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প্রিয় Molly-এর মাতাপ্িতা/অভিিাবক,

এই ভরপোিার্্ট টর্ 2022 এর বসপোতে িভরচাপ্িত নতুন ভনউ ইয়ক্ট  স্টের্ স্র্স্টেিং প্রিাগ্াম ইিংপোরভি ি্যাঙু্পোয়ি
আর্্ট স (English Language Arts, ELA) এ Molly এর িারফরপোমন্স সিংপোষেপোি ভববৃত কপোর। এই 
িরীষোপোত রিাপ্ত নম্বর স্িষোর্্টীর িারফরপোমন্স ভনর্্টারণ করার একটর্ উিায়; যজিও, Molly কী িযারে 
এবং কী কেরে পযারে এই প্যাপ্ত েম্বে েযাে সম্পূর্্ট ও জবস্যাজেে েথ্্য প্কযাশ করে েযা। ELA 
এবং গণর্রেে গ্রেড 3-8 থথ্রক প্যাপ্ত ফল্যাফল্গুলল্ কযাের্ জের্্টরেে িে্য প্িযাে কেযা হে 
এবং Molly এে সেকযাজে ট্যান্সণরিপ্ট বযা শশক্যাথ্্টীে স্যােী থেকরড্ট  অন্তর্গু্ট ক্ত কেযা হরব েযা।

অনুবাদ

http://www.nysed.gov/state- 
assessment/grades-3-8-ela-and-
mathematics-score-report-and-
understanding-report-samples 
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থল্রর্ল্ 4
এই ির্্টাপোয় িারফম্ট করা স্িষোর্্টীরা তাপোদর প্গ্পোের িন্য ভনর্্টাভরত 
মান অনুর্ায়ী সব্টশ্রেষ্ঠ। 

থল্রর্ল্ 2
এই ির্্টাপোয় িারফম্ট করা স্িষোর্্টীরা তাপোদর প্গ্পোের িন্য ভনর্্টাভরত 
মান অনুর্ায়ী আিংস্িক দষে।

থল্রর্ল্ 3
এই ির্্টাপোয় িারফম্ট করা স্িষোর্্টীরা তাপোদর প্গ্পোের িন্য ভনর্্টাভরত 
মান অনুর্ায়ী দষে।

থল্রর্ল্ 1
এই ির্্টাপোয় িারফম্ট করা স্িষোর্্টীপোদর প্গ্পোের িন্য ভনর্্টাভরত মাপোনর 
তুিনায় দষেতা অপোনকর্াই কম।
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Molly এর ভক িানা উছচৎ এবিং রিপোত্যক প্গ্পোের স্িপোিপোি স্স ভক করপোত সষেম ইিংরািী িাষা স্িল্পকিা ও স্াষেরতার িন্য ভনউ 
ইয়ক্ট  স্টেপোর্র স্িষোর টে্যান্াে্ট  তা ভববৃত কপোর। এই ভবিাগটর্ িড়া এবিং উৎস স্র্পোক স্িখার স্ষেশ্রে অভি্ট ত িপোয়পোটের সিংখ্যা স্দখায়।

MOLLY এর 
রিাপ্ত নম্বর

23 এে

সব্টাভর্ক 
রিাপ্ত নম্বর

28
িড়া
এই ভবিাপোগ, স্িষোর্্টীপোদর করপোত বিা হয়ঃ

• প্গ্ে-স্িপোিি িাপো্য্য মূি র্ারণা ও ভববরণগুপ্ি উিিভধি করা ও ভববরণগুপ্ি কীিাপোব গশ্ল্পর ভবকািপোক সাহার্্য 
কপোর তা স্বাঝা; 

• চভররেসমূপোহর ভবিদ ভববরণ স্দওয়া এবিং র্ারণা ও ঘর্নাসমূপোহর সিংপোর্াগ ঘর্াপোনা; 
• িাপো্য্য ব্যবহৃত িব্দ ও বাক্যািংপোির অর্্ট স্বাঝা এবিং িানা স্র্ িা্য্যটর্ কীিাপোব সািাপোনা হপোয়পোি; 
• বণ্টনা করা স্র্ দটৃটিিভঙ্ কীিাপোব ঘর্নার ভববরণপোক রিিাভবত কপোর;
• িা্য্যসমূপোহর অিংিগুপ্ির মপোর্্য স্র্ৌটতিক সিংপোর্াগ ও ছচরে ব্যবহার কপোর িাপো্য্য তুপোি র্রা জ্ান ও র্ারণাগুপ্িপোক 

আত্মস্থ করা।

MOLLY এর 
রিাপ্ত নম্বর

15 এে

সব্টাভর্ক 
রিাপ্ত নম্বর

16
উৎস স্র্পোক স্িখা
এই ভবিাপোগ, স্িষোর্্টীপোদর করপোত বিা হয়ঃ

• ভববৃভত স্দওয়া ও ভবিদ ভববরপোণর সাহাপোর্্য স্সগুপ্ি সমর্্টন করা 
• চভররেসমূপোহর সম্পপোক্ট  স্িখা ও তারা িরস্পপোরর সাপোর্ িাপো্য্য কীিাপোব সম্পভক্ট ত তা বণ্টনা করা; 
• িাপো্য্যর দটৃটিিভঙ্ ও র্রপোনর মপোর্্য তুিনা ও িার্্টক্য স্দখাপোনা; 
• একটর্ িাপো্য্যর ঘর্না ও কার্্টক্রমগুপ্ি ভবশ্লেষণ করা; 
• একটর্ িাপো্য্যর ববস্িষ্ঠ্যগুপ্ির উির িাষার রিিাব ভনণ্টয় এবিং গশ্ল্পর উিাদানগুপ্ির গুরুত্ব বণ্টনা করা; 
• তাপোদর উিিভধিগুপ্ি অর্্টব্যঞ্জক স্িখনীর মার্্যপোম রিকাি করা র্াপোত প্গ্ে-স্িপোিপোির ইিংরািী ব্যকরণ ও তার 

ব্যবহার িাওয়া র্ায়।

অনুগ্হ কপোর িষে্য করুন, স্র্ স্িষোর্্টীপোদর একটর্ ব্যটতিগত স্িষো কম্টসূছচ (Individualized Education Program, IEP) আপোি অর্বা এমন র্ারা 504 উিপোর্াগীকরণ িভরকল্পনা (504 প্্যান) 
আপোি স্র্খাপোন ভনপোদ্ট ি করা আপোি স্র্ িরীষোগুপ্ি স্িাপোর িড়পোত হপোব, তাপোদরপোক IEP/504 িভরকল্পনার ববস্িটি্যগুপ্ি অনুর্ায়ী এই িরীষোর িন্য উিপোর্াগীকরণ রিদান করা উছচত ছিি

MOLLY এর সাফপোি্যর তর্্য রিমাণ

Molly এর স্িষেপোকর সাপোর্ স্র্াগাপোর্াগ করুন এবিং ভিজ্াসা 
করুন স্কান কািটর্ Molly এর িপোষে করা কভ্যন।

Molly স্ক র্ভদ উিরু্তি মপোন কপোরন, তাঁপোক সাফপোি্যর স্িখপোর 
উ্যপোত সহায়তা করার িন্য কাউপোন্সপ্িিং বা সু্পোির সহায়তার 
মপোতা স্িষোর্্টী সহায়তার সধোন করুন। 

আিনার সু্িপোক ভিজ্াসা করুন Molly এর অগ্গভত সম্বপোধে 
আিভন ভকিাপোব ভনয়ভমত ভরপোিার্্ট  িাপোবন। 

Molly এর দষেতা স্কমন উন্নত হপোছে তা স্দখপোত Molly 
এর ক্াপোসর িড়া ও বাছড়র িড়া ির্্টাপোিাচনা করুন।

ভনউ ইয়ক্ট  স্টেপোর্র টে্যান্াে্ট , িরীষোটর্, এবিং ভকিাপোব আিভন Molly স্ক সাহার্্য করপোত িাপোরন স্সই সম্বপোধে আপোরা তপোর্্যর িন্য, 
http://www.nysed.gov/state-assessment/grades-3-8-ela-and-mathematics-tests ওপোয়বসাইর্টর্ স্দখুন 




