
 

   
  

  

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 নিউ ইয়র স্টেট নিক্ষা দপ্তর 

 

বষশতশিশতক

ALLISON  DOE 
NEW  YORK  HIGH  SCHOOL 

NYSESLAT 
2020-2021 11 গ্রেড পেীক্ষাে গ্েজাল্ট20211-20222 

প্রিয় Allison এর প্িতামাতা/অপ্িিাবক,
2021 এর প্প্রিং এ সকল ইরিংররজী িাষা প্িক্ার্থীরের (English Language Learners, ELLs) জন্য যে প্নউ ইয়ক্ক যটেট প্বিতীয় িাষা প্িসারব2022 
ইরিংররজী অজ্কন িরীক্া (New York State English as a Second Language Achievement Test, NYSESLAT) অনুপ্ঠিত িরয়প্িল তারত
Allison এর কৃ প্তত্ব সম্পপ্ক্ক ত এই প্ররিাট্কটি আিনারের রিোন কররত যিরর আমরা আনপ্দিত। এই িরীক্ায় রিাপ্ত নম্বরটি প্িক্ার্থীর ইরিংররজী 
িাষার েক্তা োচাইরয়র একটি উিায়। তরব, এই নম্বরগুরলা প্েরয় Allison কতটুকু জারন ও কররত িারর তা সম্পপূর্ক জানা সম্ভব নয়।

এই িরীক্া, প্নউ ইয়ক্ক যটেরটর মানেণ্ডসমপূি, ও Allison যক আিপ্ন কীিারব সািাে্য কররত িাররন যস সম্পরক্ক  আররা তরর্্যর জন্য, প্িপ্জট করুন:
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learner-and-multilingual-learner-parent-resources 

ইংরেজী  ভাষায়  ALLISON  এে  দকতাে  সে  হরছ  মাধ্মমক
ইংরেজী  ভাষায়  ALLISON  এে  দকতাে  সে  গত  ব ে  ছ ল  আশাব্ঞক

ALLISON এর
সম্পপূর্ক 

যকেল নম্বর 

222  
ALLISON এর

সম্পপূর   
যকেল  

যকোরসমপূি:  
222 

360  
সুদক্ষ  
েক্তা রিেিরনর যটেট মানেণ্ড িপূরর করররি এবরিং এখন একজন রিাক্তন   
ELL প্িসারব  েই বিররর জন্য  ELL িপ্ররষবাসমপূি  িাওয়ার যোগ্য।  

অরেসেমান 
একজন ELL প্িসারব, তারের িাঠ্যক্ররমর িাষাগত েক্তা উন্নয়রন ব্যািক 
আত্মপ্নিরিীলতা রিেিন করররি।     

263  

মাধ্যমমক  
একজন ELL প্িসারব, তারের িাঠ্যক্ররমর িাষাগত েক্তা উন্নয়রন মাঝাপ্র  
িে্কারয়র আত্মপ্নিরিীলতা রিেিন করররি।     

221  

আশাব্যঞ্জক  
একজন ELL প্িসারব, তারের িাঠ্যক্ররমর িাষাগত েক্তা উন্নয়রনর জন্য 
সিায়তা ও অবকাঠারমারত  প্কিটা প্নিরিীলতা রিেিন করররি।ু ্ক      

179  

প্াথমমক  
একজন ELL প্িসারব, তারের িাঠ্যক্ররমর িাষাগত েক্তা উন্নয়রনর জন্য 
সিায়তা ও অবকাঠারমারত ব্যািক িে্কারয়র প্নিরিীলতা রিেিন করররি।     

318  

120 

ইরিংররপ্জ িাষা েক্তার প্বিাগ/রিকারসমপূি 

শ্রবর 
প্িক্ার্থীরা যরেড-িে্কারয়র িাঠ্য 
আরলাচনা যিানার মাধ্যরম তর্্য 

প্বরবচনা করর ও ধাররা ততপ্র করর। 

ALLISON এর
যকেল নম্বর 

64

বলা 
প্িক্ার্থীরা তারের যরেড-অনুোয়ী 

িাষার ব্যবিাররর মাধ্যরম িাঠ্যক্ররমর 
কর্া ও প্বষয়সমপূি প্নরয় আরলাচনায় 

অরিংি যনয়। 

ALLISON এর
যকেল নম্বর 

57 

িাঠ 
প্িক্ার্থীরা যরেড-িে্কারয়র িাঠ্যিুস্তরকর 

প্বষয়সমপূি িরে তর্্য প্বরবচনা করর 
ও ধাররা ততপ্র করর। 

ALLISON এর
যকেল নম্বর 

56  

যলখা 
প্িক্ার্থীরা যরেড-িে্কারয়র িাষা ব্যবিার 

করর প্লপ্খত িারব সাপ্িপ্ত্যক ও 
তর্্যমপূলক িাঠ্য ও প্বষয়সমপূরি তারের 

ধাররা ও প্চন্াসমপূি তুরল ধরর। 

ALLISON এর
যকেল নম্বর 

্ক

্ক
ু

্ক ্ক

্ক

্ক ্ক

্ক ্ক

   45 
এই গ্কেল নম্বেগুরলা 30-90 এে মভতরে

দয়া করে লকষ কেুন যে শিকারথ্ ো োো বষশতশিশতক শিকা পকল (Individualized Education Program, IEP) বা পরোগ্কেণ পকরলে যেকিন 504 (Section 504 
Accommodation Plan, 504 Plan) এে অনিত োরে বলা আরে যে পে্কােম�হ মুরে পরে যিানারে হরব োরদেরক অবিষই IEP/504 Plan এে শনরদভ িনা অনুোয়্ েকল্ ভ
 প-পে্কাে জনষ, পশ পরে যিানারনা েহ, েব ধেরনে েুশবধা পদান কো হরয় রাকাে করা। 

BEDS: 000000000000 
LOCAL ID: 000000000 ্ক 1 

http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learner-and-multilingual-learner-parent-resources


 

        
     

  
      

     
    

  

    
  

 

 

 

   
 

    

   
   

 

    
  

 

ALLISON  DOE 
NEW  YORK  HIGH  SCHOOL 

NYSESLAT 
2020-2021 11 গ্রেড পেীক্ষাে গ্েজাল্ট20211-20222 

ALLISON এর সাফল্যরক সমর্্কন যেওয়া

েপ্ে রিরয়াজন িয় তািরল আিনার সন্ারনর কেকু রলর কারি অনুবােকৃ ত ফম্কসমপূি চাওয়া এবরিং প্মটিরিংগুরলারত একজন যোিাষীর অনুররাধ করার 
অপ্ধকার আিনার আরি। এটি গুরুত্বিপূর্ক যে আিনার সন্ান অ্যাসাইনরমন্টসমপূি সম্পপূর্ক কররব, ক্ারস অরিংি যনরব, ও রিশ্ন কররব। বাবা-মারেররকও 
তারের সন্ারনর প্িতামাতা-প্িক্ক আরলাচনা(সমপূরি) অরিংি যনওয়ার জন্য িরামি্ক যেওয়া িরছে। প্িতামাতা-প্িক্ক আরলাচনা(সমপূি) সি, 
আিনার সন্ারনর কেকু ল রিপ্ত বির আিনার সন্ারনর ইরিংররজী িাষার েক্তা সম্পরক্ক একটি বােপ্ত আরলাচনা রিোন কররত বাধ্য। আিপ্ন 
আিনার সন্ারনর প্িক্কগর বা কেকু রলর িপ্রচালকরের যোগারোগ করর আিনার সন্ারনর িোরিানা বা অন্যান্য ব্যািারর আরলাচনা কররত 
বােপ্ত প্মটিরেরও অনুররাধ কররত িাররন। আিপ্ন যে ব্যািারগুরলা আরলাচনা কররত চাইরত িাররন তা িল: 

• আিনার সন্ারনর নতুন িাষা প্িসারব ইরিংররজী (English as a New Language, ENL) সম্পপ্ক্ক ত যে িপ্ররষবাসমপূি িাওয়ার অপ্ধকার
আরি তার িপ্রমার, স্ায়ীত্ব, ও ধরর।

• ENL ও বি-ভাষাবভবতক রিকল্পগুরলার মরধ্য িার্্কক্য ও আিনার প্িশুর কেকু ল/প্ডপ্্রিরটে বি-ভাষাবভবতক রিকল্পগুরলার উিলব্ধতা।
• বােপ্ত রিকল্পসমপূি (সকাল, কেকু ল-িরবতথী, রেীষ্মকালীন, ইত্যাপ্ে) ো আিনার সন্ানরক তারের ইরিংররজী িাষা উন্নয়রন সািাে্য কররব।
• প্িক্করা যে গৃি িাষা ক্াসরুরম ব্যবিার কররিন তার ধরর।
• সরিংস্ান, ওরয়বসাইটসমপূি ও অন্যান্য প্মর্প্্রিয়ামপূলক উিায় যেগুরলার সািারে্য আিপ্ন আিনার সন্ানরক ইরিংররজীরত ও তারের গৃি

িাষায় সিায়তা রিোন কররত িাররন।
• বলা, যিানা, িো ও যলখায় আিনার সন্ারনর অরেগপ্ত।

বাড়মত সংস্ানসমূহ 

প্িতামাতারের জন্য সরিংস্ানগুরলা আিনার যফারন একটি দ্রুত রিপ্তপ্ক্রয়া (Quick Response, QR) অ্যাপ্লিরকিন ব্যবিার 
করর িাওয়া যেরত িারর। এই সরিংস্ানগুরলার মরধ্য আরি: িরীক্া সম্পরক্ক  তর্্য, নতুন িাষা প্িসারব ইরিংররজী (ENL) সম্পপ্ক্ক ত 
প্নরে্কিনা, ELL প্িতামাতা অপ্ধকার সম্পপ্ক্ক ত প্বল, কমু্যপ্নটি-বভবতক সরিংস্াগুরলার প্নরে্কিনা, রে্যাজরয়িন তর্্য, এবরিং আররাু 
অরনক প্কিু। আিপ্ন প্নরচর প্লরিংকটি ব্যবিার কররও এই তর্্যগুরলা যিরত িাররন: http://www.nysed.gov/bilingual-ed/ 
english-language-learner-and-multilingual-learner-parent-resources 

ELL প্যারেন্ট হটলাইন ELL যের প্িতামাতা ও তারের প্িতামাতার োপ্য়রত্ব আরিন এমন ব্যপ্ক্তরেররক তারের অপ্ধকার 
ও তারের সন্ারনর জন্য িপ্ররষবাগুরলা রিাপ্প্ত সম্পরক্ক  জানার সুরোগ যেয়। প্িতামাতারা প্নউ ইয়ক্ক যটেরটর রিধান েিটি 
ELL গৃি িাষায় রিশ্ন কররত িাররন ও জবাব যিরত িাররন। যফান নম্বর: 1-800-469-8224 
ওরয়বসাইট: https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/language-rbern/parent-hotline 

http://www.nysed.gov/state-assessment/sample-student-score-reports 

এই প্ররিারট্কর অনুবােকৃ ত সরিংকেরর ও অন্যান্য তর্্যগুরলা প্নম্নপ্লপ্খত িাষাগুরলারত িাওয়া োরব: 
আরপ্ব, বারিংলা, চীনা (সরলীকৃ ত), চীনা (রিচপ্লত), যিইপ্িয়ান প্ক্রওল, যকাপ্রয়ান, রাপ্িয়ান, স্্যাপ্নি, এবরিং উে্ক পূ 

BEDS: 000000000000 2 
LOCAL ID: 000000000 প্নউ ইয়ক্ক 

http://www.nysed.gov/state-assessment/sample-student-score-reports
https://steinhardt.nyu.edu/metrocenter/language-rbern/parent-hotline
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learner-and-multilingual-learner-parent-resources
http://www.nysed.gov/bilingual-ed/english-language-learner-and-multilingual-learner-parent-resources



