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বিজ্ঞান বি এিং কিন এটি আমার িাচ্চার জনয গুরুত্বপরূ্ণ? 

নিজ্ঞাি হল প্রারৃ্নতর্ নিশ্বদর্ স্টিাঝার জিয এর্টি বিজ্ঞানির্ ির্থ। এগুনলর মদযয আদে 

স্টেসি দানি ও প্রমাণ িরীক্ষা র্রা োয় স্টসগুনলদর্ সমর্থকির্ারী িযাখ্যার চানহদা। P-12 নিজ্ঞাি 
নিক্ষার িাখ্াগুনলর মদযয রদয়দে: জীিি নিজ্ঞাি, স্টভৌত নিজ্ঞাি, ও স্টসইসাদর্থ িৃনর্থিী ও 

মহার্াি নিজ্ঞাি।  

নিেত িহু দির্ যদর, েদিিণা অযযয়ি, প্রনতদিদি, িীনত, এিং প্রর্ািিার িাখ্াগুনল 
নিক্ষার্থীদদর র্াদজর জেৎ ও র্দলজ জীিদির জিয আদরা ভাল র্দর প্রস্তুত র্রদত তাদদর 

নিজ্ঞাি নিক্ষার সুনিযাগুনল নলনিিদ্ধ র্দরদে। নিজ্ঞাি, প্রেুনি, ইনিনিয়ানরং, ও েনণদত 
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics, STEM) স্টিিাগুনল আোমী 
দির্গুনলদত স্টর্িলই স্টিদে উঠ্দি, ো সর্ল নিক্ষার্থীদদর উৎরৃ্ষ্ট হদয় ওঠ্ার জিয নিক্ষার 

সমাি সুদোে স্টদওয়ার জিয অিনরহােক র্দর তুলদি। 

 

 NYS P-12 বিজ্ঞান বিক্ষার মানদণ্ডগুবি (Science Learning 

Standards) িখন িাস্তিায়ন িরা হবি? 

িাস্তিায়দির সময়সীমা নিজ্ঞাি িাঠ্যক্রম এিং নিদদকিািলীর ওদয়িসাইদট িাওয়া োদি।  

 

আবম বিভাবি আবরা বিখবে পাবর? 
আিনি আিিার িাচ্চার নিক্ষদর্র সাদর্থ র্র্থা িদল িা আমাদদর NYSED ওদয়িসাইদট নেদয় 

NYS P-12 নিজ্ঞাি নিক্ষার মািদণ্ড সম্পদর্ক  আদরা জািদত িারদিি। 

 

িাইভ বিঙ্কগুবির জনয NYSED 

ওবয়িসাইবে এই প্রচারপত্র অ্যাবেস 

িরার জনয QR কিাডটি স্ক্যান িরুন। 

 

 

বপোমার সংস্থানসমূহ  
িাসায় নিক্ষালাভ সমর্থকি র্রা 

বনউ ইয়িণ  কেে P-12 বিজ্ঞান বিক্ষার মানদণ্ডগুবি বি? 

NYS P-12 বিজ্ঞান বিক্ষার মানদণ্ডগুবি হি বপ্রবিন্ডারগাবেণ ন 
কেবি 12 কেড পর্ণন্ত বনউ ইয়িণ  কেবের সিি বিক্ষােীবদর জনয 

বিক্ষামূিি িক্ষযগুবি। 
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মানদণ্ড এিং আমার িাচ্চার  
লক্ষযগুনল ভাদলাভাদি িনণকত হদল তদিই নিক্ষার্থীদদর নিক্ষাদর্ সিদচদয় 

স্টসরাভাদি সহায়তা র্রা োয়। িীদচর মদেলটি নর্ভাদি নিক্ষার মখু্য 
অংিগুনল এর্সাদর্থ র্াজ র্দর তা স্টদখ্ায়। স্টর্ন্দ্রনিন্দদুত র্থার্া এই 
নিক্ষার্থীদদর নিক্ষা িাঠ্যক্রম, নিদদকিািলী, এিং মলূযায়দির উির 

নিভক র র্দর। নিক্ষার মািদণ্ড প্রনত সু্কল িদিকর স্টিদি নিক্ষার্থীদদর স্টে 
সামনির্ জ্ঞাি ও দক্ষতা 
নিখ্দত হদি তা িণকিা 

র্দর। 

 

মানদণ্ড 

“আমাদদর নর্ নিখ্দত হদি?” 

মািদণ্ডগুনল হল: 
 নিউ ইয়র্ক  স্টেট নিক্ষার্থীদদর জিয লক্ষযসমহূ। 

 নিিয় ও স্টিে স্তরগুনলর দ্বারা সংেঠিত। 

 এর্টি নিনদকষ্ট সু্কল িদিকর স্টিদি সম্পন্ন র্রার জিয অনভদপ্রত নিক্ষা। 

 নিউ ইয়র্ক  স্টেট র্তক িয নিিকাহর্ারী িনরিদ (New York State Board of Regents) দ্বারা 
অিদুমানদত। 

 

নর্ন্ডারোদটক ি-এ নিজ্ঞাি মািদদণ্ডর উদাহরণ: এর্টি িস্তুর েনতর নভন্ন ক্ষমতা িা নভন্ন নদদর্ স্টদওয়া 
যাক্কা ও টাদির প্রভািগুনল তুলিা র্রদত এর্টি অিসুন্ধাি িনরর্ল্পিা র্রুি ও সম্পন্ন র্রুি। 

  

পাঠ্যক্রম 

“আমরা নর্ নিখ্নে?” 

িাঠ্যক্রম হল: 
 স্বতন্ত্র সু্কল নেনিক্টগুনলর নিযকানরত মািদণ্ড িূরণ র্রদত নিক্ষার্থীদদর সক্ষম র্রার জিয তাদদর 

স্টিখ্া নিিয়িস্তু, যারণা, এিং দক্ষতাগুনল। 

উদাহরণ: স্থািীয়ভাদি বতরী র্রা অযযয়ি ইউনিট, স্টেমি িল ও িারস্পনরর্ নক্রয়ার উির এর্টি 
নমেল সু্কল ইউনিট। 

  

বনবদণ িািিী 
“আমরা নর্ভাদি নিখ্নে?” 

নিদদকিািলী হল: 
 এর্জি নিক্ষানিদ ক্লাসরুম নিক্ষর্েণ ও নেনিদক্টর নিযকানরত নিক্ষার্থীদদর প্রদয়াজিীয়তার উির 

নভনিদত িাঠ্যক্রদমর নিক্ষা স্টদওয়ার জিয স্টে উিায় ও স্টর্ৌিলগুনল স্টিদে স্টিি স্টসগুনল। 

উদাহরণ: এর্টি লযািদরটনর নক্রয়ার্লাদির সময় স্টোট দদলর নিদদক নির্া িা সহদোনেতামলূর্ নিক্ষা। 
  

মূিযায়ন 

“আমরা নর্ নিখ্লাম?” 

“আমাদদর এরিদর নর্ র্রদত 
হদি?” 

মলূযায়ি: 
 হল নিক্ষার্থীদদর অিেনত সম্পদর্ক  জািার জিয িযিহৃত প্রনক্রয়াগুনল। 

 নিদদক নির্া এিং অিনহত নিক্ষা। 

 স্থািীয় নেনিক্ট এিং/অর্থিা নিক্ষর্মন্ডলী, ও িািািানি নিউ ইয়র্ক  স্টেদটর দ্বারা নিযকানরত। 

*নিউ ইয়র্ক  স্টেদটর প্রিাসর্েণ: 
ELA ও 3-8 স্টিেগুনলদত েনণত মলূযায়ি  

স্টিে 4 (2020 সাদল স্টিে 5 এ উিীণক হদি) এিং স্টিে 8 এর নিজ্ঞাি মলূযায়ি 

নরদজন্ট িরীক্ষা  
নদ্বতীয় ভািা নহদসদি ইংদরনজ অজক ি িরীক্ষা (English as a Second Language Achievement Test, 

NYSESLAT) 

নির্ল্প মলূযায়ি (Alternate Assessment (NYSAA) 

উদাহরণ: এর্জি নিক্ষার্থীর এর্টি িাস্তুন্তদন্ত্রর অিসুন্ধাদির ক্লাসরুম িেকদিক্ষণ িা লযািদরটনরদত 
অনভজ্ঞতার নভনিদত এর্জি নিক্ষার্থীর নিজ্ঞাদির স্টিাটিই নিদেিণ। 
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