নিউ ইয়র্ক স্টেট অল্টারনিনটভ অযানেেনেন্ট-এ অংশগ্রহনের ব্যাপানর নপতাোতানের প্রনত নব্জ্ঞনি
তানরখ:
নপ্রয় নপতাোতা/অনভভাব্র্:
আপিানেরনর্ এই েনেক অব্নহত র্রার জনিয এই নিনি স্টেয়া হনে স্টে, আপিার েন্তাি
____________________________________________-নর্ নিম্ননিনখত নব্ষনয় স্টজিানরি নিউ ইয়র্ক স্টেট (NYS)
অযানেেনেন্ট (েূ িযায়ি) স্টপ্রাগ্রানে েূ িযায়নির পনরব্নতক নিউ ইয়র্ক স্টেট অল্টারনিনটভ অযানেেনেন্ট (NYSAA)-এ অংশগ্রহনের
জিয তার IEP নটে েু পানরশ র্নরনিি, নিম্ননিনখত নব্ষয়(েেূ নহ):
________________________________________________________।
এই েু পানরশ র্রার েেয়, IEP নটে নির্কারে র্নরনিি স্টে আপিার েন্তাি NYSAA-এর স্টোগ্যতা এব্ং শতকাব্িী পূ রে
র্নরনি, ো পাওয়া োনব্ www.p12.nysed.gov/specialed/publications/eligibility-criteria-for-participationnysaa.html -োইনট।
IEP নটে আনরা নেদ্ধান্ত নিনয়নিি স্টে আপিার েন্তানির পনে তার জ্ঞাি ও েেতা প্রেশকনির জনিয স্টজিানরি NYS
অযানেেনেন্ট স্টপ্রাগ্রাে, এেিনর্ পরীোয় স্টেয়া নব্নশষ েু নব্র্াগুনিাও েথােথ িয়। NYSAA হনে NYS স্টটনেং স্টপ্রাগ্রানের
অংশ। NYSAA নশোথকীনের ইংনিশ িযাঙ্গু নয়জ আটকে (ELA), েযাথনেনটক্স (গ্নেত), এব্ং োনয়ন্স (নব্জ্ঞাি)-এ নব্র্ল্প োি
অিু োয়ী র্ােকেম্পােিা পনরোপ র্নর। 3-8 স্টগ্রড এব্ং হাই স্কুনির গুরুতর জ্ঞািগ্ত প্রনতব্নিতােু ক্ত নশোথকীনের জনিয
NYSAA েথােথ।
অিু গ্রহ র্নর িেয রাখনব্ি স্টে েনে আপিার েন্তাি এর্নট অথব্া এর্ানর্র্ নব্ষনয় হাই স্কুনি NYSAA-এ অংশগ্রহে র্নর,
তাহনি আপিার েন্তাি NYS হাই স্কুি নডনলাোর শতকাব্িী পূ রে র্রনত েেে হনব্ িা। NYSAA নশেে োি েূ িযায়ি র্নর
ো নিউ ইয়র্ক স্টেট-এ হাই স্কুি নডনলাো অজকনির স্টোগ্যতার শতকাব্িীগুনিা (নিার্াি ব্া নরনজন্টস্ নডনলাো) পূ রে র্নর িা।
এর্নট NYS হাই স্কুি নডনলাো অজকি র্রনত নশোথকীনেরনর্ অব্শযই ব্ার্যতােূ ির্ স্টর্ানেকর স্টেনডটগুনিা অজকি ও
ব্ার্যতােূ ির্ নরনজন্টে প্রগ্রােগুনিানত অংশগ্রহে র্রনত হনব্।
NYSAA-এ অংশগ্রহের্রার জনিয স্টেেব্ নশোথকীনের েু পানরশ র্রা হনয়নি তানের জনটিতার হ্রাের্ৃত স্তনর নব্র্ল্প োি
অিু োয়ী নশো নিনেকশিা স্টেয়া হয় এব্ং েূ িযায়ি র্রা হয়। আপিার েন্তািনর্ ডাইিযানের্ িানিকং েযাপ (DLM) ব্যব্হার র্নর
নব্র্ল্প েূ িযায়ি ব্যব্স্থায় েূ িযায়ি র্রা হনব্। DLM এর্নট র্েনপউটার-পনরিানিত নব্র্ল্প েূ িযায়ে, ো অযাডানিভ ব্া খাপ
খাইনয় স্টিয়ার েূ িযায়ি ব্যব্স্থায় নশোথকীনের ELA, গ্নেত ও নব্জ্ঞানি োফিয পনরোপ র্নর। এই র্েনপউটার নিয়নিত
েূ িযায়ি ব্যব্স্থা েূ িযায়িনর্ আপিার েন্তানির নিজস্ব েেেতা ও িানহো অিু োয়ী গ্রহে র্রার েু নোগ্ স্টেয়।
আপিার েন্তানির IEP নটে, আপনি োর এর্জি েেেয, ো প্রনত ব্ির আপিার েন্তানির জিয েথােথ েূ িযায়ি ব্া
অযানেেনেন্ট স্টপ্রাগ্রাে েু পানরশ র্রনব্। আপিার েন্তানির NYSAA এব্ং তানের উত্তরোর্যনের্ অপশিগুনিানত অংশগ্রহে
েম্পনর্ক েনে আপিার স্টর্াি প্রশ্ন থানর্, আপিানর্ আপিার েন্তানির নশের্ ব্া স্টেশাি এডুনর্শি অযাডনেনিনেটনরর োনথ
র্থা ব্িনত উৎোনহত র্রা হনে।
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NYSAA েম্পনর্কত ের্ি প্রশ্ন নিনয় আপনি NYSED এডুনর্শি অনফে অভ স্টেশাি এডুনর্শি পনিনে ইউনিট-এর োনথ
518-473-2878 িম্বনর নর্ংব্া অনফে অভ স্টেট অযানেেনেনন্টর োনথ 518-474-5900 স্টোগ্ানোগ্ র্রনত পানরি। এই
পযানরন্টস্ র্ুইর্ গ্াইড টু নিউ ইয়র্ক স্টেট অল্টারনিনটভ অযানেেনেন্ট (NYSAA)-েহ NYSAA েম্পনর্ক ব্াড়নত তথয
NYSED-এর অনফে অভ স্টেট অযানেেনেন্ট NYSAA ওনয়ব্নপনজ (http://www.p12.nysed.gov/assessment/
nysaa/home.html) পাওয়া োনব্। NYSED-এর অনফে অভ র্ানরর্ুিাে ইিোর্শি-এর ওনয়ব্নপনজ
(http://www.nysed.gov/curriculum-instruction/) গ্রযাজুনয়শনির শতক েম্পনর্ক ব্াড়নত তথয পাওয়া োনব্।
এই গুরুত্বপূ েক ব্যাপানর আপিার েনিানোনগ্র জিয র্িযব্াে।
নব্িীত,

