নিউ ইয়র্ক রাজ্যের পরিকল্পনা
Every Student Succeeds Act বিষয়ে
প্রতিটি বাবা-মা এর যা জানা উচিত
]
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Every Student Succeeds Act (ESSA) হল একটি কেন্দ্রীয় আইন যা বিবৃত করে কীভাবে রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয়
সরকারের টাকা ব্যবহার করবে সরকারী স্কুলগুলিকে সাহায্য করতে। সেপ্টেম্বর 2017-তে, নিউ ইয়র্ক রাজ্য তার
পরিকল্পনা জমা দিয়েছিল আনুমানিক $1.6 বিলিয়নের জন্য, যা নিউ ইয়র্ক রাজ্য বার্ষিকভাবে পায় ESSA-তে।
নিউ ইয়র্ক রাজ্য অঙ্গীকারবদ্ধ এটি নিশ্চিত করতে যে সব ছাত্র/ছাত্রী স্কুলে সফল হয় ও ভালো করতে পারে,
তা তারা যেই হোক না কেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তারা যেখানেই স্কুলে যাক না কেন, অথবা তারা যেখান
থেকেই আসুক না কেন। 2016’র ফল বা হেমন্তকাল থেকে, নিউ ইয়র্ক রাজ্য ফিডব্যাক নিচ্ছে একটি পরিকল্পনা
তৈরি করতে যা উত্সাহ দেয় সাম্যতা, অ্যাক্সেস এবং সুযোগ সমস্ত ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য।
নিচে পরিকল্পনায় বাবা-মা এবং পরিবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির হাইলাইটগুলি দেওয়া হল। পরিকল্পনা
সম্পর্কে বিশদে জানতে আমরা আপনাদের নিচের লিংকটি দেখতে সুপারিশ করে থাকি:
http://www.p12.nysed.gov/accountability/essa.html

নিউ ইয়র্ক রাজ্য সবার জন্য সর্বাঙ্গীন শিক্ষাকে গুরুতব
্ দিয়ে থাকে।
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বাবা-মায়েরা এবং পরিবারদের জানা উচিত তাদের সন্তানের স্কুল, শিক্ষাগত বিষয়গুলি ছাডাও, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেমন ফলাফল করছে।
স্কল
ু ও জেলাগুলিকে এই নির্দেশক অনুযায়ী বার্ষিকভাবে পরিমাপ করা হবে:
সব স্কুলের জন্য

হাই স্কল
ু ের জন্য

ইংরেজি ভাষা কলা
গণিত
বিজ্ঞান
ইংরেজি শিক্ষায় অগ্রগতি (যাাঁরা সেই ভাষা
বলেন না)
দীর্ঘকালীন অনুপস্থিতি (18 দিনের বেশি
অনুপস্থিত, ব্যতিক্রম সহ)
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সোশাল স্টাডিজ বা সমাজবিদ্যা
গ্র্যাজুয়েশনের হার
কলেজ, কেরিয়ার এবং সিভিক প্রস্তুতির
নির্দেশক: উন্নত কোর্সওয়ার্ক নেওয়া,
প্রযুক্তিগত শিক্ষা সার্টিফিকেট পাওয়া
ইত্যাদি।

ভবিষ্যতের নির্দেশকগুলি:





স্কুল থেকে সাময়িক
বরখাস্তকরণ (2018-19
সালের ফলাফলের সাথে শুরু
হবে)
হাই স্কুলের জন্য তৈরি হওয়া
(যখন তথ্য পাওয়া যাবে)
“শিক্ষার পরিবেশ”
নির্দেশকগুলি (যেমন,
ক্লাসের আকার, শিল্পকলা
ক্লাসে অ্যাক্সেস)

নিউ ইয়র্ক রাজ্য পরীক্ষার সময় কমাতে চায় এবং পরীক্ষার অভিজ্ঞতা বৃদধ
্ ি করতে চায়।

95%
গ্রেড 3-8 -এ ইংরেজি ও
গণিতের পরীক্ষা 2018
সাল থেকে দুই দিনে কমিয়ে
আনা হবে।

রাজ্য নতুন পদ্ধতিতে চেষ্টা
করবে যাতে ছাত্র/ছাত্রীদের
জ্ঞান মূল্যায়ন করা যায়, যা
ছাত্র/ছাত্রী বলবে
পারফর্মেন্স টাস্ক সম্পর
ূ ্ণ
করতে ও প্রদান করতে।

কেন্দর
্ ীয় আইন মোতাবেক
প্রতিটি পরীক্ষিত গ্রেড ও
সাব-গ্রুপে 95%
ছাত্র/ছাত্রীদের উপযুকত
্
পরীক্ষা দিতে হবে। নিউ
ইয়র্ক রাজ্য বাবা-মা, স্কুল
এবং ডিস্ট্রিক্টের সাথে কাজ
করবে অংশগ্রহণ বাডাতে।

নিউ ইয়র্ক রাজ্য গণিত ও
বিজ্ঞান পরীক্ষা আরও
ভাষায় অনুবাদ করবে এবং
যখন টাকা পাওয়া যাবে তখন
ছাত্র/ছাত্রীদের মাতৃভাষায়
ভাষা-কলা পরীক্ষা তৈরি

করবে।
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নিউ ইয়র্ক রাজ্য শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং স্কল
ু ের অগ্রণীদের সাহায্য করবে যাতে তারা
সাফল্যের জন্য তৈরি হয় এবং নিশ্চিত করবে যাতে প্রতিটি ছাত্র/ছাত্রী উৎকৃষট
্ এডুকেটরের
অ্যাক্সেস পায়।এডুকেটরের অ্যাক্সেস পায়।

রাজ্য দায়িত্ব নেবে যে কীভাবে
শিক্ষক/শিক্ষিকা ও অগ্রণীরা
পরিবর্তিত হয় যাতে তারা প্রথম
দিন থেকেই প্রস্তত
ু থাকে।
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নিউ ইয়র্ক রাজ্য অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য বাবা-মায়েদের মুখাপেক্ষী, যখন তাাঁদের সন্তানদের
স্কুল উন্নতির জন্য চিহ্নিত হবে।

যদি আপনার সন্তানের স্কুল
চিহ্নিত হয় লো-পার্ফর্মিং
(যারা কম ভালো করছে)
হিসাবে …
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নিউ ইয়র্ক রাজ্য অনেকজন
অসাধারণ শিক্ষক/শিক্ষিকা
আছেন। আমরা নিশ্চিত করব যে,
সব স্কুলের যেন তাদের আকর্ষণ
করতে এবং তাদের রেখে দেওয়ার
ক্ষমতা তৈরি হয়।

… তাহলে তাদের জিজ্ঞাসা করতে
হবে বাবা-মা, শিক্ষক/শিক্ষিকা,
এবং ছাত্র/ছাত্রীদের, যে
আপনাদের কী মনে হয়, কীভাবে
স্কল
ু আরও ভালো করতে
পারবে …

… এবং আপনার মতামত নেওয়া
হবে কীভাবে স্কুল উন্নতির জন্য
কেন্দর
্ ীয় সরকারী টাকা খরচ
করে তার বিষয়ে।

নিউ ইয়র্ক রাজ্য বাবা-মায়েদের কাছে তাদের সন্তানের স্কল
ু সম্পর্কে একটি পূরণ
্ ছবি
তুলে ধরবে।

নতুন সরকারী রিপোর্ট এছাডাও
তথ্য দেবে ছাত্র/ছাত্রীদের
পরীক্ষার স্কোর, গ্র্যাজুযেশনের
হার এবং অন্যান্য স্কুলের বিষয়ে
অন্য গুরুতব
্ পূর্ণ তথ্য,
ডিস্ট্রিক্ট, এবং রাজ্যের
সম্পর্কে, যা গোপনীয়তা আইন

এই রিপোর্ট এছাডাও তথ্য দেবে
সেইসব বিষয়ে যেগুলির বিষয়ে
বাবা-মায়েরা সবসময় চিন্তিত,
যেমন ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা
অথবা কলাবিষয়ে অংশগ্রহণ

নতুন রিপোর্টের মাধ্যমে বাবামারা জানতে পারবেন প্রতিটি
ছাত্র/ছাত্রীর উপর স্কুল কত
টাকা খরচ করছে।

করতে ছাত্র/ছাত্রীদের সুযোগ।

অনুযায়ী হবে।
জেলা, স্কল
ু এবং নিউ ইয়র্ক রাজ্য শিক্ষা দপ্তর সেই রিপোর্টে দেওয়া তথ্য ব্যবহার করবে, খরচ মানানসই
করতে অথবা ছাত্র/ছাত্রী চাহিদা পূরণ করতে নতুন পন্থা নির্ধারণ করতে।

