নিউ ইয়র্ক রাজ্যে স্নাতর্ হওয়ার যিে প্রজ্য়াযিীয়তা গুনি
অনতনরক্ত নির্ল্প
নিউ ইয়র্ক স্টেট (New York State, NYS) নিপ্লোমো অর্কপ্ির র্িয
নিক্ষোর্থীপ্ের অবিযই স্টেনিট এবং পরীক্ষোর প্রপ্য়োর্িীয়তো পূরণ

পোপ্র িো। সমস্ত অবনিষ্ট নরপ্র্ন্টস পরীক্ষোগুনি অবিযই 65 বো
তোরও স্টবনি স্টকোর নিপ্য় পোস র্রপ্ত হপ্ব।

র্রপ্ত হপ্ব। নিউ ইয়র্ক রোপ্র্য স্নোতর্ প্রপ্য়োর্ি: বতক মোপ্ি নিউ
ইয়র্ক স্টেট নিপ্লোমোর প্রপ্য়োর্িীয়তো স্টবোঝো এই প্রপ্য়োর্িীয়তোর
বোহযপ্রখো। এই সংস্থোিটি নিক্ষোর্থীপ্ের র্িয অনতনরক্ত স্নোতর্
নবর্ল্পগুনি বযোখযো র্প্র। এই নবর্ল্পগুনির মপ্যয নিপ্লোমো এবং িিনিপ্লোমো উভয় নবর্ল্পই রপ্য়প্ে।

ূ
আপীিসমহ
সমস্ত নিক্ষোর্থীরো নিম্ননিনখত িতক গুনি পূরণ র্রপ্ি এর্টি নরপ্র্ন্টস
পরীক্ষোয় নিম্ন স্টকোপ্রর আপ্বেি র্রপ্ত পোপ্র:
2x

নিক্ষোর্থী র্মপপ্ক্ষ েুই বোর আনপপ্ির অযীপ্ি নরপ্র্ন্টস
পরীক্ষো নেপ্য়প্ে।
আনপপ্ির র্িয নিক্ষোর্থীর পপ্য়ন্ট স্টরপ্ের মপ্যয র্মপপ্ক্ষ
এর্টি স্টকোর রপ্য়প্ে।
নিক্ষোর্থীরো সম্পনর্ক ত নবষপ্য় কু ি প্রেত্ত অযোর্োপ্িনমর্
সহোয়তো স্টপপ্য়নেি।
নিক্ষোর্থী সম্পনর্ক ত স্টর্োসক পোস র্প্রপ্ে।
নিক্ষোর্থী সম্পনর্ক ত নবষপ্য় এর্র্ি নিক্ষর্ বো নবভোগীয়
স্টেয়োরপোরসি দ্বোরো আনপপ্ির র্িয সুপোনরি র্রো হয়।

এর্টি নিক্ষোর্থীর নিপ্লোমো প্রেোির্োরী নিনিক্ট বো কু ি আপ্বেি
মেুর র্প্র। আরও তর্থয আনপি, সুরক্ষো র্োিগুনি, এবং
সুপোনরপ্ন্টপ্েন্ট নিযকোরণ ওপ্য়বপৃষ্ঠোয় পোওয়ো যোপ্ব।

স্টপ্ররণপ্যোগয িংসোপত্র (িি-নিপ্লোমো নবর্ল্প)
স্টয নিক্ষোর্থীরো নিপ্লোমোর প্রপ্য়োর্িীয়তোগুনি পূরণ র্রপ্ত পোরপ্ে িো
তোরো CDOS শুরু র্রোর িংসোপপ্ত্রর সোপ্র্থই হোই কু ি স্টর্থপ্র্ স্টবনরপ্য়
আসপ্ত পোপ্র। এই র্োতীয় েোত্রপ্ের অবিযই CDOS শুরু র্রোর
িংসোপত্র এর প্রপ্য়োর্িীয়তো সম্পণ
ূ ক র্রপ্ত হপ্ব। এর্ো এর্টি CDOS
শুরু র্রোর িংসোপত্র স্টর্োিও নিপ্লোমোর সমোি িয়। যোরো েক্ষতো
এবং নর্প্ত স্টিওয়োর িংসোপপ্ত্রর র্িয স্টযোগয স্টসই সমস্ত প্রনতবন্ধী
নিক্ষোর্থীপ্ের র্িয এই নবর্ল্পটি উপিব্ধ িয়।

ইংজ্রনয ভাষা নিক্ষার্থীজ্ের যিে নির্ল্প
আনপি নবর্ল্প (স্থোিীয় নিপ্লোমো)
নর্েু ইংরোর্ী ভোষো নিক্ষোিনবি সফিভোপ্ব আপ্বেি র্রো ইংনিি
নরপ্র্ন্টস পরীক্ষোর 55-59 স্টকোর বযবহোর র্প্র পরীক্ষোর
প্রপ্য়োর্িীয়তো স্টমটোপ্ত পোপ্রি। স্টযোগয হপ্ত, নিক্ষোর্থীপ্ের 9 ম স্টেপ্ি
মোনর্ক ি যুক্তরোপ্ে প্রপ্বি র্রপ্ত হপ্ব বো নদ্বতীয়বোর ইংনিি
নরপ্র্ন্টস পরীক্ষো স্টেওয়োর সময় এবং পপ্র ইংরোনর্ ভোষো
নিক্ষোিনবি নহসোপ্ব স্টেনণবদ্ধ হপ্ত হপ্ব। এই নবর্ল্পটি বযবহোরর্োরী
নিক্ষোর্থীরো এর্টি স্থোিীয় নিপ্লোমো অর্কি র্রপ্ব।

সমস্ত নিক্ষার্থীজ্ের যিে নির্ল্প
আনপি নবর্ল্প (নরপ্র্ন্টস বো স্থোিীয় নিপ্লোমো)
সমস্ত নিক্ষোর্থী এর্টি আপ্বেির্োরী নরপ্র্ন্টস পরীক্ষোর স্টকোর সহ
এর্টি নরপ্র্ন্টস নিপ্লোমোর র্িয পরীক্ষোর প্রপ্য়োর্িীয়তোগুনি পূরণ
র্রপ্ত পোপ্র। এই স্টকোরটি পোনসং (60-64) এর িীপ্ে 5 পপ্য়প্ন্টর
স্টবনি হপ্ত পোপ্র িো। সমস্ত অবনিষ্ট নরপ্র্ন্টস পরীক্ষোগুনি অবিযই
65 বো তোরও স্টবনি স্টকোর নিপ্য় পোস র্রপ্ত হপ্ব। সমস্ত নিক্ষোর্থীপ্র্
েুটি আপ্বেির্োরী নরপ্র্ন্টস পরীক্ষোর স্টকোর সহ স্থোিীয় নিপ্লোমোর
র্িয পরীক্ষোর প্রপ্য়োর্িীয়তোগুনি পূরণ র্রপ্ত পোপ্র। এই
স্টকোরগুনি পোনসং (60-64) এর স্টেপ্য় র্ম 5 পপ্য়প্ন্টর স্টবনি হপ্ত

দ্রষ্টবয: এই নবর্ল্পটি বযবহোরর্োরী নিক্ষোর্থীরো আরও এর্টি
অনতনরক্ত নরপ্র্ন্টস পরীক্ষোয় আপ্বেি র্রপ্ত পোপ্র। এই পরীক্ষোর
স্টকোরটি পোনসং (60-64) এর িীপ্ে 5 পপ্য়প্ন্টর স্টবনি হপ্ব িো।
স্টেনিট নবর্ল্পসমূহ
ইংরোর্ী ভোষো নিক্ষোিনবিরো নিনেক ষ্ট ENL এবং নদ্বভোনষর্ নিক্ষো
স্টপ্রোেোম সমোনির র্িয ববর্নল্পর্, মূি সোমেী এবং LOTE স্টেনিট
অর্কি র্রপ্ত পোপ্র। আরও তপ্র্থযর র্িয স্টেখুি অযযয়ি সোরণীর
ইউনিটগুনিপ্র্ ইংনিি অযোর্ আ নিউ িযোঙ্গপ্য়র্
(ENL) এবং
ু
নদ্বভোনষর্ নিক্ষো স্টপ্রোেোম এবং LOTE FAQ।

প্রনতিন্ধী নিক্ষার্থীজ্ের যিে নির্ল্পসমূহ
স্বল্প পোপ্সর নিরোপত্তো স্টিট (স্থোিীয় নিপ্লোমো)
স্বল্প পোপ্সর নিরোপত্তো স্টিট নবর্ল্পটি স্টর্োিও প্রনতবন্ধী নিক্ষোর্থীপ্র্
স্থোিীয় নিপ্লোমোর র্িয পরীক্ষোর প্রপ্য়োর্িীয়তোগুনি পূরণ র্রপ্ত
স্টেয়। স্টযোগয নিক্ষোর্থীপ্ের এর্টি বো এর্োনযর্ প্রপ্য়োর্িীয় নরপ্র্ন্টস
পরীক্ষোয় 55 স্টর্থপ্র্ 64 এর মপ্যয স্টকোর র্রপ্ত হপ্ব।
আনপি নবর্ল্প (স্থোিীয় নিপ্লোমো)
স্বল্প পোপ্সর নিরোপত্তো স্টিট নবর্ল্পটি বযবহোরর্োরী নিক্ষোর্থীপ্ের র্োপ্ে
েুটি নরপ্র্ন্ট পরীক্ষোর স্টকোর পযকন্ত আনপি র্রোর নবর্ল্প রপ্য়প্ে।
এই স্টকোরগুনি 52-54 এর মপ্যয হওয়ো আবিযর্। নিক্ষোর্থীপ্েরও
আনপপ্ির র্িয স্টযোগযতোর মোিেণ্ড পূরণ র্রপ্ত হপ্ব।

45-54 এর মপ্যয এর্টি স্টকোর ক্ষনতপূরণ নেপ্ত স্টেয়।
LOTE স্টেনিট েোড়
প্রনতবন্ধী নিক্ষোর্থীরো তাজ্ের IEP তত নিজ্েক নিত হজ্ি LOTE এ 1
স্টেনিপ্টর প্রপ্য়োর্িীয়তো স্টর্থপ্র্ বনিত হপ্ত পোপ্র। তোপ্ের অবিযই
স্নোতর্ হওয়োর র্িয 22 ইউনিট স্টেনিট অর্কি র্রপ্ত হপ্ব। স্টযসব
নিক্ষোর্থী 9-12 স্টেপ্ি স্টেনণবদ্ধ হয় যোপ্ের স্টিষ IEP স্টত LOTE েোড়
তোরোও

স্টযোগয।

উন্নত

নিপ্লোমোর

র্িয

পরীক্ষোর

প্রপ্য়োর্িীয়তোগুনি পূরণ র্রপ্ত উন্নত পপ্ে পেনব প্রোি নরপ্র্ন্টস
নিপ্লোমো েোইপ্ি LOTE অবযোহনতপ্রোি েোত্রপ্র্ আটকস বো CTE স্টত 5ইউনিপ্টর েম সম্পণ
ূ ক র্রপ্ত হপ্ব িো ।

বযবহোর র্রপ্ত পোপ্রি। নিক্ষোর্থীপ্ের অবিযই স্টযোগযতোর িতক পূরণ
র্রপ্ত হপ্ব:
নিক্ষোর্থীর এর্টি বতক মোি বযনক্তগতর্ৃত নিক্ষো
স্টপ্রোেোম
(individualized
education
program, IEP) রপ্য়প্ে এবং নবপ্িষ নিক্ষো
স্টপ্রোেোম এবং পনরপ্ষবোগুনি পোপ্ে।
নিক্ষোর্থীরো অংিেহি র্প্র এবং সমস্ত প্রোসনঙ্গর্
নরপ্র্ন্টস-স্তরীয় স্টর্োসক ওয়োপ্র্ক পোস র্প্র।

ক্ষনতপূরণ নিরোপত্তো স্টিট (স্থোিীয় নিপ্লোমো)
ক্ষনতপূরণর্োরী নিরোপত্তো স্টিট নবর্ল্পটি প্রনতবন্ধী নিক্ষোর্থীপ্ের
প্রপ্য়োর্িীয় নরপ্র্ন্টস পরীক্ষোয় (ELA বো গনণত েোড়ো) অিয
প্রপ্য়োর্িীয় নরপ্র্ন্টস পরীক্ষোয় 65 বো তোর স্টবনি সংখযর্ স্টকোর সহ

নেি

সুপোনরপ্ন্টপ্েন্ট নিযকোরণ (স্থোিীয় নিপ্লোমো)
স্থোিীয় নিপ্লোমোর র্িয পরীক্ষোর প্রপ্য়োর্িীয়তোগুনি পূরণ র্রপ্ত
অক্ষম এমি প্রনতবন্ধী নিক্ষোর্থীরো সুপোনরিপ্টপ্েন্ট সংর্ল্প নবর্ল্পটি

নিক্ষোর্থীরো সমস্ত প্রপ্য়োর্িীয় নরপ্র্ন্ট পরীক্ষোয়
সনেয়ভোপ্ব অংি নিপ্য়নেি।
নিক্ষোর্থী নিপ্লোমো স্টেনিপ্টর উপযুক্ত 22
ইউনিট অর্কি র্প্রপ্ে।
নিক্ষোর্থীর নপতোমোতো বো নপতোমোতোর সম্পপ্র্ক র
স্টর্োি বযনক্ত স্থোিীয় নিপ্লোমো নিযকোরপ্ণর র্িয
সুপোনরিপ্টেোপ্রর র্োপ্ে এর্টি নিনখত
অিুপ্রোয র্মো স্টেি।
দ্রষ্টবয: সুপোনরপ্ন্টন্ট নসদ্ধোন্ত স্টিি স্টর্োিও নিক্ষোর্থী স্নোতপ্র্র
প্রপ্য়োর্িীয়তো পূরণ র্প্রপ্ে নর্িো। NYS নিক্ষো

নবভোগ

সুপোনরপ্টপ্েন্ট সংর্ল্প নবর্ল্পটি অিুপ্মোেি র্প্র িো।
স্টপ্ররণপ্যোগয িংসোপত্র (িি-নিপ্লোমো নবর্ল্প)
NYS -এর নিক্ষোর্থীরো যোপ্ের নিউ ইয়র্ক রোর্য নবর্ল্প মূিযোয়ি
(New York State Alternate Assessment, NYSAA) বযবহোর
র্প্র পরীক্ষো র্রো হয় তোরো েক্ষতো ও অর্কপ্ির িংসোপত্র নেপ্য় উচ্চ
নবেযোিয় স্টর্থপ্র্ স্টবনরপ্য় আসপ্ত পোরপ্ব।

ূ
সংস্থািসমহ
আনপিসমূহ, নিরোপত্তো স্টিট, এবং সুপোনরপ্ন্টপ্েন্ট নিযকোরণ
বনহগকমি িংসোপত্রগুনি
সোযোরণ নিক্ষো এবং নিপ্লোমোর প্রপ্য়োর্িীয়তো
নিউ ইয়র্ক রোপ্র্যর নিপ্লোমো/ িংসোপপ্ত্ররপ্রপ্য়োর্িীয়তো

প্রশ্ন আজ্ে?
অনফস অফ র্োনরকুিোম-এ emscgradreq@nysed.gov
ঠির্োিোয় বো (518) 474-5922 িম্বপ্র স্টযোগোপ্যোগ র্রুি

