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স্কু লের বার্ষি ক প্রর্িলবদলে র্িল্পকো ২০১৫-২০১৬
স্কু লের পুলরা োম (র্ির্বএে)

এেলরােলমন্ট:

র্প্রর্িপযাে:

েসংখ্যািার্িক র্েলদি িক:
% এর্িয়াে
% কালো:

র্িল্পকো র্িক্ষার র্েয়াল াোঁ:

% োরী

শপ্রয় স্কু ল কপুুশরটি:

স্কু েল দাশষিক প্রশবেদনের শিল্পকলা স্কু েল দাশষিক প্রশবেদনের শিল্পকলা স্কু লগুশল
শিক্ষার্থীেন েক প্রেোজরীয় ও প্রবুাশিব উচ্চ পারসম্পন্ন শিল্পকলা শিক্ষা প্রনার
ক েে এটি শরশিবক েে শরউ ইয়কি শসটি শিপামিেপন্ট অি এিু েকিের
প্রেিষ্টাসপূেহ একটি গুরুত্বপূেি অংি। প্রশবেদনরটি স্কু ল েরবৃ ত্ব, শপবাপাবা, ও
শিক্ষক া েেেম আনিিপাের সাের্থ সঙ্গশবপূেি শপ্রেক-১২ পাঠক্রেপ শদদ ে
সংদশলব ”শিল্পকলায় শিক্ষকবা ও শিক্ষেে ব্লুশপ্রন্ট”-এ শিশত্তেব কীিােদ
শিল্পকলায় শিক্ষার্থীেন েলখাপড়া উন্নব ক েব পাে র বা বােন দুঝেব সাহােু
ক া জরু তবশ ক া হেয়েে।
http://schools.nyc.gov/offices/teachlearn/arts/blueprint.html.

% অেযােয

% শ্বেিাে এিু লকিে

শিল্পকলা শরেনি িরা জরু শরউ ইয়কি েেম এিু েকির শিপামিেপন্ট (NYSED)এ
গাইিলাইর ও িবি াদশল েয়েে।

সুশরশনি ষ্ট

এেলেপন্টাশ স্তে , শপ্রেক-৬ েেেি শিক্ষার্থীেন রাি, সঙ্গীব, শর্থেয়মা ও নৃিুকলায় শরেনি িরা
লাি ক া আদিুক। এোড়া, এরওয়াইএসইশি সুপাশ ি কে েে শিক্ষার্থী া শিল্পকলায় শিক্ষায়
সুশরশনি ষ্ট একটি সপয় দুয় করুক।
শপিল স্কু ল স্তে ,৭ ও ৮ েেেি এরওয়াইএসইশি প্রবুািা কে েে শিক্ষার্থী া ৮প েেেি
অেধিক পেিােয় েিষরাগান রাি, সঙ্গীব, শর্থেয়মা , দা নৃিুকলা এদং দাশক অেধিক সপেয়
শিল্পকলা অরু েকার শদিােগ শিক্ষালাি ক েদ।
হাই স্কু ল পেিােয় এরওয়াইএসইশি আদিুক কে েে সকল শিক্ষার্থী শিল্পকলায় (রাি, সঙ্গীব,
শর্থেয়মা এদং/অর্থদা নৃিুকলা) কপপেক্ষ নুই েক্রশিম অজির ক েব হেদ।
আ ও বের্থু জরু েনখুর:
http://schools.nyc.gov/offices/teachlearn/arts/nysartsrequirements.html

কােপির ফাশ শরয়া
িুােেল শরউ ইয়কি শসটি শিপামিেপন্ট অদ এিু েকির

স্কু লের র্িল্পকো কমি সূর্ির র্ববরণ
এই স্কু ে িার র্িল্পকো কমি সূর্ির র্েম্নর্ের্খ্ি র্ববরণ শ্বপি কলরলে:

র্িল্পকোর র্বষয়সমূি

র্িল্পকোর র্বষয়সমূি

% শ্বেিাঙ্গ

র্িল্পকো র্িক্ষায় র্েউ ইয়কি শ্বেলের গাইিোইে

আপরা শিক্ষার্থীেন আপশর শিল্পকলা শিক্ষা েেসদ সুেোগ-সুশদধা প্রনার কে র
র্থােকর এই প্রশবেদনর বা শিত্র বু েল ধে । প্রশবেদনরটি ২০১৬ সােল েপ
পােস দাশষিক শিল্কল শিক্ষা সপীক্ষায় আপরা প্রনত্ত জদােদ শিশত্তেব তবশ
ক া এদং এেব শরউ ইয়কি শসটি শিপামিেপন্ট অি এিু েকিের েিমােদেজ
সং শক্ষব বর্থু অন্তিুি ক্ত ক া হেয়েে।।

এই স্কু ে র্েলির প্রর্িটি শ্বেলির

% ইএেএে

% র্িসপার্েক:

েয উর্ির্খ্ি র্িল্পকো র্বষয়গুর্েলি র্েলদি িো শ্বদয়:
প্রদত্ত শ্বেি

িযাি
র্মউর্ ক
র্িলয়োর
র্িসুযয়াে আেি

পৃষ্ঠা 1 এ

8

শিল্পকলা প্রশবেদনের

েমপেলেটম ২০১৬

র্েউ ইয়কি শ্বেলের র্িক্ষার িিি পূরলণ স্কু েটির অেগর্ি
র্প্র-র্কন্ডারগালেিে
২০১৫-২০১৬ সালে র্প্র-র্কেিারগালেিলের র্িক্ষািীরা র্িল্পকোর বর্ণি ি র্বষয়গুর্েলি স্কু ের্ির্ত্তক র্িল্পকো র্িক্ষক, ক্লাসরুম র্িক্ষক এবং/অিবা
র্িল্পকো ও সংস্কৃ র্ি র্বষয়ক সংগঠেসমূি শ্বিলক র্েলদি িো োি কলর:
র্িল্পকোর র্বষয়সমূি

স্কু ের্ির্ত্তক র্িল্পকো র্িক্ষক

ক্লাসরুম র্িক্ষক

র্িল্পকো ও সংস্কৃ র্ি র্বষয়ক সংগঠে

োি
সঙ্গীি
র্িলয়োর
দৃিযকো
দ্রষ্টদু: শপ্র-শকরিা গােমিের শিল্পকলা

জরু শরউ ইয়কি েেেম

সুশরশনি ষ্ট শরেনি িরা সপেয়

দাধুদাধকবা েরই।

র্কন্ডারগালেিে
২০১৫-২০১৬ সালে র্কেিারগালেিলের র্িক্ষািীরা র্িল্পকোর বর্ণি ি র্বষয়গুর্েলি স্কু ের্ির্ত্তক র্িক্ষক এবং/অিবা র্িল্পকো ও সংস্কৃ র্ি
র্বষয়ক সংগঠেসমূি শ্বিলক র্েলদি িো োি কলর:
র্িল্পকোর র্বষয়সমূি

স্কু ের্ির্ত্তক র্িক্ষক

র্িল্পকো ও সংস্কৃ র্ি র্বষয়ক সংগঠে

োি
সঙ্গীি
র্িলয়োর
দৃিযকো
দ্রষ্টদু: শকরিা গােমিের শিল্পকলা জরু শরউ ইয়কি েেেম সুশরশনি ষ্ট শরেনি িরা সপেয় দাধুদাধকবা েরই।
দ্রষ্টদু: েকদলপাত্র এেলেপন্টাশ স্তে , “স্কু লশিশত্তক শিক্ষক” শহেিেদ পূেিকাল দা খণ্ডকাল সাটিিফােয়ি শিল্পকলা েেিাশলে দা শিল্পকলায় সাটিিশফােয়ি রয় এপর
ক্লাো শিক্ষক শিল্পকলায় সাটিিফােয়ি রয় এপর শিক্ষক োেন শিল্পকলা শরেনি িরা েনওয়া নাশয়ত্ব প্রনার ক া হেয়েে, অর্থদা ক্লাসরুপ শিক্ষকেন অন্তিুি ক্ত ক া
োেদ।

১-৫ শ্বেি
এই সারণী প্রর্ি ক্লালসর স্কু ের্ির্ত্তক র্িক্ষক এবং/অিবা র্িল্পকো ও সাংস্কৃ র্িক সংগঠেগুর্ের কমি কিিারা র্িল্পকোর শ্বেসব র্বষলয় র্েলদি িো র্দলয়
িালকে শ্বসগুর্ের প্রর্িফেে ঘলেলে:
োি
েেি

স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

সঙ্গীি
শিল্পকলা ও
সংস্কৃ শব শদষয়কl
সংগঠরসূহ

স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

র্িলয়োর

শিল্পকলা ও সংস্কৃ শব
শদষয়ক সংগঠরসপূহ

স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

শিল্পকলা ও সংস্কৃ শব
শদষয়ক সংগঠরসপূহ

দৃিযকো
স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

শিল্পকলা ও
সংস্কৃ শব শদষয়কl
সংগঠরসূহ

দ্রষ্টদু: ২০১৫-২০১৬ স্কু লদেে
জরু পেধু প্রর্থাদদ্ধ শিক্ষার্থী পূলুায়রসহ প্রশবটি শদষেয় শরেনি িরা ঘণ্টা একটি আরুপাশরক সীপ শরেনি ি কে
দ্রষ্টদু: েকদলপাত্র এেলেপন্টাশ স্তে , “স্কু লশিশত্তক শিক্ষক” শহেিেদ পূেিকাল দা খণ্ডকাল সাটিিফােয়ি শিল্পকলা েেিাশলে দা শিল্পকলায় সাটিিশফােয়ি রয় এপর ক্লাো
শিল্পকলায় সাটিিফােয়ি রয় এপর শিক্ষক োেন শিল্পকলা শরেনি িরা েনওয়া নাশয়ত্ব প্রনার ক া হেয়েে, অর্থদা ক্লাসরুপ শিক্ষকেন অন্তিুি ক্ত ক া োেদ।

শিক্ষক

১-৫ শ্বেি
এই সারণী র্ির্িক্ট ৭৫ স্কু েগুর্েলি বেলর স্কু ের্ির্ত্তক র্িক্ষক এবং র্িল্পকো ও সাংস্কৃ র্িক সংগঠেগুর্ের কমি কিিারা র্িল্পকোর শ্বেসব র্বষলয় র্েলদি িো
র্দলয় িালকে শ্বসগুর্ের প্রর্িফেে ঘলেলে:
রাি
েেি

স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

সঙ্গীব
শিল্পকলা ও
সংস্কৃ শব শদষয়কl
সংগঠরসূহ

স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

শর্থেয়মা

শিল্পকলা ও সংস্কৃ শব
শদষয়ক সংগঠরসপূহ

স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

শিল্পকলা ও সংস্কৃ শব
শদষয়ক সংগঠরসপূহ

নৃিুকলা
স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

দ্রষ্টদু: ২০১৫-২০১৬ স্কু লদেে
জরু পেধু প্রর্থাদদ্ধ শিক্ষার্থী পূলুায়রসহ প্রশবটি শদষেয় শরেনি িরা ঘণ্টা একটি আরুপাশরক সীপ শরেনি ি কে
দ্রষ্টদু: েকদলপাত্র এেলেপন্টাশ স্তে , “স্কু লশিশত্তক শিক্ষক” শহেিেদ পূেিকাল দা খণ্ডকাল সাটিিফােয়ি শিল্পকলা েেিাশলে দা শিল্পকলায় সাটিিশফােয়ি রয় এপর ক্লাো
শিল্পকলায় সাটিিফােয়ি রয় এপর শিক্ষক োেন শিল্পকলা শরেনি িরা েনওয়া নাশয়ত্ব প্রনার ক া হেয়েে, অর্থদা ক্লাসরুপ শিক্ষকেন অন্তিুি ক্ত ক া োেদ।
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পুে-আউে অিবা মাল্টাই শ্বেি অযাকটির্িটি
এই স্কু ে স্কু ের্দবলস “পুে-আউে” কমি সূর্ি অিবা বহু-শ্বেি মাধ্যলম র্িল্পকো র্েলদি িো প্রদালের কিা উলিখ্ কলরলে।
শ্বেি

োি

সঙ্গীি

র্িলয়োর

দৃিযকো

৬ষ্ঠ শ্বেলির র্িল্পকো র্েলদি িোর সময়
এই স্কু ে ২০১৫-২০১৬ স্কু লে স্কু ের্ির্ত্তক র্িক্ষক এবং/অিবা র্িল্পকো ও সাংস্কৃ র্িক সংগঠে দ্বারা উর্ির্খ্ি সংখ্যক র্িল্পকো র্েলদি িো ঘণ্টা
প্রদালের প্রমাণ দার্খ্ে কলরলে।
োি
েেি

স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

সঙ্গীি

শিল্পকলা ও সংস্কৃ শব
শদষয়ক সংগঠরসপূহ

স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

র্িলয়োর

শিল্পকলা ও সংস্কৃ শব
শদষয়ক সংগঠরসপূহ

স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

দৃিযকো

শিল্পকলা ও সংস্কৃ শব
শদষয়ক সংগঠরসপূহ

স্কু লশিশত্তক
শিক্ষক(সপূহ)

শিল্পকলা ও সংস্কৃ শব
শদষয়ক সংগঠরসপূহ

6

র্মিে স্কু লে র্িল্পকোয় অংিেিণ
র্েলির সারর্ণলি ২০১৫-২০১৬ স্কু েবেলর শ্বেিওয়ার্র র্িল্পকোর ক্লাসগুর্েলি র্িক্ষািীলদর অংিেিলণর িার শ্বদখ্ায়:
শ্বেি

োি

সঙ্গীি

র্িলয়োর

দৃিযকো

র্মিে স্কু লে এেওয়াইএসইর্ি-র র্িল্পকো র্িক্ষার
গাইিোইে ও িিিাবর্ে
২০১৬র লু ে এই স্কু ে শ্বিলক উর্ির্খ্ি িালরর ৮ম
শ্বেলির র্িক্ষািী োরা র্িল্পকোর একটি র্বষলয়
কমপলক্ষ অলধ্ি ক ইউর্েে এবং ৭ম ও ৮ম শ্বেি
র্মর্েলয় র্িল্পকোর আলরক র্বষলয় র্দ্বিীয় অলধ্ি ক
ইউর্েে েিণ কলরলে (এক অলধ্ি ক ইউর্েে িলে
এক ে োইলসিধ্ারী, সাটিিফালয়ি র্িক্ষক দ্বারা
আেুমার্েক ৫৫ ঘণ্টা র্েলদি িোর সমাে)।

2%

Met Requirement
Did Not Meet
Requirement

98%
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র্মিে স্কু লের অেুক্রম
২০১৫-২০১৬ স্কু েবেলর এই স্কু লের র্িক্ষািীলদর একটি ৩-বেলরর অেুক্রম (অিি াৎ, ষষ্ট, সপ্তম ও অষ্টম শ্বেলি র্িল্পকোর একই র্বষলয় পূণি বেলরর
র্েলদি িো) প্রদাে করা িয়:
র্িল্পকোর র্বষয়সমূি

স্কু লে আলে

োি
সঙ্গীি
র্িলয়োর
দৃিযকো
র্ফল্ম

িাই স্কু লে র্িল্পকোয় অংিেিণ
র্েলির সারর্ণলি ২০১৫-২০১৬ স্কু েবেলর শ্বেিওয়ার্র র্িল্পকোর ক্লাসগুর্েলি র্িক্ষািীলদর অংিেিলণর িার শ্বদখ্ায়:
শ্বেি

োি

সঙ্গীি

র্িলয়োর

দৃিযকো

9
10
11
12

িাই স্কু লে এেওয়াইএসইর্ি-র র্িল্পকো র্িক্ষার
গাইিোইে ও িিিাবর্ে
২০১৬ সালের লু ে র্িল্পকোয় (োি, সঙ্গীি,
র্িলয়োর এবং/অিবা দৃিযকো) কমপলক্ষ দুই
শ্বক্রর্িে অ ি ে কলর েযা লু য়ে করা র্িক্ষািীিার।

10%

Met Requirement
Did Not Meet
Requirement

90%
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িাই স্কু লের অেুক্রম
২০১৫-২০১৬ স্কু েবেলর এই স্কু লে র্িল্পকোয় র্েম্নর্ের্খ্ি অেুক্রম প্রদাে করা িয়:
র্িল্পকোর র্বষয়সমূি

৬-৮ শ্বক্রর্িে

৯ অিবা শ্ববর্ি শ্বক্রর্িে

োি
সঙ্গীি
র্িলয়োর
দৃিযকো

র্িল্পকো র্িক্ষায় র্িক্ষািী অর্িগমযিার র্েলদি িক
র্িল্পকো অেুষ্ঠাে
২০১৫-২০১৬ স্কু েবেলর এই স্কু লের র্িক্ষািীরা স্কু লের সাইলে এবং/অিবা স্কু লের বাইলর র্িল্পকো র্িক্ষায় র্েম্নর্বর্ণি ি সুলোগগুেলি অংিেিণ কলর:
র্িল্পকো র্িক্ষলণর সুলোগ

স্কু ে সাইলে অেুর্ষ্ঠি অেুষ্ঠালের সংখ্যা

স্কু লের বাইলর অেুর্ষ্ঠি অেুষ্ঠালের সংখ্যা

কেসােি
োলির অেুষ্ঠাে
র্িলয়োলরর অেুষ্ঠাে
র্িল্পকমি প্রদিি েী
র্ফল্ম
অেযােয

বাোইকৃি র্িল্পকো কমি সূর্ি
২০১৫-২০১৬ বেলর এই স্কু ে ৬-১২ শ্বেলকাে শ্বেলি স্কু লে ির্িি করার আলগ র্িক্ষািীলদর বাোই কলর।
ির্িির অবস্থা

বাোইকৃি

ির্িির আলগ

এেওয়াইর্স স্কু ে সমীক্ষা
এই স্কু লের র্িক্ষািী িার োরা ২০১৫-২০১৬ স্কু ে সমীক্ষায়
কলর:

াোয় শ্বে িারা র্িল্পকো র্বষলয় র্েম্নবর্ণি ি ধ্রলের র্িল্পকো শ্বকাসি সমূলি অংিেিণ

স্কু ের্দবলস এক বা শ্ববর্ি শ্বকালসি অংি শ্বেয়
র্িল্পকোর র্বষয়সমূি

এই স্কু লে

সব স্কু ে

প্রদাে করা িয়,
িলব স্কু ের্দবলস ক্লাস শ্বেয় োই
এই স্কু লে

সব স্কু ে

োি
সঙ্গীি
র্িলয়োর
দৃিযকো
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র্িল্পকো র্িক্ষা সিায়িার র্রলসাসি
সাটিিফালয়ি র্িল্পকো র্িক্ষক
২০১৫-২০১৬ বেলর এই স্কু ে র্েম্নর্ের্খ্ি সংখ্যক সাটিিফালয়ি র্িল্পকো র্িক্ষক আলে বলে উলিখ্ কলর:
র্িল্পকোর র্বষয়সমূি

পূণিকাে সাটিিফালয়ি র্িল্পকো র্িক্ষলকর সংখ্যা

খ্ণ্ডকাে সাটিিফালয়ি র্িল্পকো র্িক্ষলকর সংখ্যা

োি
সঙ্গীি
র্িলয়োর
দৃিযকো

র্িল্পকো ও সংস্কৃ র্ি র্বষয়ক সংগঠে
২০১৫-২০১৬ বেলর এই স্কু ে র্েম্নর্ের্খ্ি র্িল্পকো ও সাংস্কৃ র্িক সংগঠে পর্রলষবা প্রদাে কলর:
র্িল্পকো ও সংস্কৃ র্ি র্বষয়ক সংগঠে

র্িল্পকোর র্বষয়সমূি

শ্বমাে পর্রলষর্বি র্িক্ষািীর সংখ্যা

র্িক্ষািীপ্রর্ি শ্বমাে িু র্িবদ্ধ সময়

শ্বপিাগি উন্নয়ে
২০১৫-২০১৬ স্কু েবেলর এই স্কু লে র্িল্পকো ও র্িল্পকো েয়এমে র্িক্ষকগণ র্েম্নর্ের্খ্ি শ্বপিাগি উন্নয়ে সুলোলগ অংিেিণ কলরে:
শ্বপিাগি উন্নয়ে প্রদােকারী

অংিেিণকারী র্িক্ষক

শ্বসন্ট্রাে র্িওই (শ্বেমে আেিস অর্ফস, র্সআইর্পএে, টিঅযান্ডএে,ইিযার্দ)
র্ির্িক্ট
ইউর্েিার্সি টি
সাংস্কৃ র্িক সংগঠে
ইে-িাউস
অেযােয
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র্িল্পকো পর্রসর
২০১৫-২০১৬ বেলর এই স্কু ে র্িল্পকো র্িক্ষার
র্িল্পকোর র্বষয়সমূি

েয র্েম্নসংখ্যক ক্লাসরুম ও অেযােয স্কু ে স্থাপো বযবিার করা িয় বলে
শ্বকবেমাত্র র্িল্পকোর েয পর্রকর্ল্পি ও বযবহৃি
ক্লাসরুম বা অেযােয স্কু ে স্থাপোর সংখ্যা

র্িল্পকোর

াোয়:

েয বযবহৃি বহুমখ্ী ক্লাসরুম বা অেযােয
স্কু ে স্থাপোর সংখ্যা

োি (োলির শ্বলার, আয়ো, বার, ইিযার্দ)
র্মর্িয়া আেিস (কম্প্ুযোর ও এর্িটিং অর্িগমযিা,
কযালমরা, ইিযার্দ)
র্মউর্ ক (অর্িও ইকুইপলমন্ট, েন্ত্র বা ইকুইপলমন্ট
রাখ্ার ায়গা,)
র্িলয়োর ক্লাসরুম (েমেীয় আসে, শ্ববর্সক সাউন্ট
র্সলেম োইটিং র্সলেম,ইিযার্দ)
র্িসুয়াে আেিস (েু র্িও শ্বের্বে অিবা শ্বিস্ক,
র্িসুযয়াে আেিস শ্বোলর ,ইিযার্দ)

র্িল্পকোর

েয বাইলরর অিি ায়ে

২০১৫-২০১৬ বেলর এই স্কু ে র্িল্পকো র্িক্ষায় সিায়িার করার
অিি ায়লের উৎস

েয র্েম্নবর্ণি ি অিি ায়লের (র্িওই েয় এমে) কিা উলিখ্ কলরলে:
সাড়া

প্রাইলিে ফাউলন্ডিে
স্থােীয় বযবসা বা কলপিালরিে
পযালরন্ট টিিার অযালসার্সলয়িে (র্পটিএ/র্পএ)
শ্বেে, কাউর্ন্ট, স্থােীয় আেিস কাউর্িে
শ্বফিালরে, শ্বেে, অিবা র্সটি েযান্ট
সাংস্কৃ র্িক প্রর্িষ্ঠাে:
র্িক্ষা অযালসার্সলয়িে:

র্িল্পকো র্েলদি িো এবং র্িক্ষািীলদর ইের্ির্ি য়
ু াে এিু লকিে শ্বপ্রাোলমর (IEP) অেগর্ি
এই স্কু লে র্িক্ষকরা র্িক্ষািীলদর ইের্ির্ি য়
ু াে এিু লকিে প্ল্যালের (IEP) েক্ষয অেুসালর অেগর্ির
আইইর্প শ্বের্ণর্বিাগ

োি

মূে র্বষয়বস্তুগুর্েলি িালো করার
সুর্বধ্া শ্বদয়

েয

ফাইে শ্বমাের দক্ষিা গলড় শ্বিাোর
বযবহৃি িলয়লে

েয

েস শ্বমাের দক্ষিা গলড় শ্বিাোর
বযবহৃি িলয়লে

সঙ্গীি

েয

আত্মবযবস্থাপো দক্ষিা গলড় শ্বিাোর
েয বযবহৃি িলয়লে
অেযােয অযাকালির্মক শ্বক্ষলত্র
িার্িদামার্ফক র্িক্ষাদালের েয বযবহৃি
িলয়লে
সিপাঠীলদর পারের্রক র্বর্েময় োেলে
বযবহৃি িয়
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দ্রষ্টবয



স্কু েল দাশষিক প্রশবেদনের শিল্পকলা শিশত্ত ২০১৫-২০১৬ এরওয়াইশসশিওই দাশষিক শিল্পকলা শিক্ষা সপীক্ষায় স্কু লগুশল
ট্রােশক্রপ্ট, অুান্ড অুাকােিশপক শ েপাটিিং শসেেপ (STARS) েিমােদজ ের্থেক েহে ক া হেয়েে।



শকরিা গােমির ের্থেক ষষ্ঠ েেি অদশধ শিক্ষার্থীেন
ক া হেয়েে।



শিল্পকলা ক্লােস অংিেহেকা ী ৬-১২ েেেি
ের্থেক সংেহ ক া হেয়েে।




পূেিকাল সাটিিফােয়ি শিক্ষার্থীেন



সকল উপােত্ত
বর্থু রাই।



এই শ েপােমি

স্কু লশিশত্তক শিক্ষকেন

দ্বা া শিল্পকলা শরেনি িরা প্রনাের

জদাদ ও এরওয়াইশসশিওই শিশিউশলং,

উপাত্ত এরওয়াইশসশিওই োসি েিমােদজ ের্থেক সংেহ

শিক্ষার্থী, হাই স্কু ল অরুক্রপ, শপিল স্কু েল ও হাই স্কু েল শিল্পকলা িবি াদশল

উপাত্ত এরওয়াইশসশিওই োসি েিমােদজ

উপাত্ত শরউ ইয়কি েেম েদশসক এিু েকিরাল েিমা শসেেপ (NYS BEDS) ের্থেক সংেহ ক া হেয়েে।

স্কু ল সপীক্ষা উপাত্ত শিশত্ত েসসদ স্কু ল েেখাের শিক্ষার্থী া ২০১৫-২০১৬ স্কু ল সপীক্ষায় জদাদ শনেয়েে এদং স্কু লটি শিল্পকলা শিক্ষা অদস্থা সম্পেকি শিক্ষার্থীেন
ধা ো। এই স্কু ল শিল্পকলা শিক্ষায় কবমা িােলা সহায়বা শনেয় র্থােক েস সম্পেকি আ ও জারেব নয়া কে ২০১৫-২০১৬ স্কু ল সপীক্ষা েনখুর ো এই স্কু েল
ওেয়দসাইেম পশ সংখুার অংেি সশন্নেদশিব আেে। াউশন্ডং ক া কা েে স্কু ল সপীক্ষা উপােত্ত হা েোগ ক েল ১০০ িবাংি রাও হেব পাে । হা গুশল
শিক্ষার্থীেন ১০০% জাদেদ শিশত্তেব ক া হয়শর।
শিশত্ত হেে স্কু লশনদেস প্রনত্ত শিল্পকলা শরেনি িরা। এই স্কু েল
সদিত্র িূরু উপােত্ত

দাশষিক প্রশবেদনের শিল্পকলায় আফমা

স্কু ল, উইকএন্ড এদং সাপা

আমিস এিু েকিের

েক্ষত্র েদাঝায় “রাই” অর্থদা উপাত্ত েনওয়া হয় রাই।

সংজ্ঞা



”পুল-আউম” কপিসূশি দলেব েসসদ স্কু ল শনদেস
কে েনওয়া হেয়েে।



ইরশিশিজুয়াল এিু েকির লেটুার (IEP) প্রশবদশিবােুক্ত শিক্ষার্থী অররু শিক্ষা িাশহনা পূ ে ক া জরু পশ কশল্পব শদেিষ শিক্ষা ও সংশিষ্ট পশ েষদা দেিরা
েনয়। আইইশপ হেে একজর শিক্ষার্থী শিক্ষা কপিসূশি শরেনি িপত্র। এ অন্তিুি ক্ত শিক্ষার্থী জরু সুপাশ িকৃ ব সদ ধ ের লক্ষু, উেেিু, কপিসম্পানরা দবি পার
স্ত এদং সংশিষ্ট পশ েষদা।

শরেনি িরা কােিক্রপ েদাঝায় েেগুশলেক আরুষ্ঠাশরক ক্লােস
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দনেল এক দা একাশধক েেেি

শিক্ষার্থীেন

নলদদ্ধ

