রিক্রিয়াল) ট্র্যান্সক্রিবপ্টর কক্রপ যক্রে িা রপবয়

েু ইক্রি ক্রভন্ন িারার ট্র্যান্সক্রিপ্ট আবে যা আপক্রি অিু বরাি করবে

র্াবকি, েবে আপিার স্কুল কাউবন্সলবরর সাবর্ রযাগাবযাগ করুি।

পাবরি:

আপক্রি কক্রপর জিয রয রকাি সময় অিু বরাি করবে পাবরি।

 “স্টুবর্ন্ট ট্র্ান্সক্রিপ্ট”-ক্রি সাজাবিা হবয়বে েের এেং িামথ
ক্রহবসবে।

যক্রে আপিার েয়স 18-এর কম হয়, েবে আপিার ক্রপোমাো অর্ো
অক্রভভােকও

 "স্টুবর্ন্ট পামথাবিন্ট ররকর্থ" (ক্রিক্ষার্থীর স্থায়ী ররকর্থ)-এ,
অিু রূপ ের্য র্াবক, েবে সাজাবিা হয় পাঠ্য ক্রেষয় অিু যায়ী।

স্কুল

েেবরর

রযবকাি

সময়

অিািু ষ্ঠাক্রিক

(আিঅক্রিক্রিয়াল) ট্র্যান্সক্রিবপ্টর কক্রপর জিয অিু বরাি করবে
পারবেি।

"ট্র্ান্সক্রিপ্ট" ক্রহবসবে আপিার স্কুল রযবকাি সংস্করর্ক্রি েু ঝবে

যক্রে আপক্রি সাবেক ক্রিক্ষার্থী রহাি, েবে ট্র্যান্সক্রিবপ্টর কক্রপর জিয

পাবর।

আপক্রি রিষ রয স্কুবল পড়াবিািা কবরবেি রসখাবি আপক্রি অিু বরাি

ট্র্যান্সক্রিপ্ট কী উবেবিয েযেহৃে হয়?
ক্রিক্ষার্থীবক গ্রযাজুবয়িবির পবর্ এক্রগবয় ক্রিবে রকান্ রকাসথ ও

করবে পাবরি।

স্কুবল আক্রম কী প্রশ্ন করবে পাক্রর?

পরীক্ষায় অংি ক্রিবে হবে, রসিা ক্রিিথারর্ করবে NYCDOE

 আক্রম কখি গ্রযাজুবয়ি হে েবল প্রেযািা করবে পাক্রর?

ট্র্যান্সক্রিবপ্টর ের্য েযেহার কবর। এোড়াও আপক্রি হাই স্কুল

 গ্রযাজুবয়ি হবে হবল আমাবক রকান্ রিক্রর্িগুবলা ো

পরেেথী সু বযাবগর জবিয আবেেি করবে ট্র্যান্সক্রিপ্ট েযেহার

পরীক্ষাগুবলা সম্পন্ন করবে হবে?

করবে পাবরি, রযমি কবলজ, চাকুরী, অর্ো ক্রমক্রলিাক্রর। আপিার

 পরেেথী িাবমথ আমাবক রকান্ রকান্ রকাসথ ো পরীক্ষা ক্রেবে হবে?

ট্র্যান্সক্রিপ্ট হবে আপক্রি রয রকাসথ ও পরীক্ষা সম্পন্ন কবরবেি,

 আমার ট্র্যান্সক্রিবপ্ট আক্রম কীভাবে আমার িাম এেং ক্রলঙ্গ

আপিার রগ্রর্ এেং অযাকাবর্ক্রমক অজথি, এেং আপিার হাই স্কুল

পক্ররেেথি করবে পাক্রর।

ক্রিউ ইয়কথ ক্রসক্রিবে হাই স্কুল গ্রাজুবয়ি হবে প্রক্রেক্রি ক্রিক্ষার্থীবক ক্রিক্রেষ্টথ
ক্রেষয়গুবলাবে অেিযই 44 রিক্রর্ি অজথি করবে এেং ক্রিক্রেথষ্ট
পরীক্ষাগুবলাবে উত্তীর্থ হবে হয়। গ্রযাজুবয়িবির িেথােলী সম্পবকথ
অিলাইবি আবরা রেখুি www.schools.nyc.gov/school-life/rulesfor-students/graduation-requirements -ক্রঠ্কািায়। আপিার
স্কুবলরও ক্রিক্ষার্থী রয েের িেম রগ্রবর্ ভক্রেথ হবয়বে, োর উপর ক্রভক্রত্ত কবর
তেক্রর করা গ্রযাজুবয়িি িেথােলীর কার্থ আবে, রযখাবি রিক্রর্ি ও পরীক্ষার
িেথসমূ বহর রূপবরখা রেয়া আবে।
আপিার োবের স্কুবলর রগ্রক্রর্ং পক্রলক্রস (িম্বর-িীক্রে) সম্পবকথ ক্রলক্রখে ের্য
লাবভর অিু বরাি জািাোর অক্রিকার আবে। অযাকাবর্ক্রমক কমথসম্পােিা
কীভাবে মূ লযায়ি করা হয় ো জািার জিয স্কুবলর রগ্রর্ প্রোবির িীক্রের
(পক্রলক্রস) একক্রি কক্রপ রপবে স্কুল কাউবন্সলবরর সাবর্ রযাগাবযাগ করুি।
একক্রি NYC স্কুল অযাকাউন্ট ক্রপোমাো ো অক্রভভােকবক োবের সন্তাবির
উপক্রস্থক্রে, রগ্রর্, মূ লযায়ি এেং রযাগাবযাবগর ের্য কক্রম্পউিার, রিাি অর্ো
িযােবলবি েিক্রি ভাষায় রেখার সু বযাগ কবর রেয়। আপিার যক্রে ইক্রেমবিয
একক্রি NYC স্কুলস একাউন্ট র্াবক, োহবল লগ ইি করার জিয
http://mystudent.nyc -ওবয়েসাইি রেখুি। NYC স্কুলস একাউবন্ট
ররক্রজস্টার করবে, আপিার স্কুবল রযবে পাবরি অর্ো অিলাইবি
www.schools.nyc.gov/school-life/support/nyc-schoolsaccount-(nycsa) ওবয়েসাইি ক্রভক্রজি করবে পাবরি।

রর্বক গ্রযাজুবয়ি হওয়ার প্রমার্।

আক্রম কার কাবে সাহাযয চাইবে পাক্রর? স্কুল কাউবন্সলর অর্ো ক্রপ্রক্রন্সপযাবলর সাবর্ ক্রিম্নক্রলক্রখে ক্রেষবয় কর্া েলুি:
NYC-র গ্রযাজুবয়িবির
িেথােলী

গ্রযাজুবয়িবির পবর্
অগ্রগক্রে

আপিার স্কুবলর রগ্রর্
প্রোবির িীক্রে

T&I-29972 (Bengali/Bangla)

STUDENT PERMANENT RECORD
SCHOOL NAME

❶ Name / ID : STUDENT’S NAME / STUDENT ID NUMBER
Address :

STUDENT'S ADDRESS

Ph# :
Ofcl :
Grade Level : 10
Status : A
Admit Date: 07/01/2018
Discharge Date :
DOB : 04/21/2005
Graduation Date :
Rank :

Counselor : GONZALEZ

English / ENL / 1

Actual
Mark
❾
❷2018 / 1❸02M972❹EES81❺ENGLISH 9
❻ 86 ❼BENSIGN❽
1.00 / 1.00
2018 / 2 02M972 EES82 ENGLISH 9
84
BENSIGN 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
2018 / 1 02M972 HGS41 GLOBAL STUD 9 73
LESSEIG 1.00 / 1.00
2018 / 2 02M972 HGS42 GLOBAL STUD 9 60
LESSEIG 1.00 / 0.00
2018 / 7 02M972 HGS42 GLOBAL STUD 9 67
LESSEIG 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
2018 / 1 02M972 MES21 ALGEBRA I
76
HIGGINS 1.00 / 1.00
2018 / 2 02M972 MES22 ALGEBRA I
80
HIGGINS 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
2018 / 1 02M972 SLS21
LIVING ENVIRON 86
LEWIS
1.00 / 1.00
2018 / 1 02M972 SLS21QL LIV ENV LAB
P
LEWIS
0.00 / 0.00
2018 / 2 02M972 SLS22
LIVING ENVIRON 90
LEWIS
1.00 / 1.00
2018 / 2 02M972 SLS22QL LIV ENV LAB
P
LEWIS
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
2018 / 1 02M972 PPS81
PHYSICAL ED
81
FELDMAN 0.50 / 0.50
2018 / 2 02M972 PPS82
PHYSICAL ED
85
FELDMAN 0.50 / 0.50
Subject Area : Actual Credits / Credits Earned : 1.00 / 1.00
Subject Area Average : 83%
Credits Averaged : 1.00
❿ Exam Summary
2018
2018

Term 2
Term 2

SXRKE LIV ENVIRO REG JUN
80
MXREE CC ALGEBRA I REG JUN
68
Cumulative : Actual Credits / Credits Earned : 2.00 / 2.00
⓫ Cumulative Average : 78%
Cumulative Credits Averaged : 2.00

কীভাবে "স্থায়ী ররকর্থ" পড়বে হবে
How to Read a High School Transcript
❶ এই ঘরক্রিবে আবে রমৌক্রলক সিাক্তকারী ও রযাগাবযাবগর ের্য। এসে েবর্যর রকািক্রি অশুদ্ধ হবল আপিার স্কুবলর
সাবর্ রযাগাবযাগ করুি।
❷ কখি রকাসথ রিয়া হবয়ক্রেল, এই কলাম রসিার স্কুল েের ও িামথ-এর (2018/ Term 1) প্রক্রেক্রিক্রিত্ব কবর। একক্রি
িামথ হবলা রকাসথক্রির পূ র্থ কাল। ক্রিক্ষার্থীরা চূ ড়ান্ত রগ্রর্ (প্রকৃে িম্বর/মাকথ) পাবে োবের ট্র্যান্সক্রিবপ্ট প্রক্রে িামথ রিষ
হোর পর।
❸ এই কলাবম আবে স্কুবলর “DBN” ো “ক্রর্ক্রিক্ট/েবরা/িাম্বার” (02M972)। রয স্কুবল প্রক্রেক্রি রকাসথ করা ও রগ্রর্
রেওয়া হয়, োর ের্থিা র্াবক এখাবি। যখি ক্রিক্ষার্থী NYCDOE-এর একক্রি স্কুল রর্বক অিযক্রিবে েেক্রল হয় ো
NYCDOE-এর অিয রকাি স্কুবল রকাসথ রিয়, রসবক্ষবে ট্র্ান্সক্রিবপ্ট একাক্রিক DBN র্াকবে।
❹ এই কলাবম আবে রকাবসথর রকার্ (EES81), যা রর্বক রেখা যায় ক্রক রিখাবিা হয় এেং রসক্রি কীভাবে প্রোি করা
হয়। NYCDOE-এর সকল স্কুল একই রকাসথ রকার্ েযেহার কবর।
❺ এই কলাবম আবে রকাবসথর ক্রিবরািাম, (ENGLISH 9), যা ের্থিা রেয় প্রকৃেপবক্ষ এই রকাবসথ কী রিখাবিা হয়।
রকাসথ রকাবর্র রচবয় এর েযক্রেিম হবলা, স্কুলগুবলা োবের রকাবসথর ক্রিজস্ব ক্রিবরািাম ক্রেবে পাবর।
❻ এই কলাবম আবে ক্রিক্ষার্থীর প্রকৃে িম্বর (86), ো এই রকাবসথর চূ ড়ান্ত রগ্রর্। স্কুলগুবলা এক ো অক্রিক সংখযক
রগ্রর্ পক্ররমাপক (বযমি A-F এেং 65-100) রেবে ক্রিবে পাবর। ক্রকেু মাকথ, রযমি NX, NL, এেং NS শুিু ক্রেরল
পক্ররক্রস্থক্রেবে প্রোি করা হয়। রকাি মাকথ সম্পবকথ প্রশ্ন র্াকবল অর্ো স্কুবলর রগ্রক্রর্ং িীক্রের কক্রপ রপবে চাইবল
স্কুবলর সাথর্ রযাগাবযাগ করুি।
❼ এই কলাবম আবে ক্রযক্রি রকাসথ পক্রড়বয়বেি ও চূ ড়ান্ত রগ্রর্ প্রোি কবরবে, রস ক্রিক্ষবকর িাম (BENSIGN)।
❽ এই কলাবম প্রক্রেক্রি রকাসথ কে রিক্রর্ি েহি কবর (1.00) রসিা রেয়া র্াবক। ক্রকেু ক্রকেু রকাসথ, রযমি সাবয়ন্স লযাে
ও ক্ররবজন্টস রপ্রপ রকাসথ, গুরুত্বপূ র্থ অক্রভজ্ঞো রেয়, ক্রকন্তু রকাি রিক্রর্ি ক্রহবসবে গর্য হয় িা। এই রকাসথগুবলা
ট্র্ান্সক্রিবপ্ট ০.০০ রিক্রর্ি ক্রহবসবে রেখাবিা হয়।
❾ এই কলাবম আবে প্রক্রেক্রি রকাবসথর জিয ক্রিক্ষার্থী কে রিক্রর্ি অজথি কবর (1.00) রসিা। ক্রিক্ষার্থীরা রযসে রকাবসথ
পাি কবর শুিু রসগুবলাবেই রিক্রর্ি অজথি কবর। রযসে রিক্রর্বির জিয রচষ্টা কবরক্রেল ও রযসে রিক্রর্ি অজথি
কবরবে, োর একক্রি ক্রহসাে আপক্রি রেখবে পাবেি প্রক্রেক্রি ক্রেষবয়র এেং ট্র্ান্সক্রিবপ্টর ক্রিবচ। যক্রে রকাি ক্রিক্ষার্থী
আবগ একক্রি রকাবসথ অকৃেকাযথ হবয় র্াবক, োহবল রচষ্টা করা রিক্রর্বির চাইবে অক্রজথে রিক্রর্বির সংখযা কম হবে।
গ্রযাজুবয়ি হবে হবল ক্রিক্রেথষ্ট রকাবসথ ক্রিক্ষার্থীবেরবক 44 রিক্রর্ি অজথি করবে হবে।
❿ এই ঘরক্রি রেখায় ক্রিক্ষার্থীর ক্ররবজন্টস পরীক্ষার রস্কার। স্কুলগুবলা অক্রজথে সকল ক্ররবজন্টস পরীক্ষার রস্কার িা শুিু
রেষ্ঠ রস্কার প্রেিথি করবে, রসিা স্কুল রেবে ক্রিবে পারবে।
⓫ আপিার যক্রে রগ্রবর্র িমেক্রিে
থ গড় কীভাবে ক্রির্থয় করা হয়, রস েযাপাবর রকাি প্রশ্ন র্াবক েবে আপিার েেথমাি
স্কুবলর সাবর্ রযাগাবযাগ করুি।

