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জপ্রয় পজরবারবগক: 
 
3-8 গ্রেডের জিক্ষার্কীডের বাজষকর্ জিউ ইয়র্ক গ্রেট ইংজলি লযাঙু্গডয়ি আটকি (ইংডরজি ভাষা শিলী, ELA) এবং িযার্িযাজটক্স (গজণত) 
পরীক্ষা ির্ল জিক্ষার্কীডের িিয এই জরং-এর (বিডের) গ্রিষ জেডর্ েহণ র্রা হডব। গ্রফ্োডরল 'এভজর েুডেন্ট িার্জিেস্ অযাক্ট' 
(ির্ল জিক্ষার্কীর িাফ্লয জবজি, ESSA) অিুিাডর এিব পরীক্ষা আবিযর্ এবং তা িতুি র্ডর শতজর র্রা হডয়ডে যাডত জিক্ষার্কীরা সু্কডলর 
িািযডি অেগজত অিকি এবং েযািুডয়ট হওয়ার িিয জবডেষণী জিো, িিিযা-িিািাি, এবং গ্রযৌজির্তা প্রজতপােডির েক্ষতা, গ্রযগুডলা 
জিক্ষার্কীডের সু্কডল, র্ডলডি ও র্যাজরয়াডর েীর্কডিয়ােী িাফ্লয এবং আজর্কর্ জিরাপত্তা ও জবজভন্ন পেডে ভরপুর িীবি অডেষডণ 
জিক্ষার্কীডের িহায়তা র্রডত, গ্রিগুডলা জিডয় প্রস্তুত হডয়ডে জর্িা, গ্রি বযাপাডর গুরুত্বপূণক তর্য প্রোি র্রডত পাডর। 
 
এই পরীক্ষাগুডলা জিক্ষার্কীডের অেগজত জিণকডয় গ্রবি জর্েু পজরিাপডর্র িডিয এর্জট: গ্রেে, জরডপাটক র্ােক, গ্রলখার িিুিা, প্রডিক্ট, 
অযািাইিডিন্ট, এবং অিযািয র্াযক-িম্পােিা জভজত্তর্ জিক্ষার্কীর র্াি িিপজরিাণ গুরুত্বপূণক। 
 
আপিার যজে বাড়জত প্রশ্নাবলী গ্রর্ডর্ র্াডর্, তডব অিুেহ র্ডর আপিার িোডির সু্কডল গ্রযাগাডযাগ র্রুি। 
 
3–8 গ্রেডের পরীক্ষাগুডলা র্খি গ্রিয়া হডব? 
এ বের েুইজট অজিডবিডি, পর পর েুই জেডি, ELA এবং িযার্ পরীক্ষা গ্রিয়া হডব। 
 

ELA: 19-20 এজপ্রল িযার্ (গজণত): 2-3 গ্রি 
গ্রির্-আপ ELA: 24-28 এজপ্রল গ্রির্-আপ িযার্ (গজণত): 4-11 গ্রি 

 
গ্রেট গ্রটেগুডলা আিার িোিডর্ র্ীভাডব উপরৃ্ত র্ডর? 
আপজি এবং আপিার িোি গ্রেট গ্রটে গ্রর্ডর্ লাভবাি হডবি, র্ারণ তারা: 

▪ আপিার িোি তার বতকিাি গ্রেে অিুযায়ী যতটুরু্ গ্রিখা েরর্ার, গ্রি পজরিাি জিখডে জর্িা গ্রিজবষডয় জবস্তাজরত তর্য 
প্রোি র্ডর। 

▪ জিক্ষার্কীরা র্ীভাডব তাডের িহপাঠীডের তুলিায় অেগজত ও র্াযক-িম্পােিা র্রডে, এবং গ্রর্াি গ্রর্াি জিক্ষার্কী বা 
জিক্ষডর্র িহায়তা প্রডয়ািি, তা জিণকডয় সু্কলডর্ িহায়তা র্ডর। 

▪ আপিার িোডির সু্কল অিযািয সু্কডলর পািাপাজি গ্রর্িি র্রডে গ্রি িম্পডর্ক আপিাডর্ তর্য প্রোি র্ডর। 
 
এই পরীক্ষাগুডলা র্ীভাডব হডব? এর্জট গ্রেট গ্রটে িম্পন্ন র্রডত আিার িোিডর্ র্তটুরু্ িিয় গ্রেয়া হডব? 
প্রজতজট পরীক্ষা েুইজট িিয়-িীিাহীি গ্রিিি বা অজিডবিি জিডয় গজঠত এবং গ্রিগুডলা েুই জেডি (প্রজত জেি এর্জট অজিডবিি) গ্রিয়া হডব। 
ELA-এর গ্রিিি (অজিডবিি) 1 এবং 2-এ অেভুকি হডব এর্াজির্ উত্তর গ্রর্ডর্ গ্রবডে গ্রিয়ার প্রশ্নাবলী (িাজিপল-িডয়ি) এবং হযাাঁ বা িা 
জেডয় উত্তর গ্রেয়া যায় িা, গ্রিিরডণর প্রশ্ন (ওডপি এডেে গ্রর্াডেি)। িযার্-এর িিয গ্রিিি (অজিডবিি) 1 শুিু িাজিপল-িডয়ি 
(এর্াজির্ উত্তর গ্রর্ডর্ গ্রবডে গ্রিয়া)। িযার্-এর গ্রিিি (অজিডবিি) 2-এ অেভুকি হডব এর্াজির্ উত্তর গ্রর্ডর্ গ্রবডে গ্রিয়ার প্রশ্নাবলী 
(িাজিপল-িডয়ি) এবং হযাাঁ বা িা জেডয় উত্তর গ্রেয়া যায় িা, গ্রিিরডণর প্রশ্ন (ওডপি এডেে গ্রর্াডেি)। গ্রেডটর পরীক্ষাগুডলা যতক্ষণ 
প্রডয়ািি ততক্ষণ িিডয় গ্রেয়া যাডব। গ্রযিব জিক্ষার্কীর অজির্ িিয় প্রডয়ািি, তারা র্ী িাডি ও র্ী র্রডত পাডর, গ্রিটা প্রেিকডি 
িক্ষিতার িিয জিিস্ব গজতডত র্াি র্রডত পারডব। 
 
পরীক্ষার ফ্লাফ্ল জিক্ষর্ডের উপর র্তটা প্রভাব গ্রফ্ডল? 
তডব প্রজতজট সু্কডলর জিক্ষার্কীর গ্রিখার পজরিাপ বাোইডয়র িািেডের উপর জভজত্ত র্ডর, গ্রেট গ্রটে-এর ফ্লাফ্ল জিক্ষর্ িূলযায়ডি 
ভূজির্া রাখডতও পাডর আবার িাও রাখডত পাডর। 
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এিব পরীক্ষা জিেল্ বা হাই সু্কডল ভজতকর গ্রক্ষডে এর্জট র্ীভাডব গণয হয়? জর্েু জিেল ও হাই সু্কল ভজতকর অডির্গুডলা িািেডের 
এর্জট জহডিডব গ্রেট গ্রটডের ফ্লাফ্ল বযবহার র্ডর। গ্রিগুডলা র্খডিাই প্রডিািি অর্বা ভজতকর জিদ্ধাডের গ্রবলায় এর্িাে বা 
প্রার্জির্ পজরিাপ জহডিডব বযবহৃত হয়জি। গ্রহিে (ফ্ল) 2023-এ ভজতকর িিয, জর্েু জিেল্  এবং হাই সু্কল জিক্ষার্কীডের িূলযায়ি 
র্রডত গ্রর্াডিকর গ্রেে এবং/অর্বা সু্কল-জভজত্তর্ িূলযায়ি বযবহার র্ডরডে। ভজবষযডত ভজতকডত পরীক্ষার গ্রস্কার বযবহৃত হডব জর্িা 
গ্রিজবষডয় আডরা িািডত, এই গ্রহিডে (ফ্ল-এ) আিাডের ওডয়বিাইট1 গ্রেখুি। 
 
জপতািাতা জর্ িোিডের গ্রেট গ্রটে িা গ্রেয়াডত অর্বা িোিডের িিয অিয গ্রর্াডিা জবর্ল্প িূলযায়ি গ্রবডে জিডত পাডরি? 

▪ আিরা ির্ল জিক্ষার্কীডর্ এিব পরীক্ষায় অংি জিডত গ্রিার িুপাজরি র্জর র্ারণ এই পরীক্ষার ফ্লাফ্ল গ্রর্ডর্ গ্রয তর্য 
পাডবি, গ্রিটায় আপজি ও আপিার িোি উভয়ই লাভবাি হডবি। আপিার িোি র্ী জিখডে গ্রিজবষডয় গ্রেডটর পরীক্ষা 
বাড়জত তর্য গ্রিাগায় এবং জিক্ষর্ ও সু্কলগুডলাডর্ গ্রযখাডি িহায়তা প্রডয়ািি তা িািঞ্জিয র্রডত িহায়তা র্ডর। 

▪  আপজি যজে আপিার িোিডর্ গ্রেট গ্রটে গ্রেয়া গ্রর্ডর্ জবরত রাখডত িাি, তাহডল অিুেহ র্ডর আপিার িোডির 
জপ্রজিপাডলর িাডর্ র্র্া বলা জবডবিিা র্রুি। যজে, জপ্রজিপাডলর িাডর্ আলাপ র্রার পরও আপজি আপিার িোিডর্ 
গ্রেট গ্রটে গ্রেয়া গ্রর্ডর্ জবরত রাখডত িাি, তডব জপ্রজিপাল আপিার জিদ্ধােডর্ িম্মাডির িাডর্ গ্রিডি গ্রিডবি। জপতািাতা 
ও জপ্রজিপাডলর এই আডলািিার জলজখত িজর্ িংরক্ষণ র্রা উজিত। 

 
গ্রটে তর্া পরীক্ষার প্রস্তুজতর িিয আিার িোডির র্ী র্রা উজিত? 

▪ পরীক্ষার আডগর রাডত আপিার িোডির যাডত ভাডলা রু্ি হয় এবং ির্াডল ভাল গ্রের্ফ্াে র্ডর যায় গ্রি বযাপাডর তাডর্ 
িহায়তা র্রুি। 

▪ পরীক্ষা িম্পডর্ক আপিার িোডির অিুভূজত বুঝুি এবং তার আত্মজবশ্বাি বাজড়ডয় তুলুি। 
 
আজি র্খি আিার িোি পরীক্ষায় গ্রর্িি র্ডরডে তা িািডত পারব? 

▪ জিউ ইয়র্ক গ্রেট িািারণত পরীক্ষার ফ্লাফ্ল েীডে (িািাডর) প্রোি র্ডর এবং ফ্লাফ্ল আপিার িোডির  NYC সু্কলস্  
অযার্াউন্ট-এ পাওয়া যাডব। 

▪ গ্রেট গ্রটডের গ্রস্কার এবং িাজবকর্ জিক্ষায়তজির্ অেগজত জিডয় আলাপ র্রার িিয আপিার িোডির জিক্ষডর্র বা 
জপ্রজিপযাডলর িাডর্ গ্রযাগাডযাগ র্রডত আিরা উৎিাহ জেজি। 

 
যখি গ্রেট গ্রটে েহণ র্রা হয়, তখি আিার িোি যজে সু্কডল িা র্াডর্, তাহডল র্ী হডব? 
আপিার িোডির এই পরীক্ষাজট গ্রেয়া গুরুত্বপূণক। আপিার িোিডর্ িহায়তা প্রোডি আপিার যা র্রা েরর্ার অিুেহ র্ডর তা র্রুি 
এবং পরীক্ষার জেি তারা গ্রযি সু্কডল উপজিত র্াডর্ গ্রিজবষয়জট জিজেত র্রুি। গ্রযডর্াডিা র্ারডণ পরীক্ষার জেি গ্রযিব জিক্ষার্কী অিুপজিত 
র্ার্ডব, তারা গ্রির্-আপ (জবর্ল্প তাজরডখ) গ্রটে গ্রেয়ার িিয এর্জট জিতীয় িুডযাগ পাডব। যজে আপিার িোি গ্রির্-আপ (জবর্ল্প 
তাজরডখ) গ্রটডের িিডয়ও অিুপজিত র্াডর্, তাহডল পরীক্ষা গ্রেয়ার িিয আর গ্রর্াডিা িুডযাগ পাডব িা। শুিুিাে গ্রেট গ্রটে িা গ্রেয়ার 
র্ারডণ জিক্ষার্কীডর্ িাজস্ত গ্রেয়া বা এর্ই গ্রেডে গ্ররডখ গ্রেয়া হডব িা। 
 
আিার িোিডর্ জর্ গ্রেট গ্রটে জেডত হডব যজে গ্রি জরডিন্টস্ পরীক্ষাও গ্রেয়? 
জর্েু জিক্ষার্কী জিেল্ সু্কডল হাই-সু্কল-স্তডরর জরডিন্টস্ পরীক্ষা গ্রেয়। আপিার িোি যজে 8 গ্রেডের জিক্ষার্কী হয় এবং এই জিক্ষা 
বের গ্রি িযার্ জরডিন্টস্ পরীক্ষা গ্রেডব, গ্রিডক্ষডে আপিার সু্কল তাডর্ 8 গ্রেডের গ্রেট িযার্ গ্রটে গ্রেডব িা। আপজি আপিার 
িোডির অেগজত িম্পডর্ক আরও তর্য িািার িিয তাডর্ 8 গ্রেডের িযার্ গ্রটে েহণ র্রার জবষয়জট গ্রবডে জিডত পাডরি, যজেও 
গ্রিটা আবিযর্ িয়। আপিার িোডির িযার্ জরডিন্টস্ পরীক্ষা গ্রেয়ার পািাপাজি আপজি যজে িাি আপিার িোি 8 গ্রেডের গ্রেট 
িযার্ গ্রটেও জের্, তাহডল তার সু্কডলর িাডর্ গ্রযাগাডযাগ র্রুি। 
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