স্টেট স্টটে

শিক্ষার্থী এবং পশিবারিি জন্য পিামিশ

শিক্ষার্থীরা ক্লাসওয়ার্ক, প্রজেক্ট, এবং র্ুইে সহ র্তটু র্ু শিখজে তা শির্কয় র্রার েিয আপিার সন্তাজির স্কুজের শবশিন্ন পন্থা

আজে। যে যেট যটেগুজো িীঘ্রই আসজে যসগুজোও আপিার সন্তাি গশর্ত এবং ইংশেি েযাঙ্গুজয়ে আটক জস র্তটু র্ু অগ্রগশত
অেকি র্জরজে তা শির্কজয়র আর এর্টি উপায়। এগুজো শিক্ষার্থীর পািাপাশি, শিক্ষর্ এবং স্কুজের েজিযও গুরুত্বপূর্ক র্ারর্ তারা
সর্ে শিক্ষার্থীজর্ সহায়তা প্রদাজির েজক্ষয এই ফোফে বযবহার র্জর শিক্ষাদাজির উন্নশত ঘটায়। যেট যটে সম্পজর্ক আপিার ো
োিা প্রজয়ােি যসগুশে এখাজি যদয়া হজো: পরবতী যগ্রজে োওয়া এবং অিয স্কুজে ির্তি শুধুমাত্র যেট যটজের উপর শিশি র্জর হয়
িা। স্কুে োফ এবং শপতামাতারা তাজদর স্কুে সম্পজর্ক সবজেজয় িাে োজি। আমরা তাজদর এই জ্ঞািজর্ সম্মাি যদই এবং তাজদর
স্কুজের সামশগ্রর্ উন্নশত এবং সর্ে শিক্ষার্থীর ফোফে আজরা িাে র্রজত, স্কুে র্শমউশিটিজর্ এর্জোজগ র্াে র্জর পশরর্ল্পিা
প্রর্য়ি এবং বাস্তবায়ি র্রার সুজোগ শদশি।

গুরুত্বপূর্শ পশিবর্শন্গুর া

পিামিশ

শপতামাতা এবং শিক্ষর্জদর উজেগ শিরসজি, গত বের যেট,
পরীক্ষা গ্রহজর্ এই পশরবতকিগুজো প্রর্য়ি র্জরজে যেগুজো এই
বছরও কার্যকর র্থার্জবেঃ
• প্রজের সংখযা র্ম হজব
• েতক্ষর্ তারা ফেপ্রসুিাজব পরীক্ষা শদজয় োজব ততক্ষর্
পেন্ত
ক শিক্ষার্থীজদর যর্াি সময় সীমা যিই - এজত র্জর
শিক্ষার্থীজদর উপর োপ র্জম োয় এবং তাজদরজর্ শিেস্ব
গশতজত র্াে র্জর োবার সুজোগ র্জর যদয়।
• এই পরীক্ষা প্রস্তুশতজত শিক্ষর্জদর যোরাজো িু শমর্া আজে,
এবং পরীক্ষার ফোফে শিক্ষর্জদর মূেযায়ি প্রিাশবত র্জর
িা। NYC শিক্ষজর্রা ক্লাসরুজম র্থাজর্ উন্নত পাঠ্যক্রম
অিুোয়ী শিক্ষা প্রদাজির েজিয, পরীক্ষা প্রে অিুোয়ী
পড়াজিার েজিয িয়!
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• পরীক্ষার আজগর শদি রাজতর যবো, আপিার সন্তািজর্
অশতশরক্ত পড়াবার যেষ্টা র্রজবি িা
• এর্টি পেজের খাবার উপজিাগ র্রুি এবং আপিারা
এর্সাজর্থ এর্টি শিরুজেগ শবজর্ে উপজিাগ র্রুি
• আপিার সন্তাজির যেি িাজো ঘুম হয় যসটা শিশিত র্রুি;
ববশ্রামের প্রম াজন আমছ
• সর্াজে, আপিার সন্তািজর্ বাশড়জত বা স্কুজে, িািতা যখজত
উৎসাশহত র্রুি
• আপিার সন্তািজর্ মজি র্শরজয় শদি যে প্রজতযজর্ই এর্টা সময়
োজপর মজধয পজড়, এবং যর্াজিা যর্াজিা োপ র্াে সম্পন্ন
র্রার েিয সহায়র্ হজত পাজর
• আপিার সন্তািজর্ বেুি যে তার সামর্থ্যের উপর আপিার আস্থা
আজে
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