
রনউ ইে�্ট  কটেরটি 
রব�ল্প মূল্যােন ব্যবস্া 

(NYSAA) েম্পরর্ক 
এরজি মষা/বষাবষাে 

ত্বনেত নিরদ্কিিষা গষাইড 

New York State Education Department 

মা/বাবাি জন্য রিরপাট্ট: 
আপনাি সন্ারনি NYSAA ফলাফলসমূহ 

আপনার সন্ানকে যে সব যষেকরে মূল্ায়ন েরা হকয়কে 
তার প্রততটির জন্ আপনার সন্াকনর স্কু ল এেটি আলাদা 
যস্ার তরকপার্ট  বাতিকত পাঠাকব। এই ফলাফলগুকলা আপতন 
আপনার সন্াকনর অগ্রগতত যবাঝার প্রথম পদকষেপ তহসাকব 
ব্বহার েরকত পাকরন। 

মা/বাবা ও পরিবারিি জন্য সংস্ানসমূহ 

আপনাি ক�ারনা প্রশ্ন আরে? 
নিউ ইয়র্ক  স্টেট নিক্ষা দপ্তরেে (New York State 
Education Department, NYSED) স্টেট মূল্ষায়ি 
অনিরে (Ofce of State Assessment) এই িম্বরে  
স্�ষাগষার�ষাগ ররুি: 

518-474-5902 

বষা ইরমইরল:

EMSCASSESSINFO@nysed.gov 

আরেষা তর্্ে জি্: 

NYSED ওরেবরপজ রিরজট �রুন এখারন: 

http://www.nysed.gov/state-assessment/
new-york-state-alternate-assessment

এবং 

নবরিষষানয়ত নিক্ষাে অনিরে (Ofce of  
Special Education): 
http://www.p12.nysed.gov/specialed/ 

New York State Education Department 
89 Washington Avenue 
Albany, New York 12234 

(518) 474-5902
ি্ষাক্স (518) 474-1989 

http://www.p12.nysed.gov/specialed
mailto:EMSCASSESSINFO@nysed.gov
http://www.nysed.gov/state-assessment/
new-york-state-alternate-assessment


   

   
    

 
 

  
 

 

   
  

  
   

    
     

  

   

    

   
 

 
 

 
   

 

 

  
 

  
 

 

 
   

  

 
 

 
  
   

   
  

   
  

 
 

 

 
   

 
 

  

 

  
 

 

  
 

 

রনউ ইে�্ট কটেরটি রব�ল্প মূল্যােন 
ব্যবস্া (New York State Alternate Assessment, 
NYSAA) �ী? 

NYSAA তনউ ইয়ে্ট যটেকরর পরীষো েমস্ট তির অংশ ো ূ
সবকিকয় গুরুতর জ্ান-প্রততবন্ী তশষোথথীকদর জন্ ইংকরতজ 
ভাষা েলা (English language arts, ELA), গতিত এবং 
তবজ্াকনর যষেকরে তবেল্প েৃ ততকবের মানসমূকহর উপর ভিভতি 
েকর তশষোথথীকদর েমষেমতা পতরমাপ েকর। এই মানগুকলার ্ট
জটিলতা সাধারি তশষোর মানসমূকহর িাইকত সহজতর। 

সবরেরে গুরুতি জ্ান-প্ররতবন্ী রিক্ার্থী 
বলরত আমিা �ী কবাঝারছি? 

"সবকিকয় গুরুতর জ্ান-প্রততবন্ী তশষোথথী" বলকত 
যবাঝাকনা োয় যসই সব তশষোথথীকদর োকদর যবাঝার ষেমতা 
সীতমত, এবং তার সাকথ যোগ হয় আিরিগত এবং/অথবা 
দদতহে সীমাবদ্ধতা, এবং সমাকজ দরোরী ও অথ্টবহভাকব 
অংশগ্রহকির জন্ ও আত্মতসতদ্ধ লাকভর জন্ োকদর 
সম্িূ্ট সম্াব্তাকে সকবাচ্চ পে্ট তনকয় যেকত উচ্চ ্ট াকয় 
স্তকরর তবকশষাতয়ত তশষোমূলে, সামাতজে, মনস্তাভ্বিক এবং 
তিতেৎসা পতরকষবাতদর প্রকয়াজন রকয়কে। 

NYSAA এ অংি কনওো �ারেি 
জন্য জরুিী? 

শুধকু সবকিকয় জ্ান-প্রততবন্ী তশষোথথীরাই মারে গুরুতর 
NYSAA এ অংশ যনওয়ার যোগ্। তনম্নতলতিত 
ব্াপারগুকলার উপর ভিভতি েকর, তবকশষাতয়ত তশষো েতমটি 
(Committee on Special Education, CSE) তসদ্ধান্ 
যনয় যে এেজন গুরুতর জ্ান-প্রততবন্ী তশষোথথী NYSAA 
এ অংশ যনওয়ার যোগ্ তেনা: 

• তশষোথথীটির এেটি গুরুতর জ্ান-প্রততবন্ীতা আকে, 
যোগাকোগ/ভাষার ব্বহাকর েকথষ্ট পতরমাকি 
সীমাবদ্ধতা আকে, এবং আিরিগত অতভকোজকন 
পে্টাপ্ত সীমাবদ্ধতা আকে; এবং 

• তশষোথথীটির এেটি উচ্চ স্তকরর তবকশষাতয়ত তশষোদান 
ব্বস্া প্রকয়াজন যেিাকন স্াভাতবে পতরকবশসমূকহর 
(বাতি, স্কু ল, সমাজ, এবং/অথবা েমস্ল) মকধ্ ্ট
তবতভন্ন দষেতা অজ্ট ন, প্রকয়াগ, এবং স্ানান্করর 
সকুতবধা আকে; এবং 

• তশষোথথীটির তশষোগত সাহাে্মূলে ব্বস্া, 
যেমন সহায়ে প্রেকুততি, ব্ততিগত যসবা সকুতবধা, 
স্াস্্/তিতেৎসাগত সকুতবধা, বা আিরিগত যষেকরে 
হস্তকষেকপর প্রকয়াজন আকে। 

NYSAA রনম্নরলরখত কক্ত্রসমূরহ 
রিক্ার্থীরেি অজ্টনর� মূল্যারেত �রি: 
ইংরেজী ভষাষষা নিল্প (ELA), গনিত, এবং নবজ্ষাি 

ডাইনাতমে লারননং ম্াপস (Dynamic Learning Maps, 
DLM) তবেল্প মূল্ায়ন ব্বস্া ব্বহার েকর ELA, 
গতিত এবং তবজ্াকনর মূল্ায়ন েরা হয়। DLM এেটি 
েতম্উরার-সরবরাহেৃ ত পতরবত্ট নশীল মূল্ায়ন ব্বস্া 
ো অপতরহাে্ট উপাদান (Essential Elements)-এর উপর 
তশষোথথীর জ্ান পতরমাপ েকর। অপতরহাে্ট উপাদানসমূহ হল 
েৃ ততবে অজ্ট কনর তবেল্প মানদন্ড ো তশষোসংক্ান্ মাকনর 
িাইকত মাকনর যিকয় গভীরতা ও তবসৃ্তততকত সংতষেপ্ত। ELA 
ও গতিকত, তশষোথথীকদর যগ্রড 3-8 পে্টন্ প্রতত বেকর এেবার 
এবং মাধ্তমে পে্ট কু াকয় ওঠার পর যথকে হাই স্ল যথকে 
যবর হওয়ার আগ পে্টন্ সমকয় এেবার মূল্তায়ন েরা হয়। 
তবজ্াকন, তশষোথথীকদর যগ্রড 4 ও 8 এ এবং মাধ্তমে পে্টাকয় 
ওঠার পর যথকে হাই স্কু ল যথকে যবর হওয়ার আগ পেন্্ট
সমকয় এেবার মূল্তায়ন েরা হয়। 

ক্ািসমূহ 
NYSAA স্্ষাে রী রষারজ ব্বহৃত হয়? 

NYSAA যস্ার আপনাকে এবং আপনার সন্াকনর 
তশষেেকে যদিায় যে যগ্রড পে্ট তবেল্প ্ট াকয়র অজন 
মানদকডের তবপরীকত আপনার সন্াকনর অগ্রগতত েতরকুেকু । 
এই যস্ারগুকলা আপনাকে: 
• আপনার সন্াকনর শততি ও প্রকয়াজনগুকলাকে 

সতঠেভাকব বকুঝকত সাহাে্ েরকব; এবং 

• আপনার সন্াকনর এেে ব্বহাকরর জন্ তবকশষাতয়ত 
তশষো প্রেল্প (Individualized Education 
Program, IEP) তনকয় অথ্টবহ আকলািনার জন্ 
প্রকয়াজনীয় গুরুবেপূি্ট তথ্ সরবরাহ েরকব; এবং 

• আপনার সন্াকনর তশষোয় গুরুবেপূি্ট ব্াপারগুকলা 
তনধ্ট ্টারকি সাহাে্ েরকব যেগুকলা তার োেের ও 
তশষোগত লষে্সমূহ এবং স্ল্প-যময়াদী উকদেশ্গুকলা 
সম্কে্ট  জানাকব; এবং 

• এোতধে পতরকবশ জকি আপনার সন্াকনর জন্ কু
যোগাকোকগর সবকিকয় োে্টেরী উপায়টি তিতনিত 
েরকত সাহাে্ েরকব। 




