K-2 Standards Based Report Card
যে প্রশ্নগুল ো প্রোয়শ জিজ্ঞোসো করো হয়
স্ট্যোন্ডোর্ড ভিভিক ভরল োর্ড কোর্ড ভক ?
একটি স্ট্যান্ডার্ড ভিভিক ভিপ ািড কার্ড ভিপেষ শ্রেণীপে প্রভেটি ভিষপে ছাত্রছাত্রীপেি শ্রেসকল গুরুি ূণ ড
েক্ষো শ্রেখাি েিকাি ো সম্পপকড আপলাক াে কপি I এ িৎসি শ্রকজি হপে ভিেীে শ্রেণীি ছাত্রছাত্রীিা
ভিপেষ েক্ষো সম্পপকড োপেি অগ্রগভে িা উন্নভে সম্পপকড িছপি চাি িাি ভিপ ািড লাি কিপি I প্রভেটি
মাভকডিং ভ ভিেপর্ ছাত্রছাত্রীগপণি আোনুরূ

অগ্রগভে এিিং েক্ষোি মাত্রা রুভিক িািা ভনণেড কিা হপি I

স্ট্যোন্ডোর্ড যেসর্ ভরল োর্ড কোলর্ডর মুখ্য উলেশয ভক ?
এই ভিপ ািড কাপর্ডি মুখয উপেেয হপলা আ নাি সন্তাপনি ভিপেষ ভিষপে োি অগ্রগভেি ছভি েু পল ধিা I
শ্রেখাপন গোনুগভেক ভিপ ািড কার্ড সাধািণ ভিষপে ছাত্র ছাত্রীি অগ্রগভে সম্পপকড আপলাক াে কপি,
অনযভেপক স্ট্যান্ডার্ড ভিভিক ভিপ ািড কার্ড ছাত্রছাত্রীি ভিপেষ েক্ষোে

ািেভেো
ড এিিং অগ্রগভে সম্পপকড

আপলাক াে কপি I এ ভেক্ষা ভিষেক লক্ষয ো ভনউ িাভস স্ট্
ড ু পর্ন্ট লাভনিংড স্ট্যান্ডার্ড এি প্রভেফলন,
ছাত্রছাত্রীি স্কুপল কৃেকােোি
ড
িনয আিেযকীে এিিং খুি গুরুি ূণ Iড
রুভিক ভক ?
রুভিক হপলা ভিভিন্ন বিভেষ্ট্য সম্বভলে নম্বি প্রোপনি ভিপেষ িুল ো শ্রকাপনা কাি ভিপেষ কপি I উোহিণ
স্বরূ , শ্রকাপনা ভলভখে ভিষে ( শ্রিখযামূলক, েথ্য মূলক, মোমে ) ভক ভক ভিষপে আলক াে কিা েিকাি
এিিং ভক ভিষেিস্তু ভিপেষপণি ভিভিপে নম্বি শ্রেো হপি োি ভনপেড েনা প্রোন কপি I একটি মানসম্মে রুভিক
প্রভেটি ভিষপে ভক গুণািলী থ্াকা েিকাি ো সচিাচ

পেন্ট স্কযাপল শ্রিখযা কপি I

ভরল োর্ড কোলর্ড ভক সোমোজিক এেং অধ্যয়ন সম্পলকড তথ্য যেয়ো হলে ?
হযা, ভিপ ািড কাপর্ডি একটি ভিপেষ শ্রসকেন োি নাম " লাভনিংড সাপ ািড " শ্রেিা একাপর্ভমক ভিষেক েথ্য হপে
ভিন্ন শ্রসখাপন ছাপত্রি সামাজিক এিিং অধযন অিযাস সম্পপকড েথ্য শ্রেো হপি এিিং এখাপন
ভেক্ষক/ভেভক্ষকাি মন্তিয কিাি িনয ভনভেড ষ্ট্ স্থান থ্াকপি I

স্ট্যোন্ডোর্ড ভিভিক ভরল োর্ড কোলর্ডর দ্বোরো অভিিোেকগণ ভকিোলে উ কৃত হলেন েো এর্োর সুভেধ্ো
ভক?
স্ট্যান্ডার্ড ভিভিক ভিপ ািড কার্ড স্কুপল আ নাি সন্তাপনি কােকভিো
ড
এিিং সাফলয সম্পপকড সুগিীি েথ্য
িানাি সুপোগ কপি শ্রেপি I েভেও এিা ভিপেষ স্ট্যান্ডার্ড সম্পপকড আ নাপক অিভহে কিপি েথ্াভ
ভেক্ষক এিিং অভিিািকগণ উিেই ছাত্রপক োি ভনিষ শ্রেণীি
ড
লপক্ষ শ্র

এিা

ৌঁছাপনাি শ্রি াপি সাহােয কিপে

ািপিন I এ ছাড়াও স্ট্যান্ডার্ড ভিভিক ভিপ ািড কার্ড এিিং শ্রসই সপে অন্তিুক্ত
ড রুভিক এক ভেক্ষক শ্রথ্পক
অনয ভেক্ষকপক আ নাি সন্তাপনি কৃেকােযো
ড সম্পপকড অভধকেি ধািািাভহক িণনা
ড ভেপে সক্ষম হপি I
ভরল োর্ড কোলর্ড কৃতকোেতোর
ড
মোনেণ্ড ভক ?
ভিপ ািড কাপর্ড ভেক্ষক/ভেভক্ষকা ভনম্নভলভখে শ্রকার্ িযিহাি কপি ছাপত্রি ফলাফল িা অগ্রগভে সম্পপকড
ভিপ ািড কপি থ্াপকন , ো ভনপম্ন উপেখ কপি হপলা :
৪= আোভেভিক্ত সাফলয : ছাত্র েখন আোভেভিক্ত ফলাফল এিিং সাফলয লাি কিপি ো োি শ্রেণীি
শ্রম ভলক ভেক্ষণীে ভিষে লক্ষয হপে শ্রিভে
৩= আোনুরূ

সাফলয: ছাত্র ধািািাভহক িাপি শ্রম ভলক ভিষে এিিং েক্ষো গুপলা সফলোি সাপথ্ শ্রমিাপে

ািপি
২= সাফপলযি কাছাকাভছ : ছাত্র শ্রম ভলক িা গুরুি ূণ ভিষেগু
ড
পলাপে ধীপি ধীপি অগ্রগভে লাি কিপি
১= সাহাপেযি প্রপোিন/অকৃেকাে :ড ছাত্র এখপনা কৃেকােো
ড সাপথ্ ভিপেষ ভিষেগুপলা ভেখপে

াপিভন এিিং

সাহাপেযি েিকাি
ভকিোলে ভশক্ষক ভশভক্ষকো ছোলের সোফ য েোচোই েো ভনণয়ড কলরন ?
প্রভে িছি আমাপেি ভেক্ষক ভেভক্ষকাগণ ভিভিন্ন ধিপণি

িীক্ষাি মাধযপম শ্রেণীগে স্ট্যান্ডাপর্ড ছাত্রছাত্রীি

অগ্রগভে এিিং সাফপলযি মাত্রা ভনধািণ
ড কপি থ্াপকন I ছাত্রছাত্রীি সাফপলযি মাত্রা এিিং অগ্রগভে উন্নেপনি
শ্রকার্ এি

াো াভে ভেক্ষকগণ আমাপেি ভর্ভিক্ট বেিী রুভিক িযিহাি কপি থ্াপকন I এ রুভিকগুপলা

স্পষ্ট্িাপি ছাত্রপেি ১,২,৩,িা ৪

াওোি িনয ভক িানা েিকাি এিিং ভক ভেখপে সক্ষম োি ভনপেড েনা

প্রোন কপি I এ রুভিকগুপলা আ নাি ভনপিি অিগভেি িনয https://www.nj.gov/education/cccs/ এ
ওপেিসাইি শ্রেো আপছ !

আভম ভকিোলে আমোর সন্তোলনর সোলথ্ তোর ভরল োর্ড কোর্ড েো ফ োফ

যশয়োর করলত

োভর ?

আ ভন ভকিাপি ভিপ ািড কার্ড িা ফলাফল আ নাি সন্তাপনি সাপথ্ শ্রেোি কিপিন , ো েভেও আ নাি
িযজক্তগে িা আ নাি ভনিস্ব িযা াি, েিুও আমিা

িামে শ্রেি,
ড
আ ভন

আপলাচনা না কপি ভকছু ভিপেষ ভিষে োপে আ নাি সন্তান

পু িা ভিপ ািড কার্ড ভনপে

ািেভেো
ড লাি কপিপছ এিিং ভকছু ভিষে শ্রস

েুিলড শ্রস ভিষে আপলাক াে করুন I এ ধিপণি আপলাচনা আ নাি সন্তানপক লক্ষয ভস্থি কিা এিিং ভনভেড ষ্ট্
লপক্ষ শ্র

ৌঁছাপে সাহােয কিপি I

আমোর সন্তোলনর ভেলশষ ধ্রলণর ভশক্ষোর প্রলয়োিন (Special Needs ) এেং

থ্
ৃ ক ধ্রলণর ভশক্ষো

ভরকল্পনো (IEP ) রলয়লছ , এ যক্ষলে আমোর সন্তোনলক ভকিোলে মূ যোয়ন করো হলে?
ভনভেড ষ্ট্ শ্রগ্রর্ শ্রলপিল স্ট্যান্ডার্ড অগ্রগভে এিিং সফলোি অিডপনি িনয এিিং এ ভিষপে সহােো প্রোপনি
িনয ইজন্ডভিিুোল এর্ুপকেন প্ল্যান (IEP ) িা

ভিকল্পনা ভলভ িদ্ধ কিা হপে থ্াপক I আ নাি সন্তাপনি

মূলযােপনি শ্রক্ষপত্র আমাপেি এ ধিপণি সাহােয এিিং

ভিিেডণ ো োি IEP শ্রে ভলভ িদ্ধ কিা হপেপছ োি

ভিভিপে কিা হপি I প্রভেটি ছাত্র োি ভনিস্ব গভেপে ভেক্ষা শ্রক্ষপত্র অগ্রসি হে, সুেিািং, ভনভেড ষ্ট্ লপক্ষ
শ্র

ৌঁছাপনাি িনয কেিা সমে এিিং কেিুকু ভেক্ষপকি সাহাপেযি প্রপোিন োও ছাত্র শ্রিপে ভিন্ন হপে

এ ভিষে আপিা িানাি িনয আমাপেি ভর্ভিক ওপেি সাইিএ শ্রেখুন :
https://academicservicespps.wixsite.com/k2reportcard

আপিা েথ্য শ্র পে শ্রেখুন :
Wyckoff Public Schools www.wyckoffps.org/domain/467
Weehawken Public Schools: http:// tinyurl.com/SBRCs
Bellingham Public Schools: Bellinghamschools.org
Quabbin Regional School District: http://www.qrsd.org/
NJSLS: https://www.nj.gov/education/cccs

াপি I

