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ি�য় HSCD এর ভাচ� �য়াল ছা� ছা�ী েদর পিরবার ব�ৃ,  

আমরা আশা কির েয এই ভাচ� �য়াল িশ�ার মাধ�েম আপনােদর অিভ�তা �াি� হেয়েছ তা লাভজনক। আমরা গিব �ত 
েয এই বছর �ট েত এেতা সমস�া থাকা সে�ও সম� ছা� ছা�ী, িশ�ক িশি�কা ও আপনােদর স��িলত �েচ�ায় 
আপনােদর স�ান এর এই অধ�াবসায় এর বছর �ট সাফল�ম��ত হেয়েছ । 

হয়েতা আপিন �েন থাকেবন েয িনউ ইয়ক� আ�ঃ�ােদিশক মূল�ায়ন এই বছেরও হেত চেলেছ েযেহত�  যু�রা��য় 
�ের এই মূল�ায়ন এর বািতল আ�জ� েক খািরজ করা হেয়েছ। আমরা এ�টেক এক�ট সুেযাগ িহেসেব �হণ কের সম� 
তথ�ািদ সং�হ করেত চাই যা আমােদর ভিবষ�েতর পিরক�না েত সাহায� করেব । 

িনউ ইয়ক� রােজ�র আেদশানুযায়ী ছা� ছা�ী রা এই মূল�ায়ন এ বািড়েত বেস অংশ�হণ করেত পারেবনা, আমরা েসই 
জেন� আপনােদর স�ান(েদর) েক িবদ�ালয় এর সজাগ িনরী�ণ পূণ � পিরেবশ এ এই মূল�ায়ন এর পরী�ায় বসার 
জেন� আম�ণ করিছ । আমরা COVID স�িক�ত যাবতীয় িবিধিনেষধ েমেন এক�ট িবপ�ু� মূল�ায়ন এর পিরেবশ স�ৃ� 
করেত ব�পিরকর ।  

মূল�ায়ন এর সময়সূচী, 

• তৃতীয় েথেক অ�ম ে�ণী এর ইংের�জ ও কলািবদ�ার মূল�ায়ন এর জেন� ২০-২৭ এি�ল,২০২১ এর মেধ� েয 
েকােনা একিদন ধায � করা হেব । 

• তৃতীয় েথেক অ�ম ে�ণী এর অ�র মূল�ায়ন এর জেন� ০৪-১১ েম,২০২১ এর মেধ� েয েকােনা একিদন ধায � 
করা হেব । 

• চত�থ � এবং অ�ম ে�ণী এর িব�ান এর মূল�ায়ন এর জেন� ০৭-০৯ জনু, ২০২১ এর মেধ� েয েকােনা একিদন 
ধায � করা হেব । 

• K-১২ NYSESLAT (�ধু মা� ইংের�জ মা�েমর িশ�াথ� রা) ে�ণী এর জেন� ১৯ এি�ল - ২৮ েম এর মেধ� 
একািধক িদন ধায � করা হেব । 

েবিশরভাগ পরী�ায় �� সংখ�া কমােনা হেয়েছ, তাই তােদরেক পূেব � ব�� সমেয়র অনুসারী এক�ট ই মা� িদন 
েদওয়া হেব । পরী�ার েকােনা সময়সীমা থাকেব না, তািলকাভ�� সম� পরী�াথ� েদর জেন� ই যথাযত ব�ব�া করা 
হেয়েছ । যিদও ভাচ� �য়াল ছা� ছা�ী েদর এই মূল�ায়ন এ অংশ�হণ করা বাধ�তামূলক নয়, তবুও আমরা িব�াস কির েয 
সম� ছা� ছা�ী েদর ই এই মূল�ায়ন এ অংশ�হণ ও সাধ�মত েচ�া করা উিচত । 

এই সম� িদন�িলেত ছা�ী েদর বািড় েথেক িবদ�ালয় যাতায়াত এর ব�ব�া তার মাতা িপতা েকই করেত হেব। 
�েয়াজেন ছা� ছা�ীেদর জেন� িবনামূেল� �াতরাশ এবং মধ�া�েভাজ এর ব�ব�া করা হেব । 

রাজ��েরর এই মূল�ায়েন (�িল েত) অংশ�হণ করেত আ�হী এমন ভাচ� �য়াল ছা� ছা�ী েদর সংখ�া জানার পের 
আমরা এমন একটা পরী�ার সময়সূচী বানােবা যা আপনােদর স�ান(েদর) েক িনরাপেদ িবদ�ালয় এ এেন মূল�ায়ন এ 
অংশ�হণ করেত সাহায� করেব । 

অনু�হপূব �ক ১লা এি�ল, ২০২১ এর মেধ� এই ফম � �ট পূরণ কের আপনার স�ােনর এই রাজ��েরর মূল�ায়ন এ 
অংশ�হণ করােত আপনার ই�া বা অিন�া �কাশ কের বািধত কিরেবন । 

ধন�বাদাে�, 

        
       এি�ল এম। �ি�িপেনা 
 

April M. Prestipino, EdD 
       Assistant Superintendent 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5lKXwVH3aATJNKD-YaGYPh4LgDMF8nY0yIpuADsSrMtkZQw/viewform

