বাবা-মােয়েদর �ায়সই িজ�ািসত ��মালা
িনউ ইয়কর্ রােজয্র বািষর্ ক 3-8 ে�ণীর
ইংেরিজ ভাষািশ� ও গিনেতর পরী�া
1.

আমরা একিট রাজয্বয্াপী বািষর্ ক পরী�া িনই েকন?
•
িনউ ইয়কর্ রােজয্র বািষর্ক 3-8 ে�ণীর ইংেরিজ ভাষািশ� (English Language Arts, ELA) ও গিণত পরী�া এমনভােব পিরকি�ত হেয়েছ েযন তা
িশ�াথ�েদর ে�ণীকে� পথ�দশর্েনর জনয্ েদওয়া িনেদর্ শগিল েশখার মান কতটা আয়ত্ত করেত পারেছ তা মাপেত পাের এবং আজেকর দুিনয়ায় সাফলয্ েপেত
েয জিটল িচ�াধারা, সমসয্ার সমাধান করা এবং যুি�র দ�তার �েয়াজন, উ� িবদয্ালয় েথেক �য্াজুেয়ট হেত যাওয়া িশ�াথ�েদর েস িবষেয় সিঠক পেথ
থাকা সুিনি�ত করেত সাহাযয্ করেত পাের।
•
2015-এর যু�রা�ীয় �েতয্ক িশ�াথ� সফল আইন (Every Student Succeeds Act) অনুযায়ী 3-8 ে�ণীর িশ�াথ�েদর বছের একবার ইংেরিজ
(ELA) ভাষািশ� ও গিনেতর পরী�া েনওয়া �েয়াজন। একবার �াথিমক ও একবার মাধয্িমক িবদয্ালেয় িব�ােনর অিতির� পরী�া েনওয়ার �েয়াজন।
•

কেয়ক দশক ধের িনউ ইয়কর্ রােজয্র িশ�াথ�রা রােজয্র পরী�া িদে�। 2010-এ িশ�ার উ�মােনর নীিত �হণ করার পর েথেক িশ�াথ�েদর জনয্ রােজয্র
অিতির� েকান পরী�া চালু করা হয়িন।

2.

2017-এর 3-8 ে�ণীর ইংেরিজ ভাষািশ� ও গিনেতর পরী�া কেব েনওয়া হেব?
•
2017-এ ইংেরিজ (ELA) ভাষািশ�-এর পরী�া 28-30 মাচর্ ও গিনেতর পরী�া 2-4 েম েনওয়া হেব।
•
েয েজলাগিল কি�উটার-িভিত্তক পরী�া িনেয় থােক তােদর পরী�ার তািরখগিল সামানয্ আলাদা হেত পাের: পরী�ার সুেযাগগিল হল ইংেরিজ ভাষািশ�- (ELA)
এর জনয্ 27 মাচর্ েথেক 3 এি�ল ও গিনেতর জনয্ 1-8 েম। CBT-েত অংশ েনওয়া েজলাগিল এই পরী�ার সুেযাগগিলর মেধয্ েথেক সেবর্া� িতনিদন েবেছ েনেব।
•

3.

েয সব িশ�াথ� পরী�ার িদনগিলেত অনুপি�ত থাকেব তােদর পরী�ার জনয্ বিধর্ত তািরখ রেয়েছ।

কি�উটার-িভিত্তক পরী�া কী?
•
কি�উটার-িভিত্তক পরী�া েনওয়া হয় েকান কি�উটার, টয্াবেলট বা ে�ামবুক (Chromebook) -এ। অনয্ভােব বলেল, িশ�াথ�রা পরী�ািট কাগজেপনিসেল েদওয়ার বদেল কি�উটােরও িদেত পাের।
•

রােজয্র িশ�া িবভাগ (State Department of Education) (িবভাগ) েজলাগিলেক কি�উটার-িভিত্তক পরী�ায় (CBT) রপা�ের সাহাযয্ করেছ। এই
বসে� কেয়কিট েজলা 2017-এর 3-8 ে�ণীর ইংেরিজ ভাষািশ� (ELA) ও গিণেতর পরী�ার জনয্ CBT-েত অংশ েনওয়া েবেছ িনেয়েছ। কি�উটাের

পরী�া ও কাগেজ পরী�া আসেল একই পরী�া। একমা� তফাৎ হল এই েয কি�উটাের েনওয়া পরী�ায় িশ�াথ�রা েপনিসল িদেয় উত্তেরর বু�দু ভরাট
করা বা হােত িলেখ �িতি�য়া েদওয়ার বদেল উত্তেরর বু�েু দ ি�ক করেব ও তােদর �িতি�য়া টাইপ করেব।
•

পেরর বছর অিতির� িকছু েজলােত CBT বয্বহােরর িবষেয় িবভােগর পিরক�না রেয়েছ। দীঘর্েময়াদী পিরক�না হল সবকিট েজলােতই রােজয্র বািষর্ক
পরী�ায় CBT বয্বহার করা।

4.

পরী�ায় কী ধরেনর �� িজ�াসা করা হয়?
•
পরী�ার কাগজ ও কি�উটার সং�রেণ একািধক উত্তেরর েথেক েবেছ েনওয়ার ও উ�ু�-সীমার, উভয় ধরেনর ��ই েথেক থােক, েযগিল ে�ণী�রিনিদর্ � িশ�ার মান মূলয্ায়ন কের। ��গিলর উত্তর িদেত িশ�াথ�েদরেক িনেজেদর �ান �েয়াগ করেত ও যুি� িদেয় বয্াখয্া করেত হয়। িশ�াথ�রা জিটল
ব�বয্ পড়েত, সিঠক যুি�সহ �িতি�য়া িলখেত ও বা�বজগেতর �ে�র অে�র সমাধান করেত সময় বয্য় কের, েযগিলর সবকিটর অভয্াস ও আয়ত্ত করা
কেলেজ ও কমর্ে�ে� সফল হওয়ার জরির দ�তা অজর্েনর িভিত্ত �দান কের।
•

গত বসে� িবভাগ 2016-এর পরী�ার 75% �� �কাশ কেরিছল – এই পরী�ণ কমর্সূিচর ে�ে� েয ��গিল সংখয্ায় অভূ তপূবর্ েবিশ। আপিন

•

2017-েতও 2016-এর পরী�ার মেতা একই সংখয্ক �ে� পরী�া েনওয়া হেব। িবগত বছরগিলর তু লনায় 2016-এর পরী�ায় ইংেরিজ ভাষািশ� (ELA)

2016 questions EngageNY (https://www.engageny.org/3-8)-েত েদেখ িনেত পােরন।
ও গিণত, উভেয়র ে�ে�ই কম সংখয্ক �� িছল।
5.

আমার স�ােনর জনয্ এই পরী�া েদওয়া জরির েকন?
•
এই পরী�াগিল িশ�কেদরেক ও িবদয্ালয়গিলেক েয তথয্ �দান কের তা তাঁেদর িনেদর্ শেক পথ েদখােত ও ে�ণী পিরক�নায় বয্বহার করা যায় এবং
িশ�াথ�রা ে�ণীকে� েশখােনা দ�তা ও ধারনাসমূেহর ে�ে� কীভােব অ�সর হে� তা বুঝেতও সাহাযয্ কের।
•

পরী�ার ফলাফল েথেক িবিভ� জনেগা�ীর িশ�াথ�েদর কৃ িত� অজর্েন কী পিরমাণ ফাঁক েথেক যাে� তাও শনা� করা যায়। পরী�ায় বয্াপক অংশ�হণ ছাড়া
িবদয্ালয় ও েজলার েনতৃ ে�র পে� এই ফাঁকগিল শনা� করা এবং যােদর �েয়াজন েসই িশ�াথ�েদর সহায়তা ও স�দ �দান করা আরও েবিশ অসুিবধাজনক।

6.

মািকর্ন যু�রাে� নতু ন আসা ইংেরিজ িশ�াথ�েদরও (English Language Learners) িক 3-8 ে�ণীর ইংেরিজ (ELA) ভাষািশে�র পরী�া
েনওয়া হেব?
•
যু�রা�ীয় আইন অনুযায়ী িবভােগর বতর্ মান নীিত হল েসইসব ইংেরিজ ভাষার িশ�াথ�েক (যাঁরা পুেয়েতর্ া িরেকা েথেক এেসেছন, তাঁেদর সহ) শধুমা�
2017-এর ইংেরিজ ভাষািশে�র (ELA) 3-8 ে�ণীর পরী�া েথেক ছাড় েদওয়া, যাঁরা মাচর্ 27, 2017-এ �থমবার ও এক বছেরর কম সময় মািকর্ন
যু�রাে�র িবদয্ালেয় পড়ােশানা করেছন।
•
স�িত আগত েযসব ইংেরিজ ভাষার িশ�াথ� উপেরর মানদ� পূরণ কেরন, তাঁেদর অংশ�হেণর �েয়াজন পূরণ করেত িবদয্ালয়গিল 2017-এর ইংেরিজ
ভাষািশে�র 3-8 ে�ণীর পরী�ার বদেল িনউ ইয়কর্ ে�ট ইংিলশ অয্াজ এ েসেক� লয্াংগেয়জ অয্ািচভেম� েট� (New York State English as a
Second Language Achievement Test, NYSESLAT) বয্বহার করেত পােরন।
•

অনয্ সব ইংেরিজ ভাষার িশ�াথ�র 2017-এর ইংেরিজ ভাষািশে�র 3-8 ে�ণীর পরী�ায় তথা NYSESLAT-এ অংশ েনওয়া �তয্ািশত।

1

7.

�িতব�কতাযু� িশ�াথ�েদর পরী�ায় মািনেয় েনওয়ার িক েকান বয্ব�া আেছ?
•
হয্াঁ, পরী�া েনওয়ার বয্ব�ায় িশ�াথ�র েশখার �তয্াশা না কিমেয়ও পরী�ায় �িতব�কতা �ারা সৃ� অসুিবধাসমূহ দূর করেত পরী�া েনওয়ার
বয্ব�াপনায় পিরবতর্ ন করা হয়। িশ�াথ�র অননয্ �েয়াজনীয়তার িভিত্তেত িবেশষ িশ�া-িবষয়ক কিমিট (Committee on Special Education,
•

•
8.

CSE) অথবা ধারা 504 কিমিট একক িশ�াথ�র জনয্ িনিদর্ � পরী�ার বয্ব�াপনার সুপািরশ কের।
িশ�াথ�র �ত� িশ�া কাযর্�মসমূহ (Individualized Education Programs, IEPs) অথবা ধারা 504-এর পিরক�নায় পরী�ার বয্ব�াপনার নিথ
রাখা আবশয্ক এবং এর মেধয্ পড়েত পাের: সময়সূিচেত/সময় িনধর্ারেণ নমনীয়তা (উদাহরণ�রপ, পরী�ার সময় বাড়ােনা); পরী�ার িবনয্ােস নমনীয়তা
(উদাহরণ�রপ, আলাদা জায়গায় পরী�া েনওয়া); পরী�ার উপ�াপনায় বদল (উদাহরণ�রপ, মু�েণর আকার বাড়ােনা); এবং �িতি�য়ার প�িতেত
বদল (উদাহরণ�রপ, িলিখত �িতি�য়ার জনয্ একজন অনুেলখক বয্বহার করা)।
অধয্�েদর দািয়� �িতব�কতাযু� িশ�াথ�েদর যাবতীয় রাজয্ ও �ানীয় �েরর পরী�ার বয্ব�াপনা IEP/ধারা 504 পিরক�নার সুপািরেশর সে�
সাম�সয্পূণর্ ও িবভােগর নীিত অনুযায়ী হওয়া িনি�ত করা।

আমার স�ােনর ন�েরর িরেপাটর্ েথেক আিম কী িশখেবা?
•
বািষর্ক মূলয্ায়েনর ফলাফল আপনােক আপনার স�ােনর িশ�াগত অ�গিত ও কৃ িত� স�েকর্ তথয্ েদয়। সারা রাজয্জুেড় অনয্ িশ�াথ�েদর তু লনায়
•

আপনার স�ান েকমন করেলা তা আপিন েদখেত পােবন। �ীে�র মেধয্ই ন�েরর িরেপাটর্ ৈতির হেয় যােব।
একিট সািবর্ক ন�েরর ে�ল ও �দশর্েনর �র �দান করার সে� ইংেরিজ ভাষািশ� (ELA) ও গিণেতর িরেপাটর্ েদখায় েয আপনার স�ান েকান িনিদর্ �
দ�তায় ও ধারনার ে�ে� কত ন�র েপেয়েছ। উদাহরণ�রপ, ইংেরিজ (ELA) ভাষািশ�-এর িরেপাটর্িট পড়া ও েলখা উভেয়র জনয্ই ন�র েদয়; গিণেতর
িরেপাটর্িট ে�ণীর �েরর মূল ধারনাগিলর জনয্ ন�র েদয়। এই তথয্ আপনার স�ােনর িশ�কেদর বুঝেত সাহাযয্ কের েয েস েকান জায়গায় ভােলা করেছ
এবং েকাথায় তার আরও সহায়তার �েয়াজন।

•
9.

বাবা-মােয়েদর জনয্ করা ন�েরর িরেপাটর্গিল 2016-েত নতু ন কের পিরকি�ত হেয়েছ যা আরও েবিশ উপেযাগী ও েবাধগময্ হেব।

আমার স�ােনর ন�র কীভােব বয্বহার করা হেব?
•
আপনার স�ােনর ন�রগিল বয্বহার কের আপিন আপনার স�ােনর িশ�কেদর সে� এস�েকর্ আেলাচনা করেত পােরন েয, তার ে�ণীেত তার অিতির�
কী ধরেনর সহায়তার �েয়াজন ও েসইসে� আপনার স�ােনর বািড়েত িশ�ায় সহায়তার িবষেয় আর কী কী উপায় থাকেত পাের।
•
িবদয্ালয়গিল, েজলাগিল ও রাজয্ িনউ ইয়েকর্র িশ�ার মােনর সােপে� কতটা অ�সর হলতা েদখেতও ন�রগিল বয্বহার করা যােব।
•
কিমশনার অব এডু েকশন-এর রােজয্র আইন ও �িবধােন (State law and regulations of the Commissioner of Education) িবদয্ালয়
েজলাগিলেক, শধুমা� বা �াথিমকভােব িশ�াথ�েদর 3-8 ে�ণীেত ইংেরিজ ভাষািশ� (ELA) ও গিণেতর পরী�াগিলর �দশর্েনর িভিত্তেত উ�ীত করার বা
অব�ােনর িস�া� িনেত িনেষধ কের। সরকারীভােব ন�রগিল বতর্ মােন িশ�কেদর মূলয্ায়ন করার জনয্ বয্বহৃত হয় না।

10. যিদ আমার স�ােনর িরেপাটর্ কাডর্ ভােলা থােক, িক� েস রােজয্র পরী�ায় ততটা ভােলা করেত না পাের তাহেল কী হেব?
•
এই বািষর্ক পরী�াগিল েকবল একিট িশশর িশ�াগত �দশর্ন মাপার িবিভ� বয্ব�ার একিট এবং তা সমেয়র একিট খ�দৃশয্ই িচি�ত কের।
•
িরেপাটর্ কােডর্র ে�ণীগিল �মবিধর্�ু এবং িবিভ� িবষয়িভিত্তক, যার মেধয্ পেড়, ে�ণীেত অংশ�হণ, বািড়র কাজ, উপি�িত, কুইজ, পরী�া ও অনয্ানয্
িনেদর্ শমূলক কাযর্কলাপ, যার সবকিটই িশশর িশ�াগত কৃ িত� অজর্েনর জনয্ জরির, িক� রােজয্র বািষর্ক পরী�ার ফেল �িতফিলত হয় না।
11. পরী�া কত�ণ ধের চেল?
•
ইংেরিজ ভাষািশ� (ELA) ও গিণেতর পরী�াগিল িতনিদন ধের েনওয়া হয়। এটা অনুমান করা হয় েয 3 ও 4 ে�ণীর িশ�াথ�রা পরী�ার �িতিট িদেন
60-70 িমিনট ধের পরী�া েদয়, েযখােন 5-8 ে�ণীর িশ�াথ�রা পরী�ার �িতিট িদেন 80-90 িমিনট ধের পরী�া েদয়। সাধারণভােব, একজন িশ�াথ�
সারাবছের ে�ণীেত যতটা সময় বয্য় কের, এই পরী�ায় তার 1-শতাংেশরও কম সময় লােগ।
•

যিদও, 2017 েথেক এই পরী�াগিলেত সময়সীমা থাকেব না, পরী�া িদেত িঠক কত সময় লােগ তা িশ�াথ� েথেক িশ�াথ�েত পিরবিতর্ ত হেব। 2016-এর
পরী�াগিলেতও সময়সীমা িছল না।

12. এই পরী�ার িবকাশ �ি�য়ায় িনউ ইয়কর্ রােজয্র িশ�করা কীভােব জিড়ত?
•
NYS িশ�কগণ 3-8 ে�ণীর ইংেরিজ ভাষািশ� (ELA) ও গিণেতর পরী�ার �িতিট রচনাংশ ও �� পযর্ােলাচনা ও অনুেমাদন কেরন।
•
পরী�ার িবকাশকােল 2017-এর পরী�াগিলর ��মালা মূলয্ায়ন ও িনবর্াচন করার জনয্ সারা রােজয্র িশ�করা অেনকবার অয্া�ািন-েত একি�ত
হেয়েছন। 2017-এর পরী�াগিলর �েতয্কিট �� অ�তপে� 22 জন িশ�ািবদ �ারা পযর্ােলািচত হেয়েছ।
•

2016 েথেক িনউ ইয়কর্ রােজয্র িশ�কগণ ভিবষয্েতর পরী�ার ��মালা ৈতিরেত িনযু� রেয়েছন। এই ��গিল �থমবার েদখা যােব 2018-এর
পরী�াগিলেত।

13. এই পরী�া কমর্ সূিচেক আরও উ�ত করেত আর কী কী করা হে�?
•
তাঁেদর ে�ণীকে�র কাযর্কলাপ ও রােজয্র িশ�ার মােনর সে� ঘিন� স�িত রাখা িনি�ত করার জনয্ িনউ ইয়কর্ রােজয্র িশ�করা ভিবষয্েতর
পরী�াগিলর িবকােশর সে�ও খুব েবিশ কের জিড়ত থাকেবন।
•
•

িবভাগ েথেক আরও েবিশসংখয্ক েজলােক কি�উটার-িভিত্তক পরী�েণ রপা�ের সাহাযয্ করা হে� যা েশষেমশ আরও �ত ফলাফল উপল� করেব।
2016-এর মেতাই, িবদয্ালেয়র িশ�াবষর্ েশষ হওয়ার আেগই িবভাগ েথেক পরী�ার ��মালার 75-শতাংশ �কাশ করা হেব এবং িশ�কেদর কােছ িনেদর্ শ
স�িলত িরেপাটর্গিল েফরত পাঠােনা হেব।
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