বহুল জিজ্ঞাজিত প্রশ্নাবজল (FAQ)
3-8 গ্রেডের জিউ ইয়র্ক গ্রেট গ্রটে-এ জিক্ষার্কীর অংিেহণ
ফ্যাজিজল গাইে
2022
জপ্রয় পজরবারবগক:
3-8 গ্রেডের জিক্ষার্কীডের বাজষকর্ জিউ ইয়র্ক গ্রেট ইংজলি লযাঙ্গু ডয়ি আটকি (ইংডরজি ভাষা শিলী, ELA) এবং িযার্িযাজটক্স
(গজণত) পরীক্ষা ির্ল জিক্ষার্কীডের িিয এই জরং-এর (বিডের) গ্রিষ জেডর্ েহণ র্রা হডব। গ্রর্াজভে-19 শবজির্ িহািারীর
র্ারডণ এিব পরীক্ষা জরং (বিে) 2020 িাডল বাজতল র্রা হডয়জিল এবং 2021 িাডল িীজিতভাডব েহণ র্রা হডয়ডি।
গ্রফ্োডরল 'এভজর েুডেন্ট িার্জিেস্ অযাক্ট' (ির্ল জিক্ষার্কীর িাফ্লয জবজি, ESSA) অিু িাডর এিব পরীক্ষা আবজিযর্ এবং
তা িতুি র্ডর শতজর র্রা হডয়ডি যাডত জিক্ষার্কীরা স্কুডলর িািযডি অেগজত অিকি এবং েযািুডয়ট হওয়ার িিয জবডেষণী
জিো, িিিযা-িিািাি, এবং গ্রযৌজির্তা প্রজতপােডির েক্ষতা, গ্রযগুডলা জিক্ষার্কীডের স্কুডল, র্ডলডি, র্াডি এবং িীবডি
েীর্কডিয়ােী িাফ্ডলযর িিয প্রডয়ািি, গ্রিগুডলা জিডয় প্রস্তুত হডয়ডি জর্ িা, গ্রি বযাপাডর গুরুত্বপূ ণক তর্য প্রোি র্রডত পাডর।
এই পরীক্ষাগুডলা জিক্ষার্কীডের অেগজত জিণকডয় গ্রবি জর্িু পজরিাপডর্র এর্জট: গ্রেে, জরডপাটক র্ােক, গ্রলখার িিুিা, প্রডিক্ট,
অযািাইিডিন্ট, এবং অিযািয র্িকিম্পােিা-জভজির্ জিক্ষার্কীর র্াি িিপজরিাণ গুরুত্বপূ ণক।
আপিার যজে অিয গ্রর্াি প্রশ্ন র্াডর্, অিু েহ র্ডর আপিার িোডির স্কুডল গ্রযাগাডযাগ র্রুি।
3–8 গ্রেডের পরীক্ষাগুডলা র্খি গ্রিয়া হডব?
এ বির ELA এবং িযার্ পরীক্ষা গ্রিওয়া হডব েু ইজট অজিডবিডি, পর পর েু ই জেডি।
ELA: 29-30 িািক

িযার্ (গজণত): 26-27 এজপ্রল

গ্রির্-আপ ELA: 31 িািক–8 এজপ্রল

গ্রির্-আপ িযার্ (গজণত): 28 এজপ্রল - 9 গ্রি

গ্রেট গ্রটেগুডলা আিার িোিডর্ র্ীভাডব উপর্ৃত র্ডর?
আপজি এবং আপিার িোি গ্রেট গ্রটে গ্রর্ডর্ লাভবাি হডবি, র্ারণ তারা:
 আপিার িোি তার বতকিাি গ্রেে অিু যায়ী যতটুর্ু গ্রিখা েরর্ার, গ্রি পজরিাি জিখডি জর্িা গ্রিজবষডয় জবস্তাজরত
তর্য প্রোি র্ডর।


স্কুলডর্ িহায়তা র্ডর জিক্ষার্কীরা র্ীভাডব তাডের িহপাঠীডের তুলিায় অেগজত ও র্াযকিম্পােিা র্রডি, গ্রিটা, এবং

গ্রর্াি জিক্ষার্কীডের বা জিক্ষর্ডের িাহাযয প্রডয়ািি, গ্রিটা জিণকয় র্রডত িহায়তা র্ডর।


আপিার িোডির স্কুল অিযািয স্কুডলর পািাপাজি গ্রর্িি র্রডি গ্রি িম্পডর্ক আপিাডর্ তর্য প্রোি র্ডর।

এিব পরীক্ষার ফ্ডল র্ী হডব? এর্জট গ্রেট গ্রটে িিাপ্ত র্রডত আিার িোিডর্ র্তটুর্ু িিয় জেডত হডব?
প্রজতজট পরীক্ষা েু ইজট র্ডর িিয়িীিাহীি অজিডবিি জিডয় গজঠত এবং গ্রিগুডলা েু ই জেডি (জেডি এর্জট র্ডর অজিডবিি) গ্রিওয়া
হডব। অজিডবিি 1 উভয় পরীক্ষার িিয শুিু িাজিপল-িডয়ি (এর্াজির্ উির গ্রর্ডর্ গ্রবডি গ্রিয়া)। অজিডবিি 2 ELA এর অেভুি
ক
জবষডয়র িডিয আডি শতজর র্রা উির। অজিডবিি 2 গজণত এর অেভুকি জবষডয়র িডিয অেভুকি আডি িাজিপল-িডয়ি (এর্াজির্
উির গ্রর্ডর্ গ্রবডি গ্রিয়া) এবং শতজর র্রা উির। গ্রেডটর পরীক্ষাগুডলার িিয়িীিা অজিিকাজরত। গ্রযিব জিক্ষার্কীর অজির্ িিয়
প্রডয়ািি, তারা র্ী িাডি ও র্ী র্রডত পাডর, গ্রিটা প্রেিকডি িক্ষিতার িিয জিিস্ব গজতডত র্াি র্রডত পারডব।
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পরীক্ষার ফ্লাফ্ল জিক্ষর্ডের উপর র্তটা প্রভাব গ্রফ্ডল?
গ্রর্াডিা বািযবাির্তা গ্রিই, যজেও স্কুলডভডে স্কুলগুডলা জিক্ষার্কী বািাই র্ডর জিক্ষার্কীর জিক্ষণ িূ লযায়ি িািেডের উপর জভজি
র্ডর, গ্রেট গ্রটে-এর ফ্ল জিক্ষর্ িূ লযায়ডি ভূ জির্া রাখডত পাডর বা িা-ও পাডর।
র্ীভাডব এিব পরীক্ষা জিেল্ বা হাই স্কুডল ভজতকর গ্রক্ষডে এর্জট জবষয় জহডিডব গণয হয়?
জর্িু জিেল্ ও হাই স্কুডল জবেযায়তজির্ভাডব জিক্ষার্কী বািাই গ্রপ্রাোি আডি যা ভজতকর িািেেগুডলার এর্জট জহডিডব গ্রেডটর
পরীক্ষার গ্রস্কার বযবহার র্ডর, তডব গ্রিগুডলা র্খিওই প্রডিািডির বা ভজতক জিদ্ধাে েহডণর িিয এর্িাে বা প্রার্জির্ জবিাযক
জহডিডব বযবহার হডত পারডব িা। জিিড্ বা বািাই গ্রপ্রাোি িম্পডর্ক আরও িািডত পারডবি: schools.nyc.gov/Middle
এবং schools.nyc.gov/High এখাি গ্রর্ডর্। গ্রর্াজভে-19 (COVID-19)-এর প্রভাডব, এিব স্কুল গ্রযভাডব গ্রেডটর পরীক্ষার
গ্রস্কার জবডবিিা র্রডতা, গ্রিিব স্কুল ফ্ল (ডহিে) 2021-এর ভজতকডত তা পজরবতকি র্ডরজিল, এবং 2022-এর ফ্ল-এ
(ডহিডে) ভজতকডত গ্রেডটর পরীক্ষার গ্রস্কার জবডবিিা র্রডবিা।
জপতািাতা জর্ িোিডের গ্রেট গ্রটে িা গ্রেয়াডত অর্বা িোিডের িিয অিয গ্রর্াি জবর্ল্প িূ লযায়ি গ্রবডি জিডত পাডরি?


আিরা ির্ল জিক্ষার্কীডর্ এিব পরীক্ষায় অংি জিডত গ্রিার িু পাজরি র্জর র্ারণ আপজি ও আপিার িোি এই

পরীক্ষার ফ্লাফ্ল গ্রর্ডর্ গ্রয তর্য পাডবি, তার দ্বারা উভয়ই লাভবাি হডবি। আপিার িোি র্ী জিখডি, গ্রেডটর পরীক্ষা
বাড়জত তর্য গ্রিাগায়, এবং জিক্ষর্ ও স্কুলডর্ প্রডয়ািি হডল তাডের িহায়তাডর্ িািঞ্জিযজবিাি র্রডত িহায়তা র্ডর।


আপজি যজে আপিার িোিডর্ গ্রেট গ্রটে গ্রেয়া গ্রর্ডর্ জবরত রাখডত িাি, তাহডল আপিার িোডির জপ্রজিপযাডলর

িাডর্ আপিার র্র্া বলা উজিত। যজে, জপ্রজিপযাডলর িাডর্ আলাপ র্রার পরও আপজি আপিার িোিডর্ গ্রেট গ্রটে
গ্রেয়া গ্রর্ডর্ জবরত রাখডত িাি, তডব জপ্রজিপযাল আপিার জিদ্ধােডর্ িম্মাডির িাডর্ গ্রিডি গ্রিডবি। জপতািাতা ও
জপ্রজিপযালডর্ এ আডলািিার জলজখত িজর্ িংরক্ষণ র্রা উজিত।
পরীক্ষার প্রস্তুজতর িিয আিার িোডির র্ী র্রা উজিত?


পরীক্ষার আডগর রাডত আপিার িোডির যাডত ভাডলা র্ুি হয় এবং ির্াডল ভাল গ্রের্ফ্াে র্ডর যায় গ্রি বযাপাডর

তাডর্ িহায়তা র্রুি।


আপিার িোিডর্ বলু ি গ্রয তার িািডর্কযর উপর আপিার আস্থা আডি!

আজি র্খি আিার িোি পরীক্ষায় গ্রর্িি র্ডরডি তা িািডত পারব?


জিউ ইয়র্ক গ্রেট িািারণত পরীক্ষার ফ্লাফ্ল েীডে প্রোি র্ডর এবং ফ্লাফ্ল আপিার িোডির NYC Schools

Account (NYC স্কুলস্ অযার্াউন্ট)-এ পাওয়া যাডব।


গ্রেট গ্রটডের গ্রস্কার বা িাজবকর্ প্রাজতষ্ঠাজির্ অেগজত জিডয় র্র্া বলার িিয আপিার িোিডের জিক্ষডর্র বা

জপ্রজিপযাডলর িাডর্ গ্রযাগাডযাগ র্রডত আিরা উৎিাহ জেজি।
যখি গ্রেট গ্রটে েহণ র্রা হয়, তখি আিার িোি যজে স্কুডল িা র্াডর্, তাহডল র্ী হডব?
আপিার িোডির এই পরীক্ষাজট গ্রেয়া গুরুত্বপূ ণক। আপিার িোিডর্ িহায়তা প্রোডি আপিার যা র্রা েরর্ার অিু েহ র্ডর
র্রুি এবং পরীক্ষার জেি তারা যাডত স্কুডল উপজস্থত র্াডর্ গ্রিজবষয়জট জিজিত র্রুি। COVID (ডর্াজভে)-িহ গ্রয গ্রর্াডিা র্ারডণ
পরীক্ষার জেি গ্রযিব জিক্ষার্কী অিু পজস্থত র্ার্ডব, তারা গ্রির্-আপ (জবর্ল্প তাজরডখ) পরীক্ষা গ্রেয়ার িিয জদ্বতীয় িু ডযাগ পাডব। যজে
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আপিার িোি গ্রির্-আপ (জবর্ল্প তাজরডখ) পরীক্ষার িিডয়ও অিু পজস্থত র্াডর্, তাহডল জিক্ষার্কী পরীক্ষা গ্রেয়ার িডিয বাড়জত আর
গ্রর্াি িু ডযাগ পাডব িা। শুিু িাে গ্রেট গ্রটে িা গ্রেয়ার র্ারডণ জিক্ষার্কীডর্ িাজস্ত গ্রেয়া বা এর্ই গ্রেডে গ্ররডখ গ্রেয়া হডব িা।
গ্রেডটর পরীক্ষা র্ী ঐজির্, গ্রযিি গত বির জিল?
িা, গত বির জপ্রজিপযালগণ ির্ল পজরবাডরর র্াডি গ্রেট গ্রটে গ্রবডি জিডত জিজঠ জেডয়জিডলি র্ারণ, বহু জিক্ষার্কী হাইজেে বা
পুডরা জরডিাট (েূ র গ্রর্ডর্) জিক্ষাজিডেকিিায় অংিেহণ র্ডরডি। এ বির স্কুলগুডলা গ্রযডহতু পুণকর্াডলর িিয িিরীডর
জিক্ষাজিডেকিিায় জফ্ডর জগডয়ডি, তাই ির্ল জিক্ষার্কী গ্রেট গ্রটে-এ অংিেহণ র্রডব বডল প্রতযাজিত।

আিার িোিডর্ জর্ গ্রেট গ্রটে জেডত হডব যজে গ্রি জরডিন্টস্ পরীক্ষাও গ্রেয়?
জর্িু জিক্ষার্কী জিেল্ স্কুডল হাই-স্কুল-স্তডরর জরডিন্টস্ পরীক্ষা গ্রেয়। আপিার িোি যজে 8 গ্রেডের জিক্ষার্কী হয়
এবং এই স্কুল বিডর তাডর্ িযার্ জরডিন্টস্ পরীক্ষা জেডত হয়, গ্রিডক্ষডে আপিার স্কুল তাডর্ 8 গ্রেডের গ্রেট িযার্
গ্রটে গ্রেডব িা। আপজি আপিার িোডির অেগজত িম্পডর্ক আরও তর্য িািার িিয তাডর্ 8 গ্রেডের িযার্ গ্রটে
গ্রিবার জবষয়জট গ্রবডি জিডত পাডরি, যজেও গ্রিজট আবজিযর্ িয়। আপিার িোডির িযার্ জরডিন্টস্ পরীক্ষা গ্রেবার
পািাপাজি আপজি যজে িাি আপিার িোি 8 গ্রেডের গ্রেট িযার্ গ্রটেও জের্ তাহডল তার স্কুডলর িাডর্
গ্রযাগাডযাগ র্রুি।
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