পরিবারিি জন্য তথ্য:
বযরিক রিক্ষা কর্মসূরিযুি(IEPs)রিক্ষাথ্ীরেি প্রারর্ািন্
আইইরপযুি রিক্ষাথ্ী যািা র্ান্রিত্রক র্ূল্যায়রন্ অংিগ্রহণ করিরেন্ তারেি পরিবারিি জন্য এই সহায়-সংস্থান্1। রন্রি আপরন্ রবরিন্ন প্গ্রড স্তরিি
জন্য প্রারর্ািন্ গাইডল্াইরন্ি রববিণ পারবন্। আপন্াি সন্তান্রক প্য প্রারর্ািরন্ি র্াপকাঠিরত রবরবিন্া কিা হয়, এবং আপন্াি সন্তারন্ি অগ্রগরতি
হাল্ন্াগাে তরথ্যি সর্য়রিখা সম্পরকম রশ্ন জান্রত এই রিরসাসম বা সংস্থান্ বযবহারি আর্িা আপন্ারক উৎসারহত করি। আপরন্ আপন্াি সন্তারন্ি
IEP টিরর্ি একজন্ গুরুত্বপূণম সেসয এবং আপন্াি সন্তারন্ি IEP ততরিি সব রসদ্ধারন্তি অংি, যাি অন্তিুম ি প্রারর্ািরন্ি র্াপকাঠি।
প্রারর্ািন্ হরল্া একটি ররিয়া যা রেরয় রিক্ষকগণ রন্র্মািণ করিন্ রিক্ষাথ্ীিা পিবতী প্গ্ররড সফল্ হবাি জন্য রস্তুত রকন্া, এবং প্যসব রবষয়
জান্া এবং েক্ষতা অজমন্ ররয়াজন্ প্সটি হরয়রে রকন্া। NYCDOE-এি প্রারর্ািন্ পরল্রসি রববিণ িযারেল্রিি ররবর্ান্ A-501 িরয়রে। এি ল্ক্ষয
পিবতী প্গ্ররড যাবাি আরগ সাক্ষিত এবং গরণরতি রিরি িরিিাল্ী কিরত রিক্ষাথ্ীরেি প্য সহায়তাি ররয়াজন্ প্সটি রন্রিত কিা।
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সাক্ষিতা এবং গরণরত রিক্ষাথ্ীরেি রিক্ষণ র্ান্ পূিরণি ল্রক্ষয আপন্াি সন্তান্ অগ্রগরত কিরে রকন্া প্সটি রন্র্মািরণ স্কু ল্ বেিবযাপী
আপন্াি সন্তারন্ি কাযমসম্পােন্া পযমারল্িন্া করি। এই অন্তিুম ি আপন্াি সন্তারন্ি প্গ্রড-স্তরিি অগ্রগরত এবং আইইরপ ল্রক্ষযি েক্ষতা।
আপন্াি সন্তান্রক প্রারর্ািন্ প্েয়া অথ্বা একই ক্লারস িাখা হরব রকন্া প্স রসদ্ধারন্ত প্প ৌঁেুরত আপরন্ এবং আপন্াি সন্তারন্ি রিক্ষক
একটি সরিয় িূ রর্কা িারখন্। আপন্াি সন্তারন্ি অগ্রগরত পযারিন্ট/টিিাি কন্ফারিরে আরল্ািন্া কিা উরিত।
আপন্াি সন্তান্ যরে ইংরিরজ িাষাি রিক্ষাথ্ীও হয়, রসদ্ধারন্ত িাষাি েখল্ একটি রবষয় হরয় োৌঁড়ায়, রকন্তু শুর্ু ইংরিরজ িাষাি
েক্ষতাি রিরিরত রসদ্ধান্ত হরত পারি ন্া।
প্রারর্ািন্ আপন্াি সন্তারন্ি সরবমাচ্চ স্বাথ্ম িক্ষাি কািরণ ন্া হরল্ তারক একই ক্লারস িাখাি কথ্া িাবা হরে রকন্া প্সরবষয়টি জারন্রয়
আপন্ারক জুরন্ একটি রিঠি প্েয়া হরব।
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আইইরপযুি অরর্কাংি রিক্ষাথ্ী তারেি আইইরপযুি সহপাঠীরেি র্রতা একই প্রারর্ািরন্ি র্ান্েরে রবরবরিত হরত পারি। এটি র্ান্সম্মত
প্রারর্ািরন্ি র্ান্েে ন্ারর্ও পরিরিত। এি অথ্ম যথ্াযথ্ সহায়তা এবং পরিরষবাসহ, আপন্াি সন্তান্ তাি প্গ্ররডি জন্য আবরিযক
রবরিন্ন রবষয় ও েক্ষতা প্িখাি ল্রক্ষয অগ্রগরত কিরত সক্ষর্ হরব।
ররতযক রিক্ষাথ্ীি অযাকারডরর্ক অগ্রগরত পরির্াপ কিা হয় তারেি অগ্রগরত র্ূল্যায়রন্ি বহুরবর্ র্াপকাঠি বযবহাি করি। বহুরবর্
পরির্ারপি র্রর্য থ্াকরত পারি প্েস্ট প্স্কাি, প্গ্রড, িাইটিং ন্র্ুন্া, প্রারজক্ট, অযাসাইন্রর্ন্ট, এবং অন্য কাযমসম্পােন্া-রিরিক কাজ।
রন্উ ইয়কম প্স্টে প্েস্ট প্স্কাি যরেও রবরবিন্া কিা হরত পারি, রকন্তু পিবতী প্গ্ররডি জন্য রিক্ষাথ্ীি রস্তুরত রন্র্মা িরণ প্সগুরল্ একর্াত্র
রবষয় হরব ন্া। বহুরবর্ পরির্ারপি বযবহাি রন্রিত করি প্য আপন্াি সন্তারন্ি তাি জ্ঞান্ এবং প্যাগযতা রেিমরন্ি অরন্ক সুরযাগ
িরয়রে।
o প্রারর্ািরন্ি জন্য আপন্াি সন্তারন্ি কী কী েক্ষতা এবং রবষয় জান্রত হরব প্সবযাপারি অন্ুগ্রহ করি আপন্াি সন্তারন্ি
রিক্ষকরেিরক রজরজ্ঞস কিাি রবষয়টি রন্রিত করুন্। আপন্াি সন্তান্রক প্য বহুরবর্ উপারয় র্ূল্যায়ন্ কিা হরব প্সবযাপারিও
আপন্াি সন্তারন্ি রিক্ষকরেিরক রজরজ্ঞস কিরবন্।
ররতবরিতাযুি রিক্ষাথ্ীিা কর াি রতযািাি র্ান্েরে রবরবরিত প্হাক এবং পিবতী প্গ্ররড রগরয় সাফরল্যি জন্য ররয়াজন্ীয় েক্ষতা এবং
রবষয় জান্রব প্সটি গুরুত্বপূণম।
আপন্াি সন্তান্রক প্রারর্ািরন্ি র্ান্েরে পযমাপ্ত অগ্রগরত ল্ারি যথ্াযথ্ রিক্ষারন্রেম িন্া, হস্তরক্ষপ এবং রবরিষ রিক্ষা সহায়তা ও পরিরষবা
এবং রবরিষ সুরবর্া রোন্ কিা হরব। সকল্ প্যাগয র্ূল্যায়রন্ রিক্ষাথ্ীিা তারেি রবরিষ সুরবর্াল্ ল্াি করি, এি র্রর্য আরে রডওই
প্রারর্ািন্ প্পােমরফারল্ওজ।
সার্ান্য সংখযক রিক্ষাথ্ীি সংরিার্ন্কৃ ত প্রারর্ািরন্ি র্ান্েে ররয়াজন্ হরত পারি। ররতটি আইইরপ রর্টিংরয় প্রারর্ািরন্ি র্াপকাঠি
আরল্ারিত হয় এবং রর্টিংরয় আপন্াি র্তার্ত এবং অংিগ্রহণসহ আপন্াি সন্তারন্ি যথ্াযথ্ র্াপকাঠি রন্র্মারিত হয়। আপন্াি সন্তান্রক
যরে সংরিারর্ত র্ান্েরে রবরবিন্া কিা হয়, তারক তাি আইইরপ-রত উরিরখত অথ্বা বেি প্িরষ প্রারর্ািরন্ি জন্য সাক্ষিতা
এবং/অথ্বা গরণরতি এইসব বারষমক ল্ক্ষয পূিণ কিরত হরব। আপন্াি সন্তারন্ি প্কন্ সংরিারর্ত প্রারর্ািরন্ি র্াপকাঠি আবরিযক হরত
পারি তাি যুরি আইইরপ-রত রোন্ কিা আরে। এটি র্রন্ িাখা গুরুত্বপূণম প্য, প্রারর্ািরন্ি র্াপকাঠি রন্রবমরিরষ 3–8 প্গ্ররডি একজন্
রিক্ষাথ্ী এবং 9–12 প্গ্ররডি সকল্ রিক্ষাথ্ী যািা রন্য়রর্ত র্ারন্ি র্ূল্যায়রন্ অংি রন্রয়রে তারেিরক র্ান্সম্মত প্রারর্ািরন্ি র্ান্েরে
রবরবিন্া কিা হয়। অতএব, আপন্াি সন্তান্রক হাই স্কু রল্ সাফরল্যি জন্য রস্তুত কিরত, আর্িা তারক তাি প্গ্রড স্তরিি রিক্ষণ র্ান্
অজমরন্ি সুরযাগোরন্, প্সসব রবষরয় অংিগ্রহণ, এবং অগ্রগরত ল্ারিি ল্রক্ষয যথ্াযথ্ সহায়তা এবং পরিরষবা রেরে প্সরবষয়টি রন্রিত
কিরত িাই।
1

প্যসব রিক্ষাথ্ী রবকল্প র্ূল্যায়রন্ অংি প্ন্য় তারেি প্রারর্ািরন্ি র্ান্েরে র্াপা হয় ন্া।
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8 প্গ্ররড, সকল্ রিক্ষাথ্ী যারেি র্ান্ রন্য়রর্ত র্ান্ অথ্বা সংরিারর্ত প্রারর্ািরন্ি র্ান্েরে িরয়রে তারেি পিবতী প্গ্ররড প্রারর্ািন্
পাবাি জন্য অবিযই র্ূল্ রবষরয়ি ক্লাসগুরল্রতও পাস কিরত হরব (ইংরল্ি ল্যাঙ্গুরয়জ আেমস্, গরণত, সারয়ে, এবং প্সািযাল্ স্টারডজ)।
আপন্াি সন্তান্রক একই প্গ্ররড িাখাি রবষয়টি রবরবিন্া কিা হরে রকন্া জুরন্ আপরন্ প্সসম্পরকম ত প্ন্াটিস পারবন্।
প্যসব রিক্ষাথ্ী জুরন্ প্রারর্ািন্ পারব ন্া তারেি জন্য সার্াি স্কু রল্ প্যাগোন্ বর্যতার্ূল্ক যারত তািা পিবতী প্গ্ররড সফল্ হরত
ররয়াজন্ীয় র্ািণা এবং েক্ষতাি উপি কাজ অবযাহত িাখরত পারি। সার্াি স্কু রল্ি প্িরষ, প্রারর্ািরন্ি বযাপারি একটি িু ড়ান্ত রসদ্ধান্ত
গ্রহণ কিা হরব।
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হাই স্কু রল্, প্যসকল্ রিক্ষাথ্ী রন্য়রর্ত র্ারন্ি র্ূল্যায়রন্ অংিগ্রহণ করি (রযর্ন্, রিরজন্টস্ পিীক্ষা), তারেি রন্য়রর্ত প্রারর্ািরন্ি
র্াপকাঠিরত রবরবিন্া কিা হরব। আইইরপযুি রিক্ষাথ্ীিা এি অন্তিুম ি।
হাই স্কু রল্, রিক্ষাথ্ীরেি প্িরডে অজমন্ এবং রিরজন্টস্ পিীক্ষাি রিরিরত পিবতী প্গ্ররড প্রারর্ািরন্ি রসদ্ধান্তটি রররেপযাল্গণ প্ন্ন্।
গ্রাজুরয়িরন্ি িতম পূিরণি ল্রক্ষয রিক্ষাথ্ীিা সঠিক পরথ্ আরে রক প্ন্ই অথ্বা প্িরডরেি ঘােরত পূিণ এবং রিরজন্টস্ পিীক্ষা পুন্িায়
প্েবাি জরন্য রিক্ষাথ্ীিা সার্াি স্কু রল্ প্যাগোরন্ি সুরযাগ প্থ্রক ল্ািবান্ হরব রকন্া প্সরসদ্ধান্তটি রররেপযাল্গণ জুরন্ প্ন্ন্।
গ্র্যাজুয়েশন: রন্উ ইয়কম প্স্টরে, রতন্ র্িরন্ি রডরলার্া িরয়রে: স্থান্ীয় রডরলার্া, রিরজন্টস্ রডরলার্া, এবং উচ্চতি রিরজন্টস্ রডরলার্া।
আইইরপযুি রিক্ষাথ্ীসহ, সকল্ রিক্ষাথ্ীরক সরবমাচ্চ রবকল্পটি অজমরন্ি জন্য উৎসারহত কিা উরিত যা তাি জন্য উপযুি ।
o আপন্াি সন্তান্ কী র্িরন্ি রডরলার্া অজমন্ করি তা রন্িম ি করি তাি প্কাসম প্িরডে এবং রন্রেম ষ্ট রিরজন্টস্ পিীক্ষাি প্স্কারিি
উপি, প্যর্ন্টি এই গ্রাজুরয়িরন্ি িরতম ি ওরয়বরপরজ উরিরখত আরে।
o আপরন্ যরে িারবন্ আপন্াি সন্তান্ গ্রাজুরয়িরন্ি িারহো পূিণ করি প্তর্ন্ প্িরডে অজমন্ কিরে ন্া, অরত সত্বি অন্ুগ্রহ
করি আপন্াি স্কু রল্ি গাইরডে কাউরেল্রিি সারথ্ কথ্া বল্ুন্। র্রন্ িাখরবন্ একজন্ রিক্ষাথ্ী সবসর্য় এইসব িতম অরতির্
কিরত পারি; এগুরল্ হরল্া সবমরন্ম্ন।
o ররতযক র্িরন্ি রডরলার্াি জন্য প্িরডে এবং পিীক্ষাি িতম সম্পরকম ত আিও রবস্তারিত তথ্য গ্রাজুরযিরন্ি িরতম ি কারডম
িরয়রে, যা এন্ওয়াইরস রডওই ওরয়বসাইরে ও রকাি কিা হয় এবং আপন্াি সন্তারন্ি হাই স্কু রল্ও ল্িয।
নন-ডিয়লামা ডিকল্পসমূহ: প্পিাজীবরন্ি-রস্তুরতি েক্ষতা রেিমন্ করি এর্ন্ েুটি প্িরডন্রিয়াল্ রিক্ষাথ্ীিা অজমন্ কিরত পারি।
রবেযর্ান্ রবকল্প গ্রযাজুরয়িরন্ি প্িরডন্রিয়াল্ হাই স্কু ল্ রডরলার্াি সর্তু ল্ ন্য়।
o কযারিয়াি প্ডিাল্াপরর্ন্ট অযান্ড অক্যযরপিন্াল্ স্টারডজ করর্েরর্ন্ট (CDOS) প্িরডন্রিয়াল্ রিক্ষাথ্ীরেিরক কর্মরক্ষরত্রি জন্য
ররয়াজন্ীয় অযাকারডরর্ক এবং বযরিগত আিিরণি েক্ষতা রেিমরন্ি সুরযাগ প্েয়। এটি হাই স্কু ল্ রডরলার্াি সারথ্ অথ্বা
এককিারবও অজমন্ কিা সম্ভব।
o ররতবরিতাযুি রিক্ষাথ্ী যািা রন্উ ইয়কম প্স্টে অল্টািরন্ে অযারসসরর্রন্ট (NYSAA)অংি রন্রয়রে তািা রস্কল্ অযান্ড
অযারিিরর্ন্ট প্িরডন্রিয়াল্ অজমন্ কিরত পারি, যা যরেও রডরলার্াি সর্র্ারন্ি ন্য়, প্পিাজীবী-রস্তুরতি েক্ষতা অজমরন্
সহায়ক।

K-12 প্গ্ররডি সকল্ রিক্ষাথ্ীি জন্য দ্রষ্টবয:
রিরপােম কারডমি উরেিয সার্ািণ রিক্ষাি পা যিরর্ অগ্রগরতি ডক্যযরর্ন্ট িাখা। একজন্ রিক্ষাথ্ীি ররতবরিতা অথ্বা প্রারর্ািরন্ি র্াপকাঠি
যাই প্হাক ন্া প্কন্, সকল্ রিক্ষাথ্ীি রিরপােম কারডম প্গ্ররডি রিরি NYSED রিক্ষণ র্ারন্ি প্গ্রড-স্তি অজমরন্ অগ্রগরত। প্রারর্ািরন্ি রসদ্ধান্ত
প্ন্য়া হয় রিক্ষাথ্ীি অগ্রগরতি বহুরবর্ পরির্ারপি রিরিরত – প্যর্ন্ প্গ্রড, ক্লাসরুর্ অযারসসরর্ন্ট, রন্উ ইয়কম প্স্টে প্েস্ট, প্রারজক্টস্, এবং
স্কু ল্ কতৃম ক পেন্দন্ীয় অন্য কাজ। প্গ্রড, প্যর্ন্ প্েস্ট প্স্কাি, প্কান্ রিক্ষাথ্ীি প্রারর্ািরন্ি রসদ্ধান্তগ্রহরণ শুর্ুর্াত্র উপাোন্ ন্য়।
প্যসকল্ রিক্ষাথ্ী জুরন্ প্রারর্ািন্ পায়রন্ তারেি সার্াি স্কু রল্ অংিগ্রহরণি সুরযাগ িরয়রে। অগারস্ট রররেপযাল্ আবাি আপন্াি সন্তারন্ি
অগ্রগরত পযমারল্ািন্া কিরবন্ এবং তাি প্রারর্ািন্ সম্পরকম একটি রসদ্ধান্ত প্ন্রবন্। সার্াি স্কু ল্ সম্পরকম ত আিও তরথ্যি জন্য আপন্াি
সন্তারন্ি স্কু রল্ি কর্ীরেি সারথ্ কথ্া বল্ুন্ এবং NYC DOE সার্াি ইন্ েযা রসটি প্পজ প্েখুন্। আপন্াি সন্তারন্ি প্রারর্ািরন্ি রসদ্ধান্ত
সম্পরকম আপন্াি যরে উরেগ থ্রক, আপরন্ আপন্াি স্কু রল্ি সুপারিন্রেন্রডরন্টি কারে পিবতী স্কু ল্ বেি শুরু হবাি আরগ অগারস্ট আরপল্
কিরত পারিন্।

রশ্ন
আপন্াি সন্তারন্ি প্রারর্ািরন্ি র্াপকাঠি সম্পরকম অথ্বা আপন্াি সন্তান্ প্রারর্ািরন্ি র্াপকাঠি পূিণ কিরে প্সরবষরয় প্তর্ন্ প্কান্ রশ্ন
থ্ারক, আপন্াি উরিত তাি স্কু রল্ি সারথ্ প্যাগারযাগ কিা। আিও তরথ্যি জন্য, specialeducation@schools.nyc.gov ঠিকান্ায় ইরর্ইল্
করুন্।
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