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পরয় Jane Doe -এর পিতামাতা/অভিিাবক,
কভমটি অন সপশাল এডু ককশন (Committee on Special Education, CSE) Jane-সক ভনউ ইয়ক্ সটি অলাকনি
্ অ্াকেেকমন
(New York State Alternate Assessment, NYSAA)-এ অংশগহণ করার জন্ উিযক
ু হহকেকব েনাক ককরকে। ডাইনাভমক
লাভনং্ ম্াপ (DLM অলাকনি
্ অ্াকেেকমন) ব্বহার ককর ইংকরভজ িাষার কলা (English Language Arts, ELA), গটণত
এবং ভবজাকনর মূল্ায়ন করা হয়। DLM NYSAA একটি কমপউিার-েরবরাহকত
ৃ উিকযাগগতা মল্ায়ন
ূ
যা অিভরহায্ উিাদান
(Essential Elements)-এর ভিভতকত োতরর জান িভরমাি ককর। অিভরহায্ উিাদান হল ভবকল কৃ ভতত অজ্কনর জন্ মানদন যা
গশকার মাকনর সেকয় গিীরতা ও রোকর েংকু হেত।
এই ভরকিাি্টি Jane-এর ফলাফল রদশ্ন ককর যা আিনাকক সটকির ভবকল কৃ ভতত অজ্কনর জন্ মানদন অনুযায়ী Jane-এর
অভজ্ত কৃ ভতত বঝকত
ু
োহায্ করকত িাকর। শরনীকককর কাজ, অন্ান্ মান-ভিভতক মূল্ায়ন, এবং েমগ বেকরর অগগভতর
রভতকবদন িয্াকলােনা ককর আিভন Jane-এর অভজ্ত কৃ ভতত েপকক্ আকরা সবশী জানকত িারকবন। Jane এর গশকককদর োকে
শটকশালী অংশীদাভরত গকে তু কল, এবং পিতামাতা-গশকককদর েমাকবশ ও CSE েিায় েটরয়িাকব অংশগহণ ককর Jane এর
কৃ ভতত েপকক্ অভতভরক রকনর েমাধান করা যাকব।

JANE এর োফকল্র েমেন
্ করা
Jane এর অনন্ োহহদার উির ভিভত ককর এবং
রভতটি কমকমতার
্
সকরর োকে েপভক্ত েভনভদ
ু ্ট
জান, দকতা এবং সবাঝার কমতার োকে োমঞে্
সরকে ভকিাকব তার িাঠন ভবকশষিাকব রসত করা যায়
তা ভনকয় আকলােনা করার জন্ Jane এর গশকককর
োকে োকাত করন।

Jane এর সুল কমেেী
্ ূ এবং িাঠ্রম েপকক্
CSE-র োকে কো বলন।
ু

NYSAA েপকক্ তকে্র জন্ সদেন
ু http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa/
এই িরীকা, ভনউ ইয়ক্ সটকির সশোর মানদন, এবং আিভন ভকিাকব Jane সক েফলতা লাি করকত েহায়তা করকত িারকবন তা
জানার জন্ সদেুন www.engageny.org/parent-and-family-resources।

অনুবাদ

www.engageny.org/translate
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কম্কমতার সর

JANE এর
সর
এই বের

সটরটর রষি পরণ
ূ রররি িষ

JANE এর
সর

সটরটর রষি পরণ
ূ রররি

সর 3

NYSAA সর 4

ভবকল কৃ ভতত অজ্কনর জন্ সশোর মানদন েমাকনর োকে িূরণ
ককর।

NYSAA সর 3

ভবকল কৃ ভতত অজ্কনর জন্ সশোর মানদন িূরণ ককর।

NYSAA সর 2

ভবকল কৃ ভতত অজ্কনর জন্ সশোর মানদন আংগশক িূরণ ককর।

NYSAA সর 1

ভবকল কৃ ভতত অজ্কনর জন্ সশোর মানদন িূরণ ককর না।

রর্ করতষর সররর অর্ নর?

Jane সয মারা অবভধ ভবকল কৃ ভতত অজ্কনর গশকার মানদন িরণ
ূ করকে তা বণ্না করকত েহায়তার জন্ গশককরা অিভরহায্ উিাদানগপল
ভনভবেিাকব িরীকা ককরকেন এবং োরটি অজ্কনর সর রণয়ন ককরকেন, যা "কম্কমতার সর" হহোকব িভরহেত। Jane করণীয় কাজ কতিা
িাকলািাকব ককরকে এবং কাজটি কতিা কভঠন হেল তার েংভমরকণর মাধ্কম একটি কম্কমতার সর ভনধ্ারণ করা হয়।

ধারণাগত সকর

এই ভবষয়বসর অধীকন িরীটকত দকতার শরণীগপলকক ধারণাগত সকর বলা হয়। নীকের অনুকছদটি রভতটি ধারণাগত সকতরর মকধ্ িরীটকত
দকতার েংে্া সদোয় এবং Jane সেই দকতাগপলর মকধ্ কটি আয়কত আনকত সিকরকে তা সদোয়। রভতটি ধারণাগত সকতরর মকধ্ অনি্ ু ক
দকতাগপল েপকক্ তে্ িাওয়া যাকব http://www.p12.nysed.gov/assessment/nysaa/

44%

JANE সে দকতষগলল আয়রত এরিরে
9টটর রর্য
4টট দকতষ

নিশ এিং রহষরষি নিজষি
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44%

9টটর রর্য
4টট দকতষ

জীিি নিজষি

33%

9টটর রর্য
3টট দকতষ

সভৌত নিজষি

2

