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সূগি ব্গর।
অনুসন্ধযান।
জযানুন।
আপনার কেশুর জন্য MySchools (মাইস্কুলস) হডলা একটি ব্যকক্তক অনলাইন কেডরটেকর। আপকন এখন আপনার
সন্তাডনর কগেডেে অ্যান্ড ে্যাডলডন্টে যেডস্টর সূকে বতকর করডত পাডরন, এনওয়াইকস (NYC) পাবকলক একলডমন্টাকর স্কুলসমূহ
অনুসধিান করডত পাডরন এবং কগেডেে অ্যান্ড ে্যাডলডন্টে কম্তসূকেসমূহ সম্পডক্ত জানডত পাডরন—সব এক জায়গাডতই।
2013, 2012 ও 2011 সাডল জন্মগ্হণকারী কেশুডদর পকরবার MySchools ব্যবহার করডত পাডর:
0

0

0

আপনার সন্তাডনর কগেডেে অ্যান্ড ে্যাডলডন্টে (G&T) যেডস্ট অংেগ্হডণর জন্য 9 নটভম্বর, 2018 তাকরডখর মডধ্য
যরকজস্টার করুন। আপকন MySchools এর মাধ্যডম, ে্যাকমকল ওডয়লকাম যসন্টাডর বা আপনার কেশুর বত্ত মান
পাবকলক কেওই (DOE) স্কুডলর মাধ্যডম তার যেডস্টর সূকে বতকর করডত পাডরন।
অবস্ান, অকিগম্যতা, কগেডেে অ্যান্ড ে্যাডলডন্টে (G&T) কম্তসূকে এবং আরও অডনক ককছকু অনু�ায়ী
স্কুলসমূহ খকু ঁজুন!
আপনার কনকেবতীথী এবং কনউ ইয়ক্ত কসটি জুডড় থাকা একলডমন্টাকর স্কুলসমূহ সম্পডক্ত জানুন।

MySchools ে্েহযাটর সহযায়্যা প্রটয়যাজন?
0
0

আমাডদরডক 718-935-2009 নম্বডর যোন করুন
ে্যাকমকল ওডয়লকাম যসন্টার পকরদে্তন করুন— এই গাইডের কপছডনর কিাডরর কিতডর ঠিকানাগুডলা
তাকলকািকুক্ত রডয়ডছ।

প্র�ে সম্পটক্ম

গিক্যারীথী: অ্যােডল রিাকন্সস | গিক্ক: যজকনস এডেলম্যান-কল | গপ্রগ�প্যাে: ম্যানুডয়ল উডরনা

প্র্রকত বছর, NYC কেপাে্তডমন্ট অি এেকুডকেন এবং ককুপার কহউইে, কস্মথডসাকনয়ান কেজাইন কমউকজয়াম পাবকলক হাই স্কুল কেক্ষাথীথীডদর জন্য
কিার কেজাইডনর একটি প্রকতড�াকগতায় অংেীদার হয়। এই কেডরটেকরর কিার কেজাইন কডরডছন অ্যােডল রিাকন্সস, হাই স্কুল অব আে্ত অ্যান্ড
কেজাইন এর একজন কেক্ষাথীথী। রিাকন্সডসর কেজাইন NYC পাবকলক স্কুডলর কেক্ষাথীথীডদর ববকেত্র্য ও প্রখর যমধা বিারা অনুপ্রাকণত হডয়ডছ।

2019 NYC
গিফটেড অ্যান্ড
ট্যালেন্টেডে
ভর্তির গাইড

2013, 2012 ও 2011 সালে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য

যারা 2019 সালের সেপ্টেম্বরে গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড কর্মসূচিতে য�োগদান করবে
এই তথ্য গাইডের তথ্য প্রকাশের সময় সঠিক কিন্তু পরিবর্ত ন য�োগ্য। সবচেয়ে হালনাগাদ তথ্য পেতে সরাসরি
স্কুলে য�োগায�োগ করুন,
MySchools.nycসাইটে যান, অথবা আমাদের এনর�োলমেন্ট ওয়েবসাইট
(schools.nyc.gov/Enrollment) দেখু ন।

নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের নীতি হচ্ছে প্রকৃত অথবা ধারণাকৃত জাতি, বর্ণ, ধর্ম, কৃষ্টি, জাতিগত
পরিচয়, রাষ্ট্রিক পরিচয়, অভিবাসনগত অবস্থা, নাগরিকত্বের অবস্থা, প্রতিবন্ধিতা, য�ৌন পক্ষপাত, লিঙ্গ (লিঙ্গ পরিচয়)
বা ওজনের ভিত্তিতে বৈষম্য না করে সম শিক্ষার সুয�োগ প্রদান এবং য�ৌন হয়রানি বা প্রতিশ�োধমূলক হয়রানি মুক্ত
একটি পরিবেশ বজায় রাখা। এই নীতি মেনে-চলা সংক্রান্ত অনুসন্ধান পাঠাতে হবে নিচের ঠিকানায়: Director,
Office of Equal Opportunity, 65 Court Street, Room 1102, Brooklyn, New York 11201.
ফোন 718-935-3320 / ট�োল-ফ্রি: 877-332-4845 নম্বরে।
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স্বাগতম

গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ভর্তিতে
গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড (G&T) প্রোগ্রাম হল�ো এমন একটি পন্থা যার মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক সিটি ব্যতিক্রমী
শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত চাহিদাগুলি পূরণ করে। G&T ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে, আপনার সন্তানের G&T
পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করুন। যেসব শিক্ষার্থী যথেষ্ট উচ্চ স্কোর করে তারা G&T কর্মসূচিতে আবেদন করতে পারে।
আপনার সন্তান য�োগ্য হলে কীভাবে G&T প্রোগ্রামে আবেদন করতে হবে, কীভাবে পরীক্ষার সূচির জন্য আবেদন
করবেন এবং G&T পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবেন, এবং ভর্তি প্রস্তাব লাভ করলে কী করবেন সেসব জানতে এই ভর্তির
গাইড ব্যবহার করুন। এই গাইডের এক ম্যাপে নিউ ইয়র্ক সিটির (NYC) সকল G&T কর্মসূচি দেখু ন। ওগুলি সম্পর্কে
আর�ো জানতে MySchools.nyc সাইট দেখু ন।

ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকুন
schools.nyc.gov/GT
সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য, বাড়তি রিস�োর্স এবং এলিমেন্টারি স্কুল ভর্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান ও ওপেন হাউসগুল�োর তথ্য
সংগ্রহ করুন।
schools.nyc.gov/Connect
ভর্তির টিপস ও গুরুত্বপূর্ণ তারিখসমূহ মনে করিয়ে দেবার জন্য আমাদের গিফটেড অ্যান্ড টেলেন্টেড ইমেইল তালিকায়
সাইন আপ করুন।

G&T পরীক্ষার সূচি নির্ধারণ করুন
MySchools.nyc
অনুসন্ধান করুন। বাছাই করুন। আবেদন করুন।
NYC পাবলিক এলিমেন্টারি স্কুলগুল�ো এবং আপনার সন্তানের G&T পরীক্ষার সূচি নির্ধারণ করতে MySchools
ভিজিট করুন। 9 নভেম্বর 2018 তারিখের মধ্যে G&T পরীক্ষার সূচি নির্ধারণ করুন। জানুয়ারি মাসে আপনার সন্তান
পরীক্ষা দেবে।

G&T ভর্তিতে সহায়তা নিন
schools.nyc.gov/WelcomeCenters
G&T ভর্তিতে ব্যক্তিগত সহায়তা পেতে ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার ভিজিট করুন।
পিছনের কভারের ভিতরে ঠিকানাগুলি তালিকাভু ক্ত আছে।
ভর্তি সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী | 718‑935‑2009 | ESEnrollment@schools.nyc.gov
G&T ভর্তি অথবা G&T আবেদন সম্পর্কে জানতে আমাদের কল করুন অথবা প্রশ্নসহ ইমেইল করুন।
পরীক্ষার প্রশ্নাবলী | 212‑374‑6646 | ServiceCenter@schools.nyc.gov
G&T পরীক্ষা অথবা পরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কে জানতে আমাদের কল করুন অথবা প্রশ্নসহ ইমেইল করুন।
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স্বাগতম

গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ভর্তিতে
ইংরেজি ভাষা শিক্ষার শিক্ষার্থী | schools.nyc.gov/ELL
ক�োন�ো স্কুল ইংরেজিতে শিক্ষার্থীর দক্ষতা বা ধারণাকৃত দক্ষতার ভিত্তিতে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, অথবা এনর�োলমেন্ট প্রত্যাখ্যান
করতে পারে না।
JJ

JJ

NYC ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্ (ELL) শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ইংরেজি ভাষা দক্ষতার উন্নতি এবং
স্কুল ও পরবর্তী জীবনে সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করতে বিভিন্ন সহায়তা এবং পরিষেবা প্রদান করে।
আপনার সন্তান G&T পরীক্ষা ইংরেজি ছাড়া আর ক�োন্ ভাষায় দিতে পারবে— সেটি আরও জানতে সেকশন 3.4 দেখু ন।

স্পেশাল এডুকেশন | schools.nyc.gov/SpecialEducation
গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ভর্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রাথমিক স্কুল তাদের ইনডিভিজুয়ালাইজড এডুকেশন প্রোগ্রাম
(আইইপি) অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতাযু ক্ত শিক্ষার্থীদেরকে স্বাগত জানাবে এবং সেবা প্রদান করবে সেটিই প্রত্যাশিত
G&T ভর্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধিতাযু ক্ত শিক্ষার্থীর G&T পরীক্ষার উপর বিশেষ সুবিধা ব্যবস্থা পাওযার জন্য য�োগ্য হতে
পারে— আর�ো জানুন সেকশন 3.3-এ।
অভিগম্যতা | schools.nyc.gov/BuildingAccessibility
NYC ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন শিক্ষার্থীদেরকে অভিগম্যতার চাহিদা আছে এমন একটি স্কুলে আসন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
যা শিক্ষার্থীদেরকে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মসূচি ও সেবায় অংশগ্রহণের সুবিধা প্রদান করে। অভিগম্য স্কুল বা কর্মসূচিসমূহ যা পূর্ণ
অভিগম্য বিল্ডিংয়ে অবস্থিত বা একটি আংশিকভাবে অভিগম্য বিল্ডিংয়ে অবস্থিত যেখানে সীমিত স্বতন্ত্র চলাচল থাকতে পারে
এবং সায়েন্স ল্যাব, লাইব্রেরি ও ক্যাফেটেরিয়া এবং অন্তত একটি অভিগম্য রেস্টরুমসহ সমস্ত প্রাসঙ্গিক কর্মসূচি ও পরিষেবাগুলি
অভিগম্য হতে পারে। যে সকল স্কুলগুলিকে অভিগম্য বলে মনে করা হয় সেগুলি MySchools ( MySchools.nyc) এ পূর্ণ
অভিগম্য বা আংশিকভাবে অভিগম্য হিসেবে চিহ্নিত হয়।
স্কুল বিল্ডিং অভিগম্যতার সবচেয়ে হালনাগাদ তথ্য পেতে সরাসরি স্কুলে য�োগায�োগ করুন, ভিজিট করুন অথবা নিজে গিয়ে
পরিদর্শন করুন।
অস্থায়ী আবাসনের শিক্ষার্থী | schools.nyc.gov/STH
অস্থায়ী আবাসনের শিক্ষার্থীদের পরিবারগুলির গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড কর্মসূচিগুলিতে পরীক্ষা দেওয়া এবং আবেদন করা
উচিত যদিও তাদের বাসস্থান পরিস্থিতি অনিশ্চিত।
JJ

JJ

ম্যাককিনে-ভেন্টো হ�োমলেস অ্যাসিসটেন্স অ্যাক্টে (McKinney-Vento Homeless Assistance Act) সংজ্ঞায়তি
অস্থায়ী আবাসনের শিক্ষার্থীদের ভর্তির প্রক্রিয়াতে বা স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য নথিপত্র (ঠিকানা, জন্ম তারিখের প্রমাণ
এবং টিকাসহ) জমা দিতে হবে না।
অস্থায়ী আবাসনের চরম দুর্দশা ভ�োগ করা কিছু শিক্ষার্থী বা তাদের পরিবারগুলির এমন চাহিদা থাকতে পারে যা G&T
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে , যেমন- পরীক্ষার তারিখ পরিবর্ত ন করা। সেকশন 2.5-এ আরও
জানুন।
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গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড
অ্যাকশন চেকলিস্ট

অক্টোবর-নভেম্বর

0 গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড (G&T) ভর্তি সম্পর্কে জানতে এই ভর্তির গাইডটি ব্যবহার করুন।
0 আপনার নিকটের একটি এলিমেন্টারি ভর্তি অনুষ্ঠানে য�োগ দিন - অবস্থান, তারিখ ও সময় জানুন schools.nyc.gov/GT ঠিকানায়।
0 9 নভেম্বর, 2018 তারিখের মধ্যে আপনার সন্তানের G&T পরীক্ষার সূচি নির্ধারণ করতে এই বইয়ে প্রদত্ত কাগজের ফরম অথবা

MySchools ( MySchools.nyc) ব্যবহার করুন। এই বসন্তে G&T কর্মসূচিতে আবেদন করার জন্য, আপনার সন্তানকে অবশ্যই এই
পরীক্ষায় ক�োয়ালিফাইং স্কোর অর্জ ন করতে হবে।

0 এই গাইডে প্রদত্ত অনুশীলন পরীক্ষাটি আপনার সন্তানের সাথে পর্যাল�োচনা করে G&T পরীক্ষার প্রস্তুতি নিন। আপনার সন্তানের মত�ো

একই সালে (2013, 2012, অথবা 2011) জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি অনুশীলন পরীক্ষাটি ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

ডিসেম্বর

0 আপনার সন্তানের পরীক্ষার তারিখ ও স্থান নিশ্চিত করুন।
0
0

K-2 গ্রেডের বর্তমান পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থী: আপনার সন্তানের G&T পরীক্ষার তারিখ তাদের বর্ত মান স্কুল থেকে নিন।
বর্তমান চার্টার অথবা নন-পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থী: আপনার সন্তানের G&T পরীক্ষার তারিখ ও স্থান ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন
থেকে নিন।

0 আপনার সন্তানের জন্য G&T পরীক্ষার প্রস্তুতি চালিয়ে যান। আমরা এই পরীক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা প্রস্তুতির সুপারিশ করি না, তবে

জানুয়ারি

এই গাইডের পিছনের অনুশীলন পরীক্ষাগুলি ব্যবহার করে আপনার সন্তানকে পরীক্ষার অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত হতে সহায়তা করতে পারেন।

0 K-2 গ্রেডের বর্তমান পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থী: আপনার সন্তানকে তাদের বর্ত মান স্কুল থেকে নিয়মিত স্কুল দিবসে G&T পরীক্ষা নিতে হবে।
0 বর্তমান চার্টার অথবা নন-পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য: আপনার সন্তানকে সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনে একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষার সাইটে

G&T পরীক্ষা দিতে হবে।

এপ্রিল

0 আপনার সন্তানের G&T স্কোর রিপ�োর্ট সংগ্রহ করুন। আপনার সন্তান যদি য�োগ্য স্কোর পায় তবে আপনি একটি G&T আবেদনপত্রও

পাবেন।

0 G&T কর্মসূচিসমূহের জন্য স্কুল সফরে অংশ নিন - ওপেন হাউসের তথ্য পেতে schools.nyc.gov/GT সাইটে যান অথবা সরাসরি স্কুলে

য�োগায�োগ করুন।

জুন

0 আপনার G&T আবেদন জমা দিন।
0 আপনার G&T ফলাফল গ্রহণ করুন।
0 আপনার সন্তানের G&T প্রস্তাব গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান করুন। প্রি-রেজিস্টার করতে নিজে স্কুলে আসুন, আপনার সন্তানকে এবং সকল

প্রয়�োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে আসুন।
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1.0 গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড সম্পর্কে জানুন
G&T কর্মসূচিগুলি হচ্ছে একটি উপায় যা নিউ ইয়র্ক সিটির ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ করে। কিন্ডারগার্টে ন থেকে তৃতীয়
গ্রেডে প্রবেশকারী শিক্ষার্থীরা G&T পরীক্ষা দিয়ে G&T ভর্তিতে অংশগ্রহণের য�োগ্যতা অর্জ ন করতে পারে।
যদি আপনি আপনার সন্তানকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে চান, তাহলে তাদের G&T পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাতে নিবন্ধন করুন।
পরীক্ষার সময়সূচির জন্য অনলাইনে অথবা ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে সরাসরি গিয়ে অথবা প্রয�োজ্য হলে আপনার সন্তানের
বর্ত মান DOE পাবলিক স্কুলের মাধ্যমে নিবন্ধন করুন। পরীক্ষার সূচি নেয়ার সময়সীমা 9 নভেম্বর, 2018. শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায়
অংশগ্রহণ করবে জানুয়ারি 2019. এপ্রিলে আপনার সন্তান G&T স্কোর রিপ�োর্ট পাবে। তাদের স্কোর যথেষ্ঠ হাই হলে, আপনি G&T
ভর্তির একটি আবেদনপত্র পাবেন। আপনার স্কোর রিপ�োর্টে সময়সীমার তালিকা অনুযায়ী এই আবেদনপত্রটি জমা দিন। জুনে আপনি
আপনার সন্তানের G&T ফলাফল পাবেন। যদি এই ফলাফলের সাথে একটি অফার অন্তর্ভু ক্ত থাকে, তবে জুনে প্রি-রেজিস্টেশন করার
মাধ্যমে ঐ অফারটি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করুন।

1.1 কে G&T পরীক্ষা দিতে পারবে?
আপনার সন্তানকে অবশ্যই নিউ ইয়র্ক সিটির একজন বর্ত মান বাসিন্দা হতে হবে, যে বর্ত মান প্রি-কে থেকে দ্বিতীয় গ্রেডে আছে।
G&T ভর্তিগুলি পাবলিক ডিস্ট্রিক্ট এবং চার্টার স্কুলের শিক্ষার্থী, প্রাইভেট ও প্যার�োকিয়াল স্কুলের শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধিতাযু ক্ত শিক্ষার্থী,
অভিগম্যতার প্রয়োজনসহ শিক্ষার্থী এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার-দের (ELL) জন্য খ�োলা। প্রতিবন্ধিতাযু ক্ত শিক্ষার্থীদের G&T
পরীক্ষার জন্য উৎসাহিত করা হয়। সমস্ত G&T কর্মসূচিগুলি তাদের ইনডিভিজুয়ালাইজড এডুকেশন প্রোগ্রাম (IEP) অনুযায়ী সমস্ত
শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাবে এবং সহায়তা করবে বলে প্রত্যাশা করা হয়।
পরামর্শ:
এই ভর্তি গাইড 2019 সালে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় গ্রেডভু ক্ত শিশুদের পরিবারের জন্য পরিকল্পনা করা। যদি আপনার শিশু 2019 সালে
কিন্ডারগার্টেনে প্রবেশ করে, তবে 2019 সালের NYC কিন্ডারগার্টেনের একটি কপি এবং 2014 সালে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য গিফটেড
অ্যান্ড ট্যালেন্টেড অ্যাডমিশন গাইড নেবে।

1.2 কেন G&T পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে?
পরীক্ষা দেওয়ার ফলে আপনার সন্তানের ক�োন�ো ক্ষতি হবে না। G&T পরীক্ষার ফলাফলগুলি আপনার কাছে গ�োপনীয় থাকবে এবং
বর্ত মান বা ভবিষ্যতের স্কুলগুলির সাথে শেয়ার করা হবে না - এই স্কোরগুলি শুধু মাত্র G&T কর্মসূচিগুলির জন্য আবেদন করার
য�োগ্যতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।
G&T কর্মসূচির খু ব উচ্চ চাহিদা রয়েছে। সাধারণত G&T কর্মসূচিতে লভ্য আসন সংখ্যার চেয়ে য�োগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি।
এমনকি যদিও ক�োন�ো শিশু G&T পরীক্ষায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্কোর পায় তারপরও আবাসনের নিশ্চয়তা নেই— কিছু G&T কর্মসূচিতে
আসন অপেক্ষা 99 স্কোর করা অনেক বেশি আবেদনকারী থাকে।
এই টেবিলটি দেখায় কতজন শিক্ষার্থী G&T পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে, য�োগ্য স্কোর পেয়েছে, G&T কর্মসূচিগুলিতে আবেদন করেছে
এবং 2018 সালে তাদের কাছে প্রস্তাব পেয়েছে। সাধারণত কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থী হিসেবে শিক্ষার্থীরা G&T কর্মসূচিতে প্রবেশ করে
এবং তারা সেখানে অবস্থান করবে বলে প্রত্যাশিত, সে কারণে মনে রাখবেন যে, উচ্চ গ্রেডে খু ব কম সংখ্যক আসন থাকে।
গ্রেড

পরীক্ষিত

য�োগ্য

আবেদনকারী

প্রস্তাব

14,538

3,685

3,036

2,305

প্রথম গ্রেড

7,896

2,326

1,690

849

দ্বিতীয় গ্রেড

5,600

1,573

1,041

416

তৃতীয় গ্রেড

4,630

1,490

966

284

32,664

9,074

6,733

3,854

কিন্ডারগার্টে ন

সর্বম�োট

4

1.3 G&T কর্মসূচির ধরন
দুই ধরনের গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড কর্মসূচি রয়েছে:
JJ

ডিস্ট্রিক্ট G&T কর্মসূচিসমূহ নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টে বসবাসকারী শিক্ষার্থীরা ভর্তির অগ্রাধিকার পায়। এই কর্মসূচিসমূহ ডিস্ট্রিক্ট
এলিমেন্টারি স্কুলে প্রদান করা হয়, যা শুরু হয় কিন্ডারগার্টে ন এবং সমাপ্ত হয় পঞ্চম গ্রেডে। ডিস্ট্রিক্ট G&T কর্মসূচির শিক্ষার্থীরা
প্রধান বিষয়ের ক্ষেত্রসমূহে একসঙ্গে G&T ক্লাসে অংশগ্রহণ করে কিন্তু ক্লাসগুলি শেয়ার করে নিতে পারে যেমন- G&T কর্মসূচিতে
নেই এমন শিক্ষার্থীদের সাথে শারীরিক শিক্ষা বা আর্ট ।
আবেদনের জন্য যে স্কোর প্রয়�োজন: শিক্ষার্থী যারা G&T পরীক্ষায় 90 বা এর উপরে নম্বর পায়, তারা ডিস্ট্রিক্ট G&T
কর্মসূচিতে আবেদন করার য�োগ্য হবে।

JJ

JJ

সিটিওয়াইড G&T কর্মসূচিগুলি সকল বর�ো থেকে শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করে এবং ডিস্ট্রিক্টের অধিবাসীকে ভর্তির ক�োন�ো
অগ্রাধিকার প্রদান করে না। এই স্কুলগুলির প্রতিটি শিক্ষার্থী স্কুলভিত্তিক G&T কর্মসূচিতে ভর্তি হয়।
আবেদনের জন্য যে স্কোর প্রয়�োজন: শিক্ষার্থী যারা G&T পরীক্ষায় 97 বা এর উপরে নম্বর পায়, তারা ডিস্ট্রিক্ট এবং
সিটিব্যাপী উভয় G&T কর্মসূচিতে আবেদন করার য�োগ্য হবে।

JJ

পরামর্শ:
ডিস্ট্রিক্ট ও সিটিব্যাপী G&T কর্মসূচিসমূহে ভর্তির অগ্রাধিকার সম্পর্কে আর�ো জানুন সেকশন -5.0 এ

1.4 বর্তমান G&T শিক্ষার্থী
বর্ত মান G&T কর্মসূচিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের তাদের বর্ত মান G&T কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ অব্যাহত রাখতে ক�োন�ো পরীক্ষার
দেওয়ার প্রয়�োজন নেই। যদি আপনার সন্তান বর্ত মান ডিস্ট্রিক্টের শিক্ষার্থী হয়, তাহলে আপনি আপনার সন্তানকে সিটিব্যাপী G&T
কর্মসূচিতে আবেদন করতে য�োগ্যতার জন্য পরিকল্পনা করতে পারেন। যদি আপনার সন্তানের স্কোর তাদের সিটিব্যাপী G&T কর্মসূচির
জন্য আবেদন করতে য�োগ্যতা অর্জ ন না করে, তবে এটি তাদের বর্ত মান আবাসনকে প্রভাবিত করবে না; শিক্ষার্থীরা তাদের ডিস্ট্রিক্ট
G&T কর্মসূচিতে থাকতে পারে।
JJ

JJ

বর্ত মানে ডিস্ট্রিক্ট G&T কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট G&T কর্মসূচিতে আবেদন করার জন্য য�োগ্য নয়।
বর্ত মানে সিটিব্যাপী G&T কর্মসূচিতে য�োগদানকারী শিক্ষার্থীরা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট G&T কর্মসূচিতে আবেদন করার জন্য য�োগ্য
নয়।
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2.0 G&T পরীক্ষার সময়সূচি
আপনার সন্তানের G&T পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য নিবন্ধন করার সময়সীমা 9 নভেম্বর, 2018.

2.1 কীভাবে G&T পরীক্ষার জন্য রেজিস্টেশন করবেন
আপনি আপনার সন্তানকে একবার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করান�োর জন্য দুই উপায়ে নিবন্ধন করতে পারবেন:

সুপারিশ!
অনলাইনে

MySchools.nyc

আপনার সন্তান G&T পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করাতে MySchools ব্যবহার করুন—নিবন্ধন করতে সময়সূচি ট্যাবটিতে
ক্লিক করুন।
যদি আপনার সন্তান বর্তমানে পাবলিক স্কুলে যেয়ে থাকে, “সময়সূচি ঠিক করা” এর প্রকৃত অর্থ তাদের বর্ত মান স্কুলে
পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করা—আপনি যদি নিবন্ধন করেন, তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে আপনার সন্তানের
স্কুল আপনাকে তাদের পরীক্ষার তারিখ সম্পর্কে জানিয়ে দেবে।

JJ

যদি আপনার সন্তান বর্তমানে একটি চার্টার, প্রাইভেট বা প্যার�োকিয়াল স্কুলে যেয়ে থাকে তবে, “সময়সূচি ঠিক
করা” এর অর্থ প্রদত্ত বিকল্পসমূহ থেকে একটি পরীক্ষার তারিখ ও অবস্থান জানান�োর অনুর�োধ করা—তবে ডিসেম্বরের
মাঝামাঝি সময়ে আমরা আপনার পরীক্ষার তারিখ ও অবস্থান সম্পর্কে জানিয়ে দেব।

JJ

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য MySchools দিয়ে আপনি ইংলিশ, স্প্যানিশ, চাইনিজ, বাংলা, রাশিয়ান, আরবি, উর্দু ,
হেশিয়ান ক্রিওল , ক�োরিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় নিবন্ধন করতে পারবেন।

JJ

ব্যক্তিগতভাবে
আপনি যদি MySchools ব্যবহার করতে না পারেন, সেকশন 2.6এর পরের পৃষ্ঠার ফরমটি ছিঁড়ে পূরণ করুন।
আপনার সন্তান যদি বর্ত মানে DOE পাবলিক স্কুলে ভর্তি থাকে, তবে ফরমটি আপনার সন্তানের বর্ত মান স্কুলে নিয়ে
আসুন।

JJ

যদি আপনার সন্তান বর্ত মানে একটি চার্টার, প্রাইভেট বা প্যার�োকিয়াল স্কুলে ভর্তি থাকে তবে ফরমটি একটি ফ্যামিলি
ওয়েলকাম সেন্টারে নিয়ে আসুন—এই বইয়ের পেছনের ভেতরের প্রচ্ছদে অবস্থানসমূহ দেখু ন।

JJ

আপনি আপনার সন্তানের পরীক্ষার সময়সূচির জন্য মেইল বা ফ�োনে নিবন্ধন করতে পারবেন না। পরীক্ষার সময়সূচির নেওয়ার
সময়সীমা 9 নভেম্বর 2018.
পরামর্শ:
যখন আপনি আপনার সন্তানের পরীক্ষার জন্য নিবন্ধন করেন বা পরিকল্পনা করেন, তখন সতর্কভাবে যাচাই করুন যে আপনার MySchools
( MySchools.nyc) এর য�োগায�োগের তথ্যগুলি (অথবা কাগজের ফরমের উপর) হালনাগাদ করা যাতে আপনি G&T ভর্তির সময় ক�োন�ো
গুরুত্বপূর্ণ মেইল মিস না করেন।

G&T পরীক্ষাটি হচ্ছে অনির্ধারিত এবং শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব গতিতে কাজ করে। পরীক্ষা কক্ষে শিক্ষার্থীরা তাদের যতটা সময়
প্রয়�োজন ততটা সময় নিতে পারবে তবে অধিকাংশ পরিবার পরীক্ষা এলাকায় সর্বোচ্চ এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করতে চায়।

2.2 বর্তমান পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থী
যদি আপনার শিশু বর্ত মানে একটি DOE পাবলিক স্কুলে দ্বিতীয় গ্রেডের মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হয় এবং আপনি 9 নভেম্বরের
মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করান�োর জন্য তাদের নিবন্ধন করাতে পারেন তবে আপনার সন্তানের বর্ত মান স্কুল আপনাকে ডিসেম্বরের
মাঝামাঝি আপনার পরীক্ষা তারিখ সম্পর্কে অপনাকে অবগত করবে। প্রতিটি এলিমেন্টারি স্কুল তাদের পরীক্ষার সময়সূচি 3
জানুয়ারি ও 18 জানুয়ারি 2019 এর মধ্যে বেছে নেয়। কী কী করতে হবে এবং পরীক্ষার দিনটির প্রত্যাশা কী সে সম্পর্কে আপনার
স্কুল তথ্য সরবরাহ করবে।
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2.3 চার্টার স্কুল ও নন-পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থী
যদি আপনার সন্তান বর্ত মানে একটি চার্টার স্কুল বা নন-পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থী হয়, তাহলে তারা নিম্নলিখিত ক�োন�ো সপ্তাহান্তিক
ছুটির দিনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে:

জানুয়ারি

2019

S

M

T

ও

T

F

S

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

যখন আপনি আপনার সন্তানের পরীক্ষার পরিকল্পনা MySchools ( MySchools.nyc) এ করেন, তখন আপনি এই
তারিখগুলির মধ্যে একটি বেছে নিতে পারেন। তারপর আপনি আপনার সন্তানের পরীক্ষার তারিখ ও ঠিকানার নিশ্চিতকরণ
ডিসেম্বরের মাঝামাঝির মধ্যে পাবেন। এই নিশ্চিতকরণটিতে কী কী করতে হবে এবং পরীক্ষার দিনটির প্রত্যাশা সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভু ক্ত
থাকবে।

2.4 একাধিক শিশু আছে যেসব পরিবারে
আপনার যদি একের অধিক সন্তান থাকে যারা G&T এর জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে, তাহলে প্রতিটি পরীক্ষার আলাদা
শিডিউল করুন। আপনি ঐ অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি ঠিকানা এবং তারিখ একই আছে তা নিশ্চিত করার জন্য দায়ী থাকবেন। যদি
আপনি একই ঠিকানার এবং সময়ের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলি খু ঁজে পেতে ব্যর্থ হন, তাহলে DOE অফিস অব অ্যাসেসমেন্টে কল করুন
212-374-6646.

2.5 অস্থায়ী আবাসনের শিক্ষার্থী
অস্থায়ী আবাসনে চরম দুর্দশা ভ�োগ করা কিছু শিক্ষার্থীদের প্রয়�োজনসমূহ থাকতে পারে যা দাবি করে বিশেষ বিবেচনায় G&T পরীক্ষা
নিতে, যেমন- একটি পরীক্ষা নেওয়ার তারিখ পরিবর্ত ন করা। যদি এটি আপনার পরিবারের ক্ষেত্রে প্রয�োজ্য হয়, তাহলে DOE অফিস
অব অ্যাসেসমেন্টে কল করুন 212-374-6646.

2.6 অসুস্থতার জন্য যেসব শিক্ষার্থীর পুনরায় সময়সূচির দরকার হবে
বর্তমান পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থী

যদি আপনার সন্তান বর্ত মানে দ্বিতীয় গ্রেডের মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেনে থাকে এবং G&T পরীক্ষার দিনে অসুস্থ হয়, তাহলে আপনার
সন্তানের স্কুল টেস্টিং উইন্ডোতে অন্য দিনের জন্য তাদের পরীক্ষার জন্য পুনরায় সময়সূচি ঠিক করবে। নতুন পরীক্ষার তারিখটি স্কুল
কর্তৃক পুনরায় নির্ধারণ করা হবে এবং যে সকল শিক্ষার্থী পরীক্ষার দিন অনুপস্থিত থাকবে তারা স্কুলে ফিরে আসার দিনে ক�োন�ো প্রকার
বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। পরীক্ষাগ্রহণ সময়সীমার পর স্কুলে প্রত্যাবর্ত নকারীর শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া হবে না।

চার্টার স্কুলের শিক্ষার্থী, নন-পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থী এবং সকল বর্তমান প্রি-কে শিক্ষার্থী

আপনার সন্তান যদি G&T পরীক্ষার দিন অসুস্থ থাকে, তাহলে উপলভ্য অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ হিসেবে একটি ভিন্ন সপ্তাহান্তিক
ছুটির দিনে পুনরায় নির্ধারণ করতে পরীক্ষার সাইটটি আপনার সাথে পরামর্শ করবে। তারিখ পুনঃনির্ধারণ করতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট
চিঠিতে প্রদত্ত ইমেইল ঠিকানা ব্যবহার করে পরীক্ষার সাইটে ইমেইল করুন। যদি আপনার ইমেলের অ্যাক্সেস না থাকে, নির্ধারিত
পরীক্ষার পর স�োমবার 212-374-6646 নম্বরে ফ�োন করুন এবং আপনার সন্তানের পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত স্কুলের নাম প্রদান
করুন। যত দ্রুত সম্ভব একটি নতুন পরীক্ষা তারিখ খু ঁজে পেতে পরীক্ষার সাইট ক�ো-অর্ডিনেটর আপনার সাথে য�োগায�োগ করবে।
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গিফটেড অ্যান্ড ে্যাটেটটেড (G&T) পরীক্যার অনুটরযাটরর ফরর
2019-2020 স্কুল বছডর G&T কম্তসূকেডত আডবদডনর য�াগ্যতা কনধ্তারডণর জন্য অনুডরাধ
ককন্ডারগাডে্তন যথডক তৃতীয় যগ্ডে িরততির জন্য
শুধকু মাত্র বত্ত মাডন কনউ ইয়ক্ত কসটিডত বসবাসরত প্যাডরন্ট/অকিিাবকগণ তাডদর সন্তানডদর কগেডেে অ্যান্ড ে্যাডলডন্টে (G&T) কম্তসূকেডত িরততির জন্য আডবদন করার য�াগ্যতা কনধ্তারডণ G&T যেডস্টর আডবদন
করডত পাডর। আপনাডক অবে্যই হয় অনলাইডন পরীক্ষার সূকে বতকর করডত হডব অথবা কাগডজর এই েরমটি পূরণ করডত হডব। আডবদনপত্র জমা যদওয়ার জন্য অনুগ্হপূব্তক কনডে প্রদতি কনডদ্তোবলী অনুসরণ
করুন৷

এই ফররটি জরযা সেওয়যার সিষ সরয় হট� শুরিেযার, 9 নটভম্বর, 2018.
জরযােযান সংরিযান্ত গনটে্মিযােেী
অনেযাইটন জরযােযান: সকল পকরবারডক অনলাইডন আডবদন জমা কদডত উৎসাকহত করা হয়:

MySchools.nyc.

কযািটজর আটেেন জরযােযান: পরবতীথী পৃষ্ায় কাগডজর আডবদন জমাদাডনর কনডদ্তোবলী এবং উপডর উকলেকখত সময়সীমা সংক্ান্ত তথ্যাবলী অনুগ্হ কডর প�্তাডলােনা করুন৷ োক মারেৎ কেপাে্তডমন্ট অি
এেকুডকেডন পাঠাডনা আডবদন গ্হণ করা হডব না৷
গপ্র-সক - 2 সগ্রটডর ে্্ম রযান পযােগেক ্ুটের গিক্যারীথীটের (োে্তার স্কুল, এনওয়াইকসইইকস এবং কপ্র-যক যসন্টারসমূহ অন্তিকু্তক্ত নয়) উপডর উকলেকখত সময়সীমার মডধ্য এই েরম অবে্যই তাডদর স্কুডল জমা কদডত
হডব। ে্্ম রযান নন-পযােগেক, িযাে্মযার, এনওয়যাইগসইইগস (NYCEEC) ও গপ্র-সক সসটেযাটরর গিক্যারীথীটের অবে্যই এই েরমটি এই বইডয়র কপছডনর প্রছেডদর কিতডর ও schools.nyc.gov/WelcomeCenters
এ তাকলকািকুক্ত ও য�ডকাডনা একটি ে্যাকমকল ওডয়লকাম যসন্টাডর জমা কদডত হডব। �কদ আপকন বত্ত মাডন একজন নন-পাবকলক, োে্তার বা কপ্র-যক কেক্ষাথীথী হন এবং আপকন 2019 সাডলর জানুয়াকরর প্রথম
কতন সপ্াহাডন্তর পরীক্ষায় অংেগ্হণ করডত না পাডরন তাহডল অনুগ্হপূব্তক 212-374-6646 নম্বডর য�াগাড�াগ করুন অথবা ServiceCenter@schools.nyc.gov. ঠিকানায় যমইল করুন।
গিক্যারীথীর ্র্ অনুগ্হপূব্তক শুধকু মাত্র নীল বা কাডলা কাকলডত স্ষ্টিাডব কপ্রন্ট করুন।
গিক্যারীথীর প্ররর নযার

গিক্যারীথীর সিষ নযার

ওএসআইএস #/গিক্যারীথীর আইগড # (প্রড�াজ্য হডল)

েযাসযা #

গিক্যারীথীর ে্্ম রযান সগ্রড
r তাকলকািকুক্ত নয়

অ্যাপযাে্মটরটে #

রযাস্যার নযার

গিক্যারীথীর রর্ নযাটরর আে্ক্র

r PK r K r 1 r 2

েটরযা
r রেংসে
r ম্যানহ্যােন

r রে্রুককলন
r ককুইন্স

ে্্ম রযান ্ুে অেস্যা কেক্ষাথীথী বত্ত মাডন কনম্নকলকখতগুকলর যকানটিডত িরততি রডয়ডছ? (শুধকু মাত্র একটি কনব্তােন করুন।)
r NYC পাবকলক স্কুল
r NYC োে্তার স্কুল
r কনউ ইয়ক্ত কসটি আরলতি এেকুডকেন যসন্টার
(নন-োে্তার)
(NYCEEC) কপ্র-যক কম্তসূকে
ে্্ম রযান ্ুটের নযার

জন্ম্যাগরখ (রযাস/গেন/েছর)

2019-2020 এ সগ্রড

গে� (ঐগ�ক)

r K r1 r2 r3

r পুরুষ

সস্টে

r স্ট্যাডেন আইল্যান্ড

এনওয়াই

r প্রাইডিে/প্যাডরাককয়াল স্কুল

r মকহলা

গজপ সকযাড

r স্কুডল তাকলকািকুক্ত যনই

6-সংখ্যার গডস্ট্রি্ েটরযা নম্বর (DBN) েযা ্ুটের সকযাড (�কদ জানা থাডক)

পরীক্যা পগরটষেযার ্র্যােেী
আপকন যকান িাষায় আপনার সন্তানডক পরীক্ষায় অংেগ্হণ করাডত োন? (শুধকু মাত্র একটি কনব্তােন করুন।)
r ইংকলে r আরকব

r বাংলা

r যরিঞ্চ

r ক্যাডন্টাকনজ

r ম্যান্ডাকরন

r যহকেয়ান যক্ওল

r যকাকরয়ান

r রাকেয়ান

r স্্যাকনে

r উদু্ত

আপনার সন্তাডনর কক দৃষ্টিেকক্ত সংক্ান্ত প্রকতবধিকতা রডয়ডছ �ার কারডণ মূল্যায়ডনর জন্য তাডক বড় হরডে মুকদ্রত বই কদডত হডত পাডর?

r হঁ ্যা

r না

আপনার সন্তাডনর কক পরীক্ষায় কবডেষ সুকবধা ব্যবস্ার প্রডয়াজন আডছ?

r হঁ ্যা

r না

যরজ েযা একই েছটর জন্মযাটনযা অন্যান্ ভযাইটেযান
এই আডবদনকারী কেক্ষাথীথীর কক একই বছডর জন্ম হওয়া যকাডনা িাইডবান রডয়ডছ য� আডবদনকারীর মডতাই এই কগেডেে অ্যান্ড ে্যাডলডন্টে কম্তসূকেডত পরীক্ষায় অংেগ্হডণর জন্য আডবদন করডছ?
�কদ হঁ ্যা হয় তাহডল আপনাডক অবে্যই প্রকতটি সন্তাডনর জন্য একটি কডর আলাদা েরম জমা কদডত হডব এবং কনডে এই িাইডবানডদর প্রডত্যকডকর তাকলকা করডত হডব।
িাইডবান

িাইডবাডনর প্রথম নাম

িাইডবাডনর যেষ নাম

িাইডবাডনর নাডমর মধ্য অক্ষর

জন্মতাকরখ (মাস/কদন/বছর)

1
2
প্যাটরটে/অগভভযােটকর ্র্
প্যাটরটে/অগভভযােটকর প্ররর নযার

প্যাটরটে/অগভভযােটকর সিষ নযার

প্ররযান সফযান নম্বর

গেক� সফযান নম্বর

ইটরইে �কযানযা

আকম োই 2019-2020 কেক্ষাবডষ্তর জন্য কগেডেে অ্যান্ড ে্যাডলডন্টে (G&T) কম্তসূকেডত আডবদডনর য�াগ্যতা কনণ্তডয় আমার সন্তাডনর পরীক্ষা যনওয়া যহাক৷ আকম কগেডেে অ্যান্ড ে্যাডলডন্টে িরততি গাইে পডড়কছ
এবং কগেডেে অ্যান্ড ে্যাডলডন্টে প্রকক্য়া সম্পরকতিত সময়সীমা, মূল্যায়ন, য�াগ্যতা, িরততি এবং পকরবহন সংক্ান্ত মানদণ্গুকল বকু ডঝকছ৷ আকম য� তথ্যগুকল কদডয়কছ তা সঠিক ও সত্য৷ কনধ্তাকরত কদডন আমার সন্তান
�াডত পরীক্ষায় অংেগ্হণ কডর তা কনকচিত করার ব্যাপাডর আকম সডব্তাচ্চ যেষ্টা করডবা৷
প্যাডরন্ট/অকিিাবডকর স্াক্ষর:

তাকরখ:
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3.0 G&T পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি
G&T কর্মসূচিতে ক�োন�ো শিশু আবেদন করার য�োগ্য কিনা তা নির্ধারণের জন্য G&T পরীক্ষা দুটি মূল্যায়ন ব্যবহার করে:
JJ

নেগলিয়েরি ননভারবাল এবিলিটি টেষ্ট (NNAT) থেকে ননভারবাল পরীক্ষার উপকরণসমূহ

JJ

ওটিস-লেনন স্কুল এবিলিটি টেষ্ট (OLSAT) থেকে ভারবাল পরীক্ষার উপকরণসমূহ

শিশুদের ননভারবাল এবং ভারবাল মূল্যায়নের জন্য গৃহীত পরীক্ষা প্রতিটি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতায় একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টি প্রদান
করে। G&T পরীক্ষা নিউ ইয়র্ক স্টেট প্রত্যয়িত নিউ ইয়র্ক সিটি শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয় যারা উভয় মূল্যায়ন পরিচালনা করার জন্য
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ননভারবাল মূল্যায়ন প্রথমে করা হবে, তার পর পর ভারবাল মূল্যায়নের করা হবে।
এই হ্যান্ডবুকে অনুশীলনী প্রশ্নসমূহ অন্তর্ভু ক্ত আছে। কি ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষায় আসবে, সেটা জানার জন্য আপনার সন্তানকে সাথে
নিয়ে অনুশীলনী প্রশ্নসমূহ বিশ্লেষণ করুন এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার জন্য তাদের প্রস্তুত হতে সহায়তা করুন। সমস্ত
প্রশ্নই একাধিক উত্তর থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নেওয়ার ফরম্যাটে আসবে৷
নির্দিষ্ট নথিভু ক্ত দৃশ্যমান ব্যাধির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বড় মুদ্রণ উপকরণের প্রয়োজন হতে পারে। বৃহৎ প্রিন্ট করা নমুনার জন্য অফিস
অব অ্যাসেসমেন্টে য�োগায�োগ করতে পারেন এখানে ServiceCenter@schools.nyc.gov অথবা 212‑374‑6646.

3.1 ননভারবাল অ্যাসেসমেন্ট
ননভারবাল G&T অ্যাসেসমেন্ট (NNAT) কথ্য ভাষা ব্যবহার না করে যুক্তির দক্ষতা পরিমাপ করে। ছেলেমেয়রা সম্পর্কে র একটি
ব�োধগম্যতা ও সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য প্যাটার্ন পূর্ণ করা, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সাজান�ো এবং ধারণাগুল�োর মধ্যে
সংয�োগ স্থাপনের মত কাজ সম্পন্ন করবে।
ননভারবাল মূল্যায়নে চার ধরনের প্রশ্ন রয়েছে: প্যাটার্ন পূর্ণ করা, যুক্তি দ্বারা সামঞ্জস্য নির্ণয়, ধারাবাহিক যুক্তিবিচার এবং স্থানিক
ধারণার উপস্থাপনা৷
ননভারবাল প্রশ্নের ধরন
প্যাটার্ন পূরণ করা
যু ক্তিবিচারের মাধ্যমে সাদৃশ্য
নির্ণয়
ধারাবাহিক যু ক্তিবিচার
স্থানিক ধারণার উপস্থাপনা

সংজ্ঞা
বিভিন্ন ধরনের নকশা ও আকৃতিগুলিকে চাক্ষু স দেখে ডিজাইনের সূত্র উপলব্ধি করা এবং অনুপস্থিত
অংশটিকে সঠিক চিহ্নিত করার সামর্থ্যকে পরিমাপ করে
জ্যামিতিক আকারগুলির আন্তঃসম্পর্ক উপলব্ধি করার সামর্থ্যের পরিমাপ করে
আকৃতিগুলির মধ্যে পরম্পরা উপলব্ধি করার সামর্থ্যের পরিমাপ করে
দুই বা তত�োধিক বস্তুকে যু ক্ত করলে তাদের দেখতে কেমন লাগতে পারে তা উপলব্ধি করার ক্ষমতার
পরিমাপ করে

3.2 ভারবাল অ্যাসেসমেন্ট
ভারবাল G&T অ্যাসেসমেন্ট (OLSAT) যুক্তি ও ব�োধগম্যতার দক্ষতাগুলিকে পরিমাপ করে যা শিশুদেরকে নিবিড়ভাবে মন�োয�োগ দিতে
এবং সতর্কভাবে ম�ৌখিক নির্দেশাবলীকে শুনতে দেয়। মূল্যায়নের মধ্যে রয়েছে যেমন- মিল ও অমিল শনাক্তকরণ, শব্দ ও সংখ্যার
স্মরণ রাখা, শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয়, নির্দেশনা অনুসরণ, পর্যায়ক্রম নির্ণয় এবং গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা।
ভারবাল পরীক্ষায় দুই ধরনের প্রশ্ন আছে: ভারবাল ব�োধগম্যতা ও ভারবাল যুক্তিব�োধ।
ভারবাল কন্টেন্ট ক্লাস্টার সংজ্ঞা
ভারবাল ব�োধগম্যতা
ভারবাল যু ক্তিব�োধ

কথা শুনে তার থেকে তথ্য আহরণ করে কাজ করার বা প্রতিক্রিয়া প্রদান করার ক্ষমতা পরিমাপ করা, উদাঃ
নির্দেশ অনুসরণ করা
ভাষা, যেমন- ভারবাল যুক্তিব�োধ ও গাণিতিক যুক্তিব�োধের ব্যবহার করে য�ৌক্তিক ভাষার প্যাটার্ন ও সম্বন্ধ
উদ্ঘাটন এবং সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা পরিমাপ করে।
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3.3 পরীক্ষায় বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা
শিক্ষার্থীরা যাদের ইনডিভিজুয়ালাইজড এডুকেশন প্রোগ্রাম (IEPs) আছে, ইনডিভিজুয়ালাইজড এডুকেশন সার্ভিস প্রোগ্রাম (IESPs)
অথবা G&T পরীক্ষার জন্য 504 অ্যাক�োম�োডেশন প্ল্যান রয়েছে তারা একটি নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধা পাওয়ার য�োগ্য হতে পারে।
পরিবারকে তাদের সন্তানের পরীক্ষার শিডিউল করার সময় অবশ্যই বিশেষ সুবিধার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে হবে। যদি IEP,
IESP অথবা 504 পরিকল্পনায় থাকা একজন শিক্ষার্থী IEP, IESP, অথবা 504 পরিকল্পনাতে তালিকাভু ক্ত না থাকা অন্যান্য বিশেষ
সুবিধার প্রয়�োজনীয়তার কথা জানায়, তবে পরিবারকে অবশ্যই আমাদের সাথে য�োগায�োগ করতে হবে 212-374-6646 অথবা
ServiceCenter@schools.nyc.gov.
IEP, IESP অথবা 504 পরিকল্পনায় তালিকাভু ক্ত পরীক্ষামূলক বিশেষ সুবিধা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের যদি ক�োন�ো প্রশ্ন অথবা উদ্বেগ
থাকে, তাহলে পরিবারগুল�োকে অবশ্যই IEP বা 504 টিমের সাথে য�োগায�োগ করা উচিত।
পরীক্ষায় সবথেকে বেশি যে বিশেষ সুবিধা ব্যবস্থার অনুর�োধ আসে তা হল�ো:
JJ

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বড় অক্ষরের মুদ্রণে পরীক্ষার উপকরণ;

JJ

শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রিক�োয়েন্সি মডিউলেশন (FM) ইউনিট;

JJ

সুক্ষ্ম বা বৃহৎ অঙ্গসঞ্চালনে অক্ষমতাযু ক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য লিপিবদ্ধ করার কাজ করে (মনে রাখু ন যে যদি না পরিবার অন্য
কিছুর আবেদন করে তাহলে সকল প্রি-কে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশ্নোত্তরসমূহ পরীক্ষা পরিচালক লিপিবদ্ধ করেন);

JJ

পৃথক অবস্থান এবং/অথবা 1:1 পরীক্ষা প্রদান (মনে রাখবেন, সকল প্রি-কে শিক্ষার্থীদের 1:1 পরীক্ষা করা হয়) এবং

JJ

য�োগ্য শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প ভাষার পরীক্ষা।

নিউ ইয়র্ক স্টেটের প্রবিধান এবং নির্দেশিকা দিয়ে G&T পরীক্ষার জন্য পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা ব্যবস্থা নীতি শ্রেণীবিন্যাস করে তৈরি
করা হয়েছে। G&T পরীক্ষায় নির্দিষ্ট পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা ব্যবস্থা প্রদান করা হয় না কারণ তারা অপ্রয়োজনীয় অথবা পরীক্ষা যা
পরিমাপ করে তারা তা পরিবর্ত ন করে। পরীক্ষায় যে সকল বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা প্রদান করা হয় না তার মধ্যে আছে:
JJ

দীর্ঘায়িত সময়। উভয় মূল্যায়ন সময় বাঁধা নয়, সে কারণে বর্ধিত সময়ের অনুর�োধের প্রয়�োজন হয় না। সকল শিশু তাদের
নিজস্ব গতিতে কাজ করে, তারা পরীক্ষা শেষ করার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে।
পরীক্ষার প্রশ্ন অথবা নির্দেশনা প্রমিত মান সংখ্যার চাইতে অধিকবার পড়ু ন। এই বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা ভাষার গ্রাহক
দক্ষতার মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, যেটা পরিমাপ করে ভারবাল অ্যাসেসমেন্ট (OLSAT)। প্রতিটি শিশু যারা OLSAT এ
অংশগ্রহণ করে তারা প্রতিটি প্রশ্ন শুধু মাত্র একবার শুনতে পায়। এই বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা NNAT-এর জন্য আবশ্যক নয়,
কারণ প্রকৃতিতে পরীক্ষাটি ননভারবাল।

JJ

JJ

পরীক্ষার প্রশ্ন বা নির্দেশনাসমূহ ব্যাখ্যা করা। এ বিশেষ সুবিধা ব্যবস্থা প্রদান করা হয় না কারণ, যেহেতু শিশুদের যুক্তিব�োধ
এবং চিন্তা করার ক্ষমতার সামর্থ্যের মূল্যায়নের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত, সেহেতু পরীক্ষা প্রশাসকদের এসব পরীক্ষার
লিখিত প্রশ্নপত্রের অথবা নির্দেশনার ক�োন�ো অংশ পরিবর্ত ন করার অনুমতি নেই। এটি প্রশাসনকে নিশ্চিত করে যে, সকল
শিক্ষার্থীর জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি সামজ্ঞস্যপূর্ণ।

যদি আপনি পরীক্ষায় বিশেষ সুবিধা ব্যবস্থার প্রয়োজন সম্বন্ধে উল্লেখ করেন কিন্তু আপনার সন্তানের ক�োন�ো IEP বা 504 প্ল্যান নেই,
তবে আমরা আপনার সাথে য�োগায�োগ করব এবং আপনাকে এই প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে, ডকুমেন্টেশনসহ প্রয়োজনীয় আবাসনের
বিবরণ জমা দিতে বলব। শিশুর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নিকট থেকে ডকুমেন্টেশনে একটি ন�োট অন্তর্ভু ক্ত হতে পারে।

3.4 ইংরেজি ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় পরীক্ষা
কিন্ডারগার্টেনের পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিতীয় গ্রেডের মাধ্যমে অন্য ভাষায় মূল্যায়ন পাওয়া যায় যারা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ
লার্নার (ELL) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সকল প্রি-কে, চার্টার স্কুল এবং নন-পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা অন্যান্য ভাষায় পরীক্ষার
জন্য য�োগ্য। G&T পরীক্ষা ইংলিশ, স্প্যানিশ, চাইনিজ (ক্যান্টনিজ ও ম্যান্ডারিন), বাংলা, রাশিয়ান, আরবি, উর্দু , হেশিয়ান ক্রিওল,
ক�োরিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় পাওয়া যাবে।
আপনার সন্তানের পরীক্ষার জন্য আপনি যদি বিকল্প ভাষার ব্যাপারে ভাবেন, তাহলে একটি স্কুল কাঠাম�োতে তাদের সক্ষমতা
দেখান�োর জন্য আপনাকে ভাল�োভাবে বিবেচনা করতে হবে যে আপনার সন্তান ক�োন ভাষায় অধিক স্বাচ্ছন্দ্য ব�োধ করে। পরীক্ষা
প্রশাসন একবার একটি বিকল্প ভাষা নিয়ে কাজ শুরু করলে, পরীক্ষা প্রশাসক শুধু মাত্র সেই ভাষা ব্যবহার করে পরীক্ষা পরিচালনা
করবে এবং আপনার সন্তান পুনরায় আর ইংরেজিতে পরীক্ষা দিতে পারবে না। বিকল্প ভাষা পরীক্ষার অনুর�োধ করার জন্য, যখন
আপনি আপনার সন্তানের G&T পরীক্ষার শিডিউল করবেন তখন আপনাকে অবশ্যই অনুর�োধকৃত ভাষাটি উল্লেখ করতে হবে।
আপনার G&T পরীক্ষার সময় একবার নির্ধারণ হয়ে যাওয়ার পরে ভাষা পরিবর্ত নের অনুর�োধ করতে চাইলে, বর্ত মানে দ্বিতীয় গ্রেডের
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মাধ্যমে থাকা কিন্ডারগার্টেনের পাবলিক স্কুল শিক্ষার্থীদের পরিবারকে তাদের সন্তানের স্কুলের সাথে য�োগায�োগ করতে হবে এবং চার্টার
স্কুল ও নন-পাবলিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবারকে 212-374- 6646-এ আমাদের সাথে য�োগায�োগ করতে হবে।

3.5 পরীক্ষার প্রস্তুতি
আপনি নিম্নোক্ত কাজগুল�ো করে আপনার সন্তানকে G&T পরীক্ষার প্রস্তুতিতে সহায়তা করতে পারেন:
JJ

JJ

JJ

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বে রাতে আপনার সন্তানের ভাল�ো ঘু ম হয়েছে এবং পরীক্ষার আগে পুষ্টিকর খাবার খেয়েছে তা নিশ্চিত
করুন। এছাড়াও, আপনি পরীক্ষার বিষয়ে আপনার সন্তানের মনে অভয় দিয়ে তার মনের উদ্বেগ কমাতে পারেন। তাদেরকে
সাধ্যমত�ো ভাল�ো করতে উৎসাহ দিন এবং তাদের মনে করিয়ে দিন যে, তারা সকল প্রশ্নের উত্তর দেবে বলে প্রত্যাশা করা হয় না।
এই হ্যান্ডবুকের পিছনে অনুশীলনের জন্য দেয়া উপকরণগুল�ো পর্যাল�োচনা করুন। অনুগ্রহ করে তিন সেট উপকরণের ন�োট
করুন, 2013 সালে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি, 2012 সালে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ও 2011
সালে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি। এছাড়াও, পরীক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য পড়ু ন এবং পর্যাল�োচনা
করুন। এই হ্যান্ডবুকের মধ্যে অন্তর্ভু ক্ত অনুশীলন পরীক্ষাগুলি আপনাকে আপনার সন্তানের পরীক্ষার অভিজ্ঞতা, নমুনা
পরীক্ষার প্রশ্ন এবং পরীক্ষা কাঠাম�োর সাথে পরিচিত করতে সাহায্য করতে পারে। অনুগ্রহ করে মনে রাখু ন যে, আমরা G&T
পরীক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতির পরামর্শ দেই না।
প্রতিদিনের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে পরীক্ষার জন্য আপনার সন্তানকে প্রস্তুত করুন। দৈনন্দিন শব্দভাণ্ডারের বিভিন্ন ব্যবহার করে
আইটেমের অবস্থান বর্ণনা, প্যাটার্নের সন্ধান, কম কিংবা বেশি পরিমাণগত ধারণা নিয়ে আল�োচনা এবং একটি বস্তু উল্টো দিকে
বা পাশের দিকে নিয়ে গেলে বস্তুটিকে কীরকম দেখাবে তা কল্পনা করা হচ্ছে কয়েকটি কাজ, যা শিশুদেরকে পরীক্ষার দিনে করতে
হবে এরূপ চিন্তা করার প্রস্তুতির জন্য সাহায্য করতে পারে।

আরও মনে রাখবেন:
JJ

JJ

JJ

JJ

পরীক্ষা চলাকালে শিশুরা ভারবাল মূল্যায়নের প্রতিটি প্রশ্ন মাত্র একবার শুনবে।
2011-2013 সালে জন্ম নেওয়া শিশুরা পরীক্ষায় তাদের নিজস্ব উত্তর প্রদানের জন্য দায়ী থাকবে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের বিবেচনার
ভিত্তিতে ব্যতিক্রমসমূহ করা যেতে পারে।
শিশুদের তাদের পরীক্ষার বু কলেটে লেখার অনুমতি রয়েছে।
পরীক্ষার সকল উপকরণ প্রদান করা হয়—পরিবারসমূহের পেন্সিল অথবা পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় অন্য কিছু পরীক্ষার সাইটে নিয়ে
আসতে হবে না।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, প্রিন্সিপ্যাল, পরীক্ষার স্থান সুপারভাইজার অথবা অফিস অব অ্যাসেসমেন্টের বিচারে যদি এরকম প্রতীয়মান হয়
যে, একজন শিক্ষার্থী পূর্বে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল কিংবা পরীক্ষা চলাকালে অন্য ক�োন�ো ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছে,
তাহলে প্রতারণা ও শিক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করার জন্য প্রিন্সিপ্যাল বা সাইট সুপারভাইজারকে অবশ্যই আমাদের শাস্তিমূলক পদ্ধতি
অনুসরণ করতে হবে। বাতিল করা পরীক্ষার খাতা স্কোর করার জন্য জমা দেওয়া যাবে না। এরকম অবস্থাসমূহে, আমরা আর�ো তথ্য
নিয়ে পরিবারদের সাথে কম্যুনিকেশন করব।

3.6 পরীক্ষা প্রশাসন সম্পর্কে আপিল প্রক্রিয়া
সকল শিক্ষার্থীদের জন্য G&T পরীক্ষা একটি নিরপেক্ষভাবে, সুসংগত পদ্ধতিতে যাতে পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা
কঠ�োর পরিশ্রম করি। তবে, যদি আপনি মনে করেন যে আপনার শিশুর পরীক্ষা পরিচালনায় ক�োন�ো সমস্যা হয়েছে, তবে আপনাকে
আমাদের কাছে একটি আপিল করে উদ্বেগটি উত্থাপন করতে হবে। আপনি নিম্নোক্ত উপায়ে আপনার আপীল করতে পারেন:
JJ

JJ

আমাদেরকে ইমেইল করুন ServiceCenter@schools.nyc.gov
চিঠি পাঠান: Office of Assessment, G&T Test Administration, 44-36 Vernon Boulevard, Room 202,
Long Island City, NY 11101

আপনার শিশুর পরীক্ষার তারিখের পরবর্তী পাঁচ স্কুল দিবসের মধ্যে এই ইমেইল বা চিঠি আমাদের কাছে পাঠান�ো আবশ্যক এবং এতে
আপনার শিশুর নাম ও জন্ম তারিখ উল্লেখ করার পাশাপাশি নিচের বিষয়গুলিও অন্তর্ভু ক্ত থাকতে হবে:
JJ

G&T পরীক্ষা প্রশাসনের তারিখ ও স্থান

JJ

G&T পরীক্ষা পরিচালনায় যে পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল তার একটি বর্ণনা

JJ

ফিরতি কম্যুনিকেশনের জন্য আপনার আপনার পছন্দের পদ্ধতি (যেমন- আপনার ফ�োন নম্বর এবং/অথবা ইমেইল ঠিকানা)
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আপনার শিশুর স্কোর রিপ�োর্ট প্রাপ্তির পর, যদি আপনার নজরে আসে যে আপনার শিশুর পরীক্ষা পরিচালনায় ক�োন�ো সমস্যা হয়েছে,
তবে আপনি আমাদের কাছে একটি আপিল করতে পারবেন। উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে এই আপিল স্কোর রিপ�োর্ট পাওয়ার অবশ্যই
পাঁচ স্কুল দিবসের মধ্যেই জমা দিতে হবে। এই আপিল পদ্ধতি পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনকে অবগত করার জন্য প্রয�োজ্য; তবে রিপ�োর্ট
পাওয়ার পর অবশ্যই পাঁচ স্কুল দিবসের মধ্যেই পরিবারসমূহকে স্কোর গণনার জন্য ব্যবহৃত জন্ম তারিখ অথবা পরীক্ষার তারিখ
সংশ�োধন করা প্রয়োজন।
আমরা আপনার আপীল পাওয়ার পর:
1. আমরা পরীক্ষা ডকুমেন্টেশন পর্যাল�োচনা এবং উত্থাপিত উদ্বেগ আবেদন তদন্ত করব।
2. যদি আর�ো তথ্যের প্রয়�োজন হয় আমরা আপনার সাথে য�োগায�োগ করব�ো।
3. তিন সপ্তাহের মধ্যে আমরা আপনাকে আপীলের ফলাফল অবহিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব�ো। আপনার আপিলের সূচনায়
দেওয়া ইমেইল অথবা ফ�োন নম্বরে আপনি ফলাফলের বিজ্ঞপ্তি পাবেন।
যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, পরীক্ষা পরিচালনার পরিস্থিতি আপনার শিশুর G&T পরীক্ষায় কার্যসম্পাদনা করার
সক্ষমতাকে হস্তক্ষেপ করেছে, তাহলে NNAT ও OLSAT এর পৃথক পরীক্ষা ফরমসমূহ ব্যবহার করে আপনার শিশুর আবার পরীক্ষায়
অংশগ্রহণ করার সুয�োগ আপনাকে দেওয়া হবে। যদি আপনার সন্তান আবার পরীক্ষায় অংশ নেয়, তাহলে প্রথম পরীক্ষার স্কোর
বাতিল হবে এবং তা ভর্তির জন্য ব্যবহার হবে না।
যদি আপনার G&T পরীক্ষা এবং পরীক্ষা প্রশাসন নিয়ে ক�োন�ো প্রশ্ন থাকে, আমাদের ইমেইল করুন
ServiceCenter@schools.nyc.gov অথবা কল করুন 212-374-6646.
পরামর্শ:
বাড়তি প্রতিকার: যদি আপনার আপিলের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ায় আপনি অসন্তুষ্ট হ�োন, তাহলে নিউ ইয়র্ক এডুকেশন আইন 310
অনুসারে নিউ ইয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কমিশনারের কাছে NYCDOE এর সিদ্ধান্তের আপিল করতে পারেন। কমিশনারের
ওয়েবসাইটে এই ধরনের একটি আপিল করার পদ্ধতি খু ঁজুন এখানে counsel.nysed.gov/appeals.

3.7 মূল্যায়নের নির্ভ রয�োগ্যতা এবং বৈধতা
বিশ্বস্ততা বলতে ব�োঝায় পরীক্ষা স্কোরের নির্ভু লতা এবং যথার্থতা আর বৈধতা বলতে ব�োঝায় পরীক্ষাগুল�ো যেসব দক্ষতা ও সামর্থ্য
পরিমাপ করতে চায় কার্যত তার কতটা করা হয়।
ভারবাল এবং ননভারবাল পরীক্ষাগুল�োর প্রতিটি বিষয় প্রত্যেক বয়স গ্রুপের জন্য কাঠিন্য, বিশ্বস্ততা, বৈধতা, উপযু ক্ততা এবং
কার্যকারিতার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগতভাবে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। যাতে নিশ্চিত করা যায় যে পরীক্ষা-উপকরণগুল�ো পুরুষনারী এবং জাতি/গ�োষ্ঠীসহ ক�োন�ো বিশেষ জনগ�োষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে মুক্ত এবং উচ্চ মানসম্পন্ন, সেজন্য প্রতিটি বিষয়
শিক্ষাবিদ, পরিমাপবিশেষজ্ঞ এবং মন�োবিদদের দ্বারা পরীক্ষিত। এছাড়াও স্পষ্টতা, বিষয়বস্তুর উপযু ক্ততা, নির্ভু ল উত্তরের নিশ্চয়তা,
বিকল্প উত্তরসমূহের য�ৌক্তিকতা এবং পরিভাষার উপযু ক্ততা পরীক্ষা করা হয়েছে।

3.8 অ্যাসেসমেন্ট স্কোরিং
2019 সালে পরিচালিত G&T পরীক্ষার স্কোরিংয়ের জন্য 2018 সালে ব্যবহৃত একই পদ্ধতিতে স্কোর করা হয়। G&T পরীক্ষার উভয়
বিভাগে (ভারবাল ও ননভারবাল) প্রাপ্ত স্কোর হচ্ছে শিক্ষার্থীদের য�োগ্যতার ভিত্তি। একটি বহুধাপভিত্তিক প্রক্রিয়া যা দুটি পরীক্ষার
স্কোরকে একত্রিত করে তা ব্যবহার করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একটি সামগ্রিক G&T স্কোর পাওয়া যাবে:
প্রত্যেক পরীক্ষার র স্কোর নির্ণয় করে।

JJ

বয়স এবং জাতীয় আদর্শের ভিত্তিতে প্রত্যেক পরীক্ষার পার্সেন্টাইল ক্রম নির্ধারণ করা হয়।

JJ

প্রতিটি অ্যাসেসমেন্টের জন্য শতকরা হারকে নরমাল কার্ভ ইকুইভ্যালেন্ট (NCE) এ পরিবর্ত ন করা হয়

JJ

NCE-গুল�োর গড় নির্ণয় করুন এবং মিলিত স্কোরকে সামগ্রিক G&T স্কোরে রূপান্তরিত করুন।

JJ

একটি সরল স্কোর হল প্রতিটি পরীক্ষায় সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া প্রশ্নসমূহের সামগ্রিক নম্বর। ভারবাল পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ
সরল স্কোর হল 30 (30টি আইটেমের মধ্যে)। ননভারবাল পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সরল স্কোর হল 48 (48টি আইটেমের মধ্যে)।
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পার্সেন্টাইল হচ্ছে 1 এবং 99 এর মধ্যে সংখ্যাসমূহ যা কীভাবে একজন শিক্ষার্থী প্রতিটি পরীক্ষায় পারফর্ম করে তা প্রকাশ করে, তাদের
বয়সের সহপাঠীদের সাথে তুলনা করে। পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের সরল স্কোর এবং তাদের বয়সের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি পরীক্ষার
জন্য শতকরা হার নির্ধারণ করা হয়। স্কোরের রিপ�োর্ট প্রতিটি পরীক্ষার জন্য একটি শতকরা হার দেখায়।
ম�োট G&T স্কোর হল�ো উভয় রেখাচিত্রে উল্লিখিত রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাওয়া উভয় পরীক্ষার প্রাপ্ত স্কোরের য�োগফল। সামগ্রিক
G&T স্কোর হয় 1 ও 99 এর মধ্যে এবং য�োগ্যতা নির্ণয়ে তা ব্যবহৃত হয়।

ভারবাল র (Raw) স্কোর

ননভারবাল র (Raw) স্কোর

বয়স ও জাতীয় নিয়মানুসারে
মান নির্ধারণ প্রক্রিয়া
ভারবাল শতকরা হার

ননভারবাল শতকরা হার
স্কোর রূপান্তর প্রক্রিয়া

সামগ্রিকভাবে G&T স্কোর
পরীক্ষার স্কোরিং সম্পর্কে আর�ো জানুন এখানে: www.schools.nyc.gov/school-life/learning/testing/
gifted-and-talented-testing.

4.0 G&T স্কোর রিপ�োর্ট গ্রহণ করুন
আপনার শিশুর G&T পরীক্ষার পর, তাদের স্কোর রিপ�োর্ট আপনি মেইল দ্বারা তাদের স্কোর রিপ�োর্ট পাবেন, সেই সাথে আপনি যদি
MySchools ( MySchools.nyc)-এর মাধ্যমে পরীক্ষা নির্ধারিত করে থাকেন তাহলে ইমেইল দ্বারাও স্কোর রিপ�োর্ট পাবেন।
আপনার শিশুর স্কোর রিপ�োর্ট প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়ান�োর জন্য MySchools অথবা আপনার কাগজ ফরমে আপনার বর্ত মান ইমেইল
ঠিকানা ও আপনার য�োগায�োগের সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করুন। অনলাইনে আপনার তথ্য 1 মার্চ 2019 তারিখ পর্যন্ত আপডেট করতে
পারবেন; এই তারিখের পর, তথ্য আপডেট করতে 718-935-2009 নম্বরে কল করুন।

4.1 ফলাফল
সকল শিক্ষার্থী যারা G&T পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তারা একটি স্কোর রিপ�োর্ট পাবে।
JJ

JJ

যদি আপনার শিশু সামগ্রিকভাবে 90 অথবা এর উপরে G&T স্কোর পায়, তাহলে তারা G&T আবেদনপত্রও পাবে—যার অর্থ
হল যে তারা G&T কর্মসূচিগুলিতে য�োগদানের জন্য আবেদন করার য�োগ্য।
যদি আপনার শিশু সামগ্রিকভাবে 89 অথবা এর নিচে G&T স্কোর পায়, তাহলে তারা G&T কর্মসূচিগুলিতে য�োগদানের জন্য
আবেদন করার য�োগ্য নয়। তা সত্ত্বেও, একটি DOE পাবলিক এলিমেন্টারি স্কুলে তাদের জন্য একটি আসন নিশ্চিত করা
হবে। যদি এরকম হয় যে আপনি একটি জ�োনভু ক্ত স্কুলের আওতাভু ক্ত যেখানে আপনার শিশুর ভর্তির অগ্রাধিকার আছে—
তাহলে কল করুন 311 অথবা অন্যান্য বিকল্প স্কুল সম্পর্কে জানতে এবং আপনার জ�োনভু ক্ত স্কুল খু ঁজে পেতে ভিজিট করুন
MySchools ( MySchools.nyc).

পরামর্শ:
আপনার শিশুর স্কোর প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে যদি আপনার ক�োন�ো প্রশ্ন থাকে, DOE অফিস অব অ্যাসেসমেন্টকে কল করুন এই নম্বরে
212-374-6646 অথবা আমাদের ইমেইল করুন ServiceCenter@schools.nyc.gov.
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4.2. য�োগ্যতা
যদি আপনার সন্তানের য�োগ্য G&T স্কোর থাকে, তাহলে তারা G&T কর্মসূচিতে আবেদন করতে পারবে। কিন্তু, দুই ধরনের G&T
কর্মসূচিতে বিভিন্ন য�োগ্য G&T স্কোর রয়েছে।
JJ

JJ

ডিস্ট্রিক্ট G&T কর্মসূচিগুল�োর জন্য য�োগ্যতা: আপনার সন্তান অবশ্যই 90 অথবা এর উপর একটি সামগ্রিক G&T স্কোর পাবে।
সিটিব্যাপী G&T কর্মসূচিগুল�োর জন্য য�োগ্যতা: আপনার সন্তান অবশ্যই 97 অথবা এর উপর একটি সামগ্রিক G&T স্কোর
পাবে। 90 ও 96 এর মধ্যে G&T স্কোরপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ডিস্ট্রিক্টটে আবেদন করতে পারবে কিন্তু সিটিব্যাপী G&T কর্মসূচিতে
আবেদন করতে পারবে না।

যেক�োন�ো G&T কর্মসূচিতে য�োগদানের য�োগ্য হওয়ার জন্য, পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করা থেকে শুরু করে G&T অফার পাওয়া পর্যন্ত,
G&T ভর্তি প্রক্রিয়া চলাকালীন পুর�ো সময় আপনার শিশুকে অবশ্যই নিউ ইয়র্ক সিটিতে বসবাস করতে হবে।
পরামর্শ:
যদি একজন য�োগ্য শিক্ষার্থী 2019-2020 স্কুলবর্ষের G&T অফার না পেয়ে বা গ্রহণ না করে থাকে এবং ভবিষ্যতে ক�োন�ো বর্ষে আবেদন করতে
ইচ্ছু ক হয়, তাহলে তাকে আবার য�োগ্যতা যাচাই করতে হবে।

5.0 G&T কর্মসূচিতে আবেদন
5.1 G&T আবেদনপত্র
আপনার শিশু যদি G&T অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করার য�োগ্য হয়ে থাকে, তাহলে এপ্রিল মাসে স্কোর রিপ�োর্ট সহ একটি G&T
আবেদনপত্র ও G&T কর্মসূচির একটি তালিকা আপনি পাবেন।
2018-2019 স্কুলবর্ষে যে স্কুলগুলি G&T কর্মসূচি অফার করছে তা দেখতে এই গাইডের G&T কর্মসূচি মানচিত্র দেখু ন। প্রতি বছর
নতুন প্রোগ্রাম চালু হতে ও পরিবর্তিত হতে পারে। য�োগ্য শিক্ষার্থীদের নিকট 2019-2020 স্কুলবর্ষের জন্য কর্মসূচির চূড়ান্ত তালিকা
তাদের G&T আবেদনপত্রসহ প্রদান করা হবে।
আপনার G&T আবেদনপত্রটিতে, যেসব G&T কর্মসূচিগুল�োতে আপনার আগ্রহ রয়েছে সেগুল�ো য�োগ করুন এবং সেগুল�ো আপনার
প্রকৃত অগ্রাধিকারক্রমে বসান। এপ্রিলে আপনার G&T আবেদন জমা দিন। আপনার শিশু একের অধিক কর্মসূচির অফারের জন্য
য�োগ্য হবে কিনা, তা দেখতে আবেদনপত্রে আপনি যে ক্রমে কর্মসূচিগুল�ো বসাবেন সেটা ব্যবহার করা হবে। এসব ক্ষেত্রে, আপনার শিশু
সেই কর্মসূচি থেকে একটি অফার পাবে যে কর্মসূচিকে আপনি আবেদনপত্রে সবচেয়ে প্রথমে দিবেন।

5.2 G&T কর্মসূচির জন্য ভর্তির অগ্রাধিকার
G&T অফারের জন্য যে ক্রম অনুসারে আবেদনকারীকে বিবেচনা করা হয় তা ভর্তির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে। নির্দিষ্ট
G&T কর্মসূচিগুল�োতে ভর্তি করার জন্য আপনার শিশুর ভর্তির অগ্রাধিকার সম্পর্কে জানতে দেখু ন সেকশন 5.35.5. একটি কর্মসূচিতে আপনার শিশুর অগ্রাধিকারকে প্রভাবিত করে এমন কিছু যদি হয়ে থাকে, তাহলে ইমেইল করুন
ESEnrollment@schools.nyc.gov অবিলম্বে। আপনার আবেদনে তালিকাভু ক্ত আপনার সন্তানের প্রোগ্রামসমূহে অগ্রাধিকার
পরিবর্ত ন হতে পারে যদি:
JJ

তাদের সহ�োদরকে G&T কর্মসূচিতে গ্রহণ করা হয় বা

JJ

আপনার পরিবার ভিন্ন একটি ডিস্ট্রিক্টে স্থানান্তরিত হয়।
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5.3 G&T কর্মসূচির জন্য সহ�োদরের অগ্রাধিকার
যদি আপনার শিশু এমন একটি স্কুলে G&T কর্মসূচির জন্য আবেদন করে যেখানে তাদের সহ�োদর বর্ত মানে ভর্তিকৃত আছে, তাহলে
ঐ কর্মসূচিতে ভর্তি হওয়ার জন্য তারা ভর্তির অগ্রাধিকার পাবে। সহ�োদর অগ্রাধিকার পাওয়ার জন্য, তাদের সহ�োদরকে অবশ্যই
স্কুলে প্রাক-নিবন্ধিত হতে হবে অথবা স্কুল কিংবা একই ভবনের ডিস্ট্রিক্ট 75 কর্মসূচিতে ভর্তিকৃত হতে হবে এবং সেপ্টেম্বর 2019 এ
কিন্ডারগার্টে ন এবং গ্রেড 12 এর মধ্যের একটি গ্রেডে থাকতে হবে। G&T আবেদনপত্রের “সহ�োদর” সেকশনে সহ�োদরদের তথ্য প্রদান
করে সহ�োদর অগ্রাধিকার লাভ করুন। G&T কর্মসূচিতে ভর্তির ক্ষেত্রে যদি শিশুর সহ�োদরদের স্কুল আপনার প্রথম পছন্দ হয়ে থাকে,
তাহলে G&T আবেদনপত্রে সহ�োদরদের স্কুল আপনার প্রথম পছন্দ হিসেবে য�োগ করুন।
সহ�োদরসহ আবেদনকারী পরিবারগুল�োকে অবশ্যই প্রত্যেক সন্তানের জন্য একটি পৃথক আবেদন জমা দিতে হবে। প্রতিটি সহ�োদরকে
একজন স্বতন্ত্র আবেদনকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে, যমজ এবং অন্যান্য একাধিক শিশুর জন্য একটি অনন্য অগ্রাধিকার
রয়েছে— যদি প্রতিটি শিশু য�োগ্য হয়ে থাকে তবে তবে একসাথে G&T কর্মসূচিতে য�োগদান করতে পারবে।
JJ

JJ

যে যমজ শিশু G&T পরীক্ষাতে সবচেয়ে বেশি স্কোর পাবে তার য�োগদান সেকশন 5.4 ও 5.5.-এ বর্ণিত প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে করা
হবে।
মূল্যায়নে কম স্কোর করে এমন যমজ একই কর্মসূচিতে য�োগদানের জন্য য�োগ্য, যখন সম্ভব তখন তাদের একসাথে য�োগদানের
অফার করা হয়।

5.4 ডিস্ট্রিক্ট G&T কর্মসূচির জন্য ভর্তির অগ্রাধিকার
ডিস্ট্রিক্ট G&T প্রোগ্রামসমূহ প্রথম অগ্রাধিকার প্রদান করে সেই সকল সহ�োদর আবেদনকারীদেরকে যারা একটি সামগ্রিক 90 বা তার
বেশি G&T স্কোর অর্জ ন করবে। য�োগ্য সহ�োদরেরা ভর্তি হওয়ার পর সহ�োদর-বহির্ভূ ত আবেদনকারীদেরকে সামগ্রিক G&T স্কোরের
ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়। য�োগ্য শিক্ষার্থীরা সিটির সর্বত্র যেক�োন�ো কর্মসূচির যেক�োন�ো ডিস্ট্রিক্টে আবেদন করতে পারবে, তবে ডিস্ট্রিক্টের
অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে আগে। ডিস্ট্রিক্ট G&T কর্মসূচির জন্য আবেদনকারীদের যে ক্রমে বিবেচনা করা হয় তা
এই নিম্নলিখিত চিত্র দেখায়। যখন একই অগ্রাধিকার এবং স্কোরের সাথে একাধিক শিক্ষার্থী থাকে, তখন প্রস্তাবগুলি এল�োমেল�োভাবে
নির্ধারিত হয়:

1

সহ�োদরের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ডিস্ট্রিক্ট
সামগ্রিক G&T স্কোর 99
সামগ্রিক G&T স্কোর 98
JJ

JJ

সামগ্রিক G&T স্কোর 90

JJ

2

সহ�োদরের অগ্রাধিকারহীন ডিস্ট্রিক্ট
সামগ্রিক G&T স্কোর 99
সামগ্রিক G&T স্কোর 98
JJ

JJ

সামগ্রিক G&T স্কোর 90

JJ

3

সহ�োদর নয় এমনদের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ডিস্ট্রিক্ট
সামগ্রিক G&T স্কোর 99
সামগ্রিক G&T স্কোর 98
JJ

JJ

সামগ্রিক G&T স্কোর 90

JJ

4

সহ�োদর নয় এমনদের অগ্রাধিকারহীন ডিস্ট্রিক্ট
সামগ্রিক G&T স্কোর 99
সামগ্রিক G&T স্কোর 98
JJ

JJ

সামগ্রিক G&T স্কোর 90

JJ
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প্রতিটি য�োগ্য আবেদনকারীকে তারা যে ডিস্ট্রিক্টে
এলিমেন্টারি স্কুলের জন্য জ�োনভু ক্ত করা
হয়েছে তার উপরে ভিত্তি করে তাদের এক বা
একাধিক ডিস্ট্রিক্ট কর্মসূচির জন্য অগ্রাধিকার
আছে। সাধারণত, পরিবারগুল�ো তাদের
জ�োনভু ক্ত ডিস্ট্রিক্টের কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার
পান। যাইহ�োক, কিছু ক্ষেত্রে যেমন যখন ক�োন�ো
ডিস্ট্রিক্ট ক�োন�ো G&T প্রোগ্রাম অফার করেনা
তখন আবেদনকারীদেরকে তাদের পাশের
ডিস্ট্রিক্টে এক বা একাধিক কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার
প্রদান করা হয়। যেসব শিশু জ�োনভু ক্ত অথবা
বর্ত মানে G&T কর্মসূচিযু ক্ত স্কুলে যায় তারা ঐ
স্কুলে ডিস্ট্রিক্টের অন্যান্য শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি
অগ্রাধিকার পায় না।

5.5 সিটিওয়াইড প্রোগ্রামসমূহের জন্য ভর্তির অগ্রাধিকার
সিটিওয়াইড G&T স্কুলগুলি সব বর�োর শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করে, যেখানে বসবাসের ডিস্ট্রিক্টের জন্য ক�োন�ো অগ্রাধিকার থাকে না।
সিটিব্যাপী G&T কর্মসূচির জন্য আবেদনকারীদের যে ক্রমে বিবেচনা করা হয় তা এই নিম্নলিখিত চিত্র দেখায়। যখন অনেকগুল�ো
শিক্ষার্থীর একই অগ্রাধিকার ও স্কোর থাকে, তখন নির্বিচারে ভর্তির প্রস্তাব প্রদান করা হয়।

1

সহ�োদর
সামগ্রিক G&T স্কোর 99
সামগ্রিক G&T স্কোর 98
সামগ্রিক G&T স্কোর 97
JJ

সহ�োদর যারা ম�োট 97 বা তার বেশি G&T স্কোর
অর্জ ন করে, তাদেরকে তাদের G&T স্কোরের
উপর ভিত্তি করে প্রথম ভর্তি করা হয়। সকল
য�োগ্য সহ�োদরেরা ভর্তি হওয়ার পর সহ�োদরবহির্ভূ ত আবেদনকারীদেরকে সামগ্রিক G&T
স্কোরের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়।

JJ

JJ

2

সহ�োদর নয় এমন
সামগ্রিক G&T স্কোর 99
সামগ্রিক G&T স্কোর 98
সামগ্রিক G&T স্কোর 97
JJ

JJ

JJ

5.6 ভর্তিতে বৈচিত্র্য
শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ফ্রি ও হ্রাসকৃত লাঞ্চ (FRL) এর জন্য নির্বাচিত হয়, অস্থায়ী আবাসনের শিক্ষার্থী, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার
এবং অন্যান্য গ্রুপকে ভর্তির অগ্রাধিকার প্রদান করে শহর জুড়ে এলিমেন্টারি স্কুলগুল�ো একটি প্রচেষ্টায় অংশগ্রহন করছেন যার ফলে
G&T কর্মসূচিতে বৈচিত্র্যতা বাড়ে। বৈচিত্র্য পাইলটে অংশগ্রহণকারী G&T কর্মসূচির বর্ত মান তালিকাটি আমাদের ওয়েবসাইটে পাওয়া
যায়—আরও জানুন এখানে schools.nyc.gov/DiversityAdmissions.

6.0 আপনার G&T ফলাফল গ্রহণ করুন
যদি আপনি একটি G&T আবেদন জমা দিয়ে থাকেন, আপনি আপনার G&T ফলাফল পাবেন জুন 2019. এই ফলাফলে আপনার
সন্তানের জন্য একটি G&T কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অফার অন্তর্ভু ক্ত থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

6.1 G&T প্রস্তাব
শিক্ষার্থীগণ শূন্য আসন বিদ্যমান আছে যেসব G&T কর্মসূচিতে, শুধু সেখানেই প্রস্তাব পাবে। G&T পরীক্ষার স্কোর নির্বিশেষে যেক�োন�ো
শিক্ষার্থী G&T কর্মসূচিতে একটি অফার পাবেন এরকম ক�োন�ো নিশ্চয়তা নেই। সাধারণত য�োগ্য শিক্ষার্থীর সংখ্যা পর্যাপ্ত সিটের
সংখ্যাকে অতিক্রম করে।
আপনার শিশু যদি একটি G&T অফার পেয়ে থাকে তাহলে তা গ্রহণ করুন অথবা প্রত্যাখ্যান করুন। স্কুলে প্রি-রেজিস্টার করুন এবং
আপনার সন্তানকে নিয়ে যান। আপনার ফলাফলের পত্রই আপনাকে বলে দেবে প্রি-রেজিস্টারের সময় আপনাকে কী কী নিতে হবে।
অফার গ্রহন করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা হচ্ছে জুন 2019.

6.2 গ্রেড-লেভেল প্লেসমেন্ট
2013 এবং 2014 সালে জন্মগ্রহণকারী শিশুর জন্ম তারিখ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের গ্রেড প্লেসমেন্ট নির্ধারণ করা হয়। 2014 সালে
জন্ম শিক্ষার্থীরা কেবল কিন্ডারগার্টেনে ভর্তির জন্য যোগ্য। 2013 সালে জন্ম শিক্ষার্থীরা কেবল প্রথম গ্রেডে ভর্তির জন্য যোগ্য। 2013
সালের আগে জন্ম নেওয়া শিক্ষার্থীদের তারা যে শেষে গ্রেড সম্পূর্ণ করেছে তার উপরে ভিত্তি করে তাদের বসান�ো হয়।
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6.3 অপেক্ষা তালিকা G&T অফার
কিছু কিছু ক্ষেত্রে, G&T কর্মসূচিতে আসন থাকতে পারে যখন অফারগুলি জুন মাসে পরিবারদের কাছে পাঠান�ো হয়। যে
আবেদনকারীরা তাদের প্রথম পছন্দের কর্মসূচি থেকে অফার পায় না তখন তাদেরকে যেসব কর্মসূচি থেকে অফার পেয়েছেন (বা যদি
অফার পাননি এমন সকল কর্মসূচিসমূহ যেগুল�োতে তারা আবেদন করেছিলেন) সেগুল�ো থেকে সেইসব সকল কর্মসূচির অপেক্ষমান
তালিকাতে তাদের য�োগ করা হবে যা তারা তাদর আবেদনপত্রে প্রথম দিকে রেখেছিলেন। প্রাথমিক অফারগুলির মত অপেক্ষমান
তালিকা থেকে অফারগুলি তৈরি করা হয় ভর্তির অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে—আর�ো জানুন সেকশন 5.0. স্কুলগুল�ো আসনদানে
সক্ষম হলে অপেক্ষমান তালিকার পরিবারগুল�োর সঙ্গে সরাসরি য�োগায�োগ করবে; আসন প্রদান প্রক্রিয়ার এই পর্যায়ে পরিবারগুল�োর
জন্য আর কিছু করা আবশ্যক হবে না।

6.4 আপনি যদি ক�োন�ো G&T অফার না পেয়ে থাকেন
যদি আপনার সন্তান একটি G&T কর্মসূচিতে একটি অফার না পায় এবং 2019-2020 শিক্ষাবর্ষে কিন্ডারগার্টেনে, প্রথম গ্রেড বা
দ্বিতীয় গ্রেড দিয়ে শুরু করতে হয, তাহলে পরবর্তী বছর তারা আবার G&T পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। সেকশন 2.0 পাবলিক
এবং নন-পাবলিক স্কুলগুলিতে দ্বিতীয় গ্রেডের মাধ্যমে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীদের জন্য G&T পরীক্ষার সাক্ষাতের সময় নির্ধারণের
বিষয়ে তথ্য প্রদান করে।
যদি আপনার সন্তান এই বছর G&T এর জন্য য�োগ্য একটি নম্বর পেয়ে থাকে কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন বা ক�োন�ো প্রস্তাব না পায়, তাহলে
তাদেরকে অবশ্যই আবার G&T পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং তারা G&T কর্মসূচিতে আবেদন করতে ইচ্ছু ক হলে যেক�োন�ো
বছর একটি য�োগ্য স্কোর পেতে হবে।
2019-2020 স্কুল বর্ষে তৃতীয় গ্রেড শুরু করতে যাওয়া শিক্ষার্থীগণ এলিমেন্টারি স্কুল G&T প্রোগ্রামসমূহে আবেদনের জন্য পুনরায়
পরীক্ষা দিতে পারবে না।
পরামর্শ:
2014 সালে জন্মগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য 2019 NYC কিন্ডারগার্টে ন ও গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ভর্তি নির্দেশিকার কিন্ডারগার্টে ন ও
কিন্ডারগার্টে ন G&T কর্মসূচিতে আবেদন করার ব্যাপারে জানুন।
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গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড (G&T) প্রোগ্রাম ম্যাপ

নিচে 2018-2019 শিক্ষাবর্ষে G&T কর্মসূচি রয়েছে এমন স্কুলগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল৷ অনুগ্রহপূর্বক মনে রাখু ন যে 2018-2019 শিক্ষাবর্ষের G&T প্রোগ্রাম
রয়েছে এমন সকল স্কুলের 2019-2020 শিক্ষাবর্ষে G&T প্রোগ্রাম থাকবে না এবং কিছু ডিস্ট্রিক্ট নতুন G&T প্রোগ্রাম প্রদান করতে পারে। G&T আবেদনপত্রের সঙ্গে আপনার
সন্তানের জন্য উপলভ্য কার্যক্রমগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়ে দেওয়া হবে৷ এইসব কর্মসূচি সম্পর্কে আরও জানতে
MySchools.nyc. সাইট দেখু ন
# নাম | ডিবিএন

গ্রেড

1 P.S. 015 Roberto Clemente | 01M015
2 P.S. 110 Florence Nightingale | 01M110
3 New Explorations into Science, Technology and Math
High School | 01M539 *
4 P.S. 011 William T. Harris | 02M011
5 P.S. 033 Chelsea Prep | 02M033

K-5

6 P.S. 77 Lower Lab School | 02M077
7 P.S. 111 Adolph S. Ochs | 02M111
8 P.S. 124 Yung Wing | 02M124
9 P.S. 130 Hernando De Soto | 02M130

K-5
K-5
K-5

K-5
K-5

K-5
K-5
K-5

16 Tag Young Scholars | 04M012
*
17 P.S. 102 Jacques Cartier | 04M102
18 P.S. 129 John H. Finley | 05M129
19 P.S. 153 Adam Clayton Powell | 06M153
20 P.S. 072 Dr. William Dorney | 08X072

K-5

P.S. 182 | 08X182
P.S. 199X - The Shakespeare School | 09X199
Milton Fein School | 10X007
P.S. 024 Spuyten Duyvil | 10X024
P.S. 121 Throop | 11X121
P.S. 153 Helen Keller | 11X153

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-2
3-5
K-4
K-5
K-5
K-5
K-5

27 P.S. 009 Teunis G. Bergen | 13K009
28 P.S. 056 Lewis H. Latimer | 13K056

K-5

29 P.S. 282 Park Slope | 13K282
30 P.S. 132 The Conselyea School | 14K132
31 P.S. 032 Samuel Mills Sprole | 15K032
32 P.S. 038 The Pacific | 15K038
33 P.S. 230 Doris L. Cohen | 15K230

K-5
K-5

34 P.S. 316 Elijah Stroud | 17K316
35 P.S. 115 Daniel Mucatel School | 18K115
36 P.S. 149 Danny Kaye | 19K149
37 P.S. 102 The Bayview | 20K102
38 P.S./I.S. 104 The Fort Hamilton School | 20K104
39 P.S. 164 Caesar Rodney | 20K164
40 P.S. 200 Benson School | 20K200
41 P.S. 204 Vince Lombardi | 20K204

K-5
K-5

42 P.S. 205 Clarion | 20K205
43 P.S. 229 Dyker | 20K229

K-5

গ্রেড

44 Brooklyn School of Inquiry | 20K686
45 P.S. 095 The Gravesend | 21K095
46 P.S. 099 Isaac Asimov | 21K099
47 P.S. 215 Morris H. Weiss | 21K215

K-5
K-5

10 P.S. 198 Isador E. Ida Straus | 02M198
11 P.S./I.S. 217 Roosevelt Island | 02M217 a
12 P.S. 163 Alfred E. Smith | 03M163
13 P.S. 165 Robert E. Simon | 03M165
14 P.S. 166 The Richard Rodgers School of The Arts and
Technology | 03M166
15 The Anderson School | 03M334
*

21
22
23
24
25
26

# নাম | ডিবিএন

a*

K-5
K-5
K-5

54 I.S. 119 The Glendale | 24Q119
55 P.S. 153 Maspeth Elem | 24Q153

K-5

56 P.S. 229 Emanuel Kaplan | 24Q229
57 A.C.E. Academy for Scholars at the Geraldine Ferraro
Campus | 24Q290 a
58 P.S. 021 Edward Hart | 25Q021

K-5

59 P.S. 032 State Street | 25Q032
60 P.S. 079 Francis Lewis | 25Q079
61 P.S. 165 Edith K. Bergtraum | 25Q165
62 P.S. 209 Clearview Gardens | 25Q209
63 P.S. 018 Winchester | 26Q018
64 The James J. Ambrose School | 26Q115

K-5
K-5

P.S. 133 Queens | 26Q133
P.S. 188 Kingsbury | 26Q188
P.S. 203 Oakland Gardens | 26Q203

K-4
K-5
K-5
K-5

P.S. 108 Captain Vincent G. Fowler | 27Q108
69 P.S. 121 Queens | 28Q121
70 P.S. 144 Col Jeromus Remsen | 28Q144 a
71 P.S. 174 William Sidney Mount | 28Q174
72 P.S. 220 Edward Mandel | 28Q220
73 P.S. 176 Cambria Heights | 29Q176
74 P.S. 085 Judge Charles Vallone | 30Q085
75 P.S. 122 Mamie Fay | 30Q122
76 P.S. 150 Queens | 30Q150
77 P.S. 166 Henry Gradstein | 30Q166

K-5
K-5
K-5

78 The 30th Avenue School (G&T Citywide) | 30Q300 *
79 P.S. 003 The Margaret Gioiosa School | 31R003
80 P.S. 8 Shirlee Solomon | 31R008
81 P.S. 042 Eltingville | 31R042
82 P.S. 045 John Tyler | 31R045

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
2-5

83
84
85
86

K-5

এই স্কুলটি পূর্ণ অভিগম্য a অথবা আংশিকভাবে অভিগম্য
* এই স্কুলটির একটি সিটিওয়াইড G&T কর্মসূচি রয়েছে
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K-5
K-5
K-5

48 P.S. 052 Sheepshead Bay | 22K052
49 P.S. 193 Gil Hodges | 22K193
50 P.S. 195 Manhattan Beach | 22K195
51 P.S. 197 - The Kings Highway Academy | 22K197
52 P.S. 236 Mill Basin | 22K236
53 P.S. Q016 The Nancy DeBenedittis School | 24Q016

65
66
67
68

K-4

K-5

P.S. 050 Frank Hankinson | 31R050
The Barbara Esselborn School | 31R053
P.S. 060 Alice Austen | 31R060
P.S. 376 | 32K376

a

K-4
K-5
2-3
K-5
K-5
K-5

K-5
K-4
3-5
K-5

K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-5
K-4
K-2
K-5
K-5
3-5
K-5

10

24

গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড

23

11

G&T কর্মসূচি
ডিস্ট্রিক্ট বাউন্ডারি

26

25

1 ইঞ্চি = 2.19 মাইল

BRONX
6
22

9

12

19

5

18

16

14

4

17

60

6

3

15

20

7

13
12

8

21

58

74
7

78

11

2

4

59

30

77

MANHATTAN
5

25
67
53

76

26

QUEENS
72

56

1

14

1
3

8

66

2

55
57

30

24

63

70

29

32

32
31

28

86

13
28

16

27

29

15

73

69
68

34

BROOKLYN

65

71

54

36

23

19

27

17
18

33
39

35

ইনসেট ম্যাপ

20

82
46

38
43

64

61

9

37

62

75

10

42

41

39

49

22

51

85

52

STATEN ISLAND

44
40

31

47
45

21

38

83

48

81

50

79

80

84

1 ইঞ্চি = 4 মাইল
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তদারকির নির্দি ষ্ট নির্দেশনা
অনুশীলন পরীক্ষার শুরুতে
1 .	নিম্নলিখিত বিষয়গুল�ো নিশ্চিত করুন:
		
a.	
অনুশীলন পরীক্ষার সাথে সম্পর্কি ত বই অথবা অন্যান্য সরঞ্জামসমূহ ডেস্ক বা টেবিল থেকে
সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
		
b. আপনার সন্তান আরামদায়কভাবে বসে আছে।
		
c. আপনার সন্তানের সাথে ইরেজারসহ দুইটি নম্বর 2 সফট-লীড পেন্সিল আছে।
2.	নিউ ইয়র্ক সিটি গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড অনুশীলন পরীক্ষার জন্য আপনার সন্তানকে সাহায্য
করুন।
3.	নিম্নলিখিত ব�োল্ড হরফের নির্দে শনাবলি যেভাবে লিখা আছে, সেভাবে পাঠ করুন। প্রয়�োজন হলে
আপনি আপনার নিজের ভাষায় নির্দে শনাটি ব্যাখা করতে পারেন। যে লেখাটি ব�োল্ড নয় সেটি
আপনার জন্য পরবর্তী নির্দে শনা এবং তা উচ্চস্বরে পড়া উচিত নয়।
4.	
আপনার সুবিধার জন্য, প্রশ্নগুল�োর সঠিক উত্তর এই নির্দে শনাবলীর পিছনে মুদ্রিত আছে।

ননভারবাল অনুশীলন পরীক্ষার তদারকি:
বলুন

ত�োমার পরীক্ষার বুকলেটের 1 নম্বর পৃষ্ঠা খ�োল এবং ছবিগুল�ো দেখ।
প্রথম পৃষ্ঠা দেখা যায় এমনভাবে পরীক্ষার বুকলেটটি ধরুন।

বলুন

বালকটি কী করছে তা দেখ।
সচিত্র নির্দে শনা দেখার জন্য আপনার সন্তানকে 10–15 সেকেন্ড সময় দিন।

বলুন

সে উত্তর খুঁজছে।
বালকটি কী করছে সে সম্পর্কে যেক�োন�ো প্রশ্নের উত্তর দিন।

বলুন

নম্বর 2 হল�ো উত্তর কারণ এটি একটি নীল বর্গক্ষেত্র। সে বৃত্তটি এই উত্তর অনুযায়ী পূরণ
করছে।
উত্তরের অবস্থান চিহ্নিত করুন।
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বলুন

এই বুকলেটে কিছু প্রশ্ন আছে যেগুল�োর উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটিকে মন�োয�োগের সাথে দেখ
এবং বাদ যাওয়া অংশটি খ�োঁজে সেটি প্রশ্নব�োধক চিহ্নের সাথে উপযুক্ত বক্সে বসাও। ক�োন�ো
একটি ছবির জন্য অনেক সময় ব্যয় কর�ো না। যতগুল�ো ইচ্ছা করতে পার। তু মি যদি ত�োমার
উত্তর পরিবর্ত ন করতে চাও, তাহলে যেটি তু মি করেছিলে সেই চিহ্নটি মুছে ফেল এবং ত�োমার
নতু ন উত্তরের জন্য বৃত্তটি ভরাট কর। যখন তু মি “থাম�ো” চিহ্নে আসবে, তখন তু মি আর যাবে
না। ক�োন�ো প্রশ্ন আছে?

সবগুল�ো প্রশ্নের উত্তর দিন।
বলুন

তু মি শুরু করতে পার।

যতটু কু সাহায্য প্রয়�োজন, তা প্রদান করুন, ফলে আপনার সন্তান বিভিন্ন ধরনের
উপাদানের সাথে পরিচিত হতে পারবে। শুরু এবং থামার সময় লিখে রাখবেন না অথবা
অনুশীলন সন্তানকে জানাবেন না।
যখন আপনার সন্তান ননভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা শেষ করবে,
বলুন

থাম। ত�োমার পেন্সিল রাথ এবং ত�োমার বই বন্ধ কর।

ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা শুরুর আগে আপনার সন্তানকে একটি ছ�োট বিরতি দিন।
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ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা তদারকির নির্দেশনা
এই অনুশীলন পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার সন্তানকে নিউ ইয়র্ক সিটি গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ম�ৌখিক
মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত করা এবং প্রশ্নের ধরনের সাথে পরিচিত করা যা পরীক্ষায় আসে। আপনার সন্তান পৃষ্ঠা
জুড়ে বাম থেকে ডান দিকে একটি সারি অনুসরণ করার জন্য লাইনফাইন্ডার চিনতে, সঠিকভাবে উত্তর চিহ্নিত
করতে এবং প্রয়�োজনে উত্তর পরিবর্ত ন করতে শিখবে।
অনুশীলন পরীক্ষার স্কোর করা হয় না। অতএব, প্রশ্নসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপনার সন্তানকে যতটা
প্রয়োজন সাহায্য দিতে হবে। সবচেয়ে কার্যকর ফল পেতে হলে নিয়মিত পরীক্ষা পরিচালনার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে
অনুশীলন পরীক্ষা নেওয়া উচিত। আপনার সুবিধার জন্য প্রশ্নগুল�োর সঠিক উত্তর এই নির্দে শনার পিছনে মুদ্রিত
আছে।
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তদারকির নির্দি ষ্ট নির্দেশনা
ব�োল্ড হরফের সকল নির্দে শনা আপনার সন্তানের সামনে পড়তে হবে। পিতামাতাদের নির্দে শনা (উচ্চস্বরে পড়া
যাবে না) যেগুল�ো রেগুলার ফন্ট-এ মুদ্রিত হয়। যদি আপনি পরীক্ষার সময় একটি প্রশ্ন পড়তে ভু ল করেন,
তাহলে থামুন এবং বলুন, “না, এটি ভু ল। আবার শুন।” তারপর সঠিকভাবে প্রশ্ন অথবা নির্দে শনা পড়ুন।
বলুন

আমরা ধাঁধার মত কিছু মজার কার্যক্রম করতে যাচ্ছি। ত�োমাকে কী করতে হবে আমি
তা না বলা পর্যন্ত ত�োমার বুকলেটটি বন্ধ রাখ।

বলুন

ত�োমার বুকলেটের পরবর্তী প্রশ্নপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা খ�োল। এখন প্রথম সারিতে তাকাও,
যেখানে তু মি সারির শুরুতে একটি ছ�োট চেয়ার দেখবে। চেয়ারে ত�োমার আঙু ল রাখ।
নিশ্চিত করুন যে আপনার সন্তান সঠিকভাবে বুকলেটটি খুলেছে এবং প্রদর্শিত ভারবাল
অনুশীলন পরীক্ষার প্রথম পাতায় রয়েছে।

বলুন
1

যখন ছবিগুলি এভাবে পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে, তখন আমরা বলি এগুল�ো একটি সারিতে আছে।
পৃষ্ঠা জুড়ে বাম থেকে ডানদিকে আপনার আঙু ল সরিয়ে দেখান।

বলুন

নিশ্চিত কর যে তু মি উত্তর দেওয়ার স্থানটি দেখতে পাচ্ছ। ছ�োট চেয়ারের পাশে বিল্ডিং
ব্লকগুল�োর দিকে তাকাও। একটি হার্টে র নীচের সঠিক সংখ্যাটি খ�োঁজ�ো। সারির পরবর্তী
অংশে ঐ সংখ্যাটির নীচে চিহ্ন দাও।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

হার্টে র নীচে ক�োন সংখ্যাটি সঠিক?
উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

হ্যাঁ, হার্টে র ঠিক নীচের 2 সংখ্যাটি একমাত্র সঠিক সংখ্যা। 3 নং সংখ্যাটি একটি হার্টে র
পাশে, কিন্তু এটি এক-এর নীচে নয়। 5 সংখ্যাটি হার্টে র উপরে এবং 6 হার্টে র পাশে। তু মি
কি বুঝেছ কেন সংখ্যা 2 সঠিক উত্তর? এইমাত্র আমরা যা করেছি তা না বুঝে থাকলে
আমাকে বল।
যেক�োন�ো প্রশ্নের উত্তর দিন। তারপর প্রশ্ন 2-এ যান।

বলুন
2

পরবর্তী সারির নীচে ত�োমার আঙু ল রাখ, যেখানে তু মি কাঁচি দেখছ। সে স্থানটি চিহ্নিত
কর ছবিটির নীচে যেখানে দেখা যায়: একটি বালিকা, একটি কুকুর এবং একটি বিড়ালের
মাঝে বসে আছে এবং একটি টিভি শ�ো দেখছে। টিভির পিছনে একটি বাতি রয়েছে।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।
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বলুন

তু মি কি প্রথম ছবিটির নীচে চিহ্নিত করেছিলে? প্রথম ছবি একমাত্র ছবি, যেখানে টিভির
পিছনে একটি বিড়াল ও একটি কুকুরের মধ্যে একটি বাতিসহ একটি বালিকাকে দেখায়।
ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন। প্রয়�োজন হলে, বাড়তি ব্যাখ্যা করুন।

বলুন
3

এখন পরবর্তী সারিতে ত�োমার আঙু ল রাখ, যেটিতে রংধনু আছে। রংধনুর পাশের
বক্সটিতে তাকাও। বক্সটিতে বৃত্ত আছে এবং এর মধ্যে অক্ষর আছে। সারির পরবর্তী
অংশে, উভয় বৃত্তের ভিতরে অক্ষরের নীচে চিহ্ন দাও।
সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন স্থানটি তু মি চিহ্নিত করেছ?
উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

হ্যাঁ, তৃ তীয় উত্তরটি সঠিক, তাই নয় কি? উভয় বৃত্তের ভিতরে শুধুমাত্র অক্ষর C আছে।
অক্ষর B এবং D উভয়ই শুধুমাত্র একটি বৃত্তের ভিতরে আছে এবং অক্ষর A উভয় বৃত্তের
বাইরে আছে। যদি তু মি একটি ভিন্ন অক্ষরের নীচের স্থান চিহ্নিত কর, তাহলে ত�োমার
চিহ্ন মুছে দাও এবং অক্ষর C এর নীচে চিহ্নিত কর। ক�োন�ো প্রশ্ন আছে?
আপনার সন্তানের ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

বলুন
4

এখন পরবর্তী সারিতে ত�োমার আঙু ল রাখ, যেটিতে একটি ঘুড়ি আছে। বক্সের নীচে
চিহ্নিত কর যেখানে একটি বর্গক্ষেত্রের পাশে একটি ত্রিভুজ আছে যার ভিতরে একটি বৃত্ত
আছে।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

তু মি কি প্রথম উত্তরটি চিহ্নিত করেছিলে? এটি একমাত্র উত্তর যেখানে একটি বর্গক্ষেত্রের
পাশে একটি ত্রিভুজ আছে যার ভিতরে একটি বৃত্ত রয়েছে। তু মি কি বুঝেছ কেন অন্য
উত্তরটি ভুল?
এটি নিশ্চিত করুন যে আপনার সন্তান 4 নম্বর প্রশ্নটি বুঝেছে।

বলুন

এখন পৃষ্ঠা উল্টাও। প্রথম সারির শুরুতে ত�োমার একটি টেবিল দেখা উচিত।
এটি নিশ্চিত করুন যে আপনার সন্তান ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষার পৃষ্ঠা 2-এর প্রতি
লক্ষ্য করছি।

বলুন
5

শ�োন। সারির শুরুতে তু মি দেখছ পিটার দুই স্লাইস পিৎজা খেয়েছিল। ডেভিড ঠিক
পিটারের সমানসংখ্যক স্লাইস খেয়েছিল। সারির পরবর্তী অংশে, ছবির নীচে চিহ্ন দাও
যেখানে ডেভিড কত স্লাইস পিৎজা খেয়েছে, তা দেখা যায়।
সাময়িক বিরতি দিন।

কপিরাইট © 2012 NCS Pearson, Inc. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
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বলুন

তু মি কি দ্বিতীয় উত্তরটির নীচে চিহ্ন দিয়েছ, যেখানে দুই স্লাইসের কথা আছে? পিটার দুই
স্লাইস খেয়েছিল এবং যদি ডেভিড ঠিক সমানসংখ্যক স্লাইস খেয়ে থাকে তাহলে, সে দুই
স্লাইস খেয়েছে। তু মি কি বুঝেছ?
প্রয়�োজন হলে, বাড়তি ব্যাখ্যা করুন।

বলুন
6

এখন পরবর্তী সারিতে ত�োমার আঙু ল রাখ, যেখানে তু মি ডিম দেখতে পাচ্ছ। সেই
ছবিটির নীচে চিহ্নিত কর যা এটি দেখায়: স্টোরের জানালায়, পরিধানের জন্য দুটি
জিনিস আছে এবং আরেকটি আছে খেলার জন্য।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন ছবিটি তু মি চিহ্নিত করেছিলে?
উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

হ্যাঁ, চতু র্থ ছবিতে শুধুমাত্র পরিধানের জন্য দুটি জিনিস দেখায় এবং একটি খেলার জন্য।
তু মি কি বুঝেছ কেন চতু র্থ ছবিটি সঠিক উত্তর?
এটি নিশ্চিত করুন যে আপনার সন্তান 6 নম্বর প্রশ্নটি বুঝেছে।

বলুন

এখন আমরা সকলে মিলে এটিই করব। ত�োমার পেন্সিল নীচে রাখ। অল্প দিনের মধ্যে,
তু মি এই ধরনের সমস্যা আর�ো করবে। এগুল�ো ত�োমার কাছে একই রকম মনে হবে,
কারণ তু মি স্মরণ করবে কেমন করে সেগুল�ো কাজ করে। ত�োমার বুকলেটটি বন্ধ কর
যাতে সামনের কভারটি উপরে থাকে।
দেখান। তারপর পরীক্ষার বুকলেট সংগ্রহ করুন। এটি অনুশীলন পরীক্ষার সমাপ্তি।
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সঠিক উত্তরসমূহের তালিকা

ননভারবাল অনুশীলন
পরীক্ষা
1					 3
2					 1
3					 3
4					 1
5					 4
6					 4
7					 4
8					 5

ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা
1					 1
2					 1
3					 3
4					 1
5					 2
6					 4
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পার্ট 1
ননভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা
তদারকির নির্দেশনা
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তদারকির নির্দি ষ্ট নির্দেশনা
অনুশীলন পরীক্ষার শুরুতে

1.	নিম্নলিখিত বিষয়গুল�ো নিশ্চিত করুন:
		
a.	
অনুশীলন পরীক্ষার সাথে সম্পর্কি ত বই অথবা অন্যান্য সরঞ্জামসমূহ ডেস্ক বা টেবিল থেকে
সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
		
b. আপনার সন্তান আরামদায়কভাবে বসে আছে।
		
c. আপনার সন্তানের সাথে ইরেজারসহ দুইটি নম্বর 2 সফট-লীড পেন্সিল আছে।
2.	নিউ ইয়র্ক সিটি গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড অনুশীলন পরীক্ষার জন্য আপনার সন্তানকে সাহায্য
করুন।
3.	নিম্নলিখিত ব�োল্ড হরফের নির্দে শনাবলী যেভাবে লিখা আছে, সেভাবে পাঠ করুন। প্রয়�োজন হলে
আপনি আপনার নিজের ভাষায় নির্দে শনাটি ব্যাখা করতে পারেন। যে লেখাটি ব�োল্ড নয় সেটি
আপনার জন্য পরবর্তী নির্দে শনা এবং তা উচ্চস্বরে পড়া উচিত নয়।
4.	
আপনার সুবিধার জন্য, প্রশ্নগুল�োর সঠিক উত্তর এই নির্দে শনাবলীর পিছনে মুদ্রিত আছে।

ননভারবাল অনুশীলন পরীক্ষার তদারকি:
বলুন

ত�োমার পরীক্ষার বুকলেটের 1 নম্বর পৃষ্ঠা খ�োল এবং ছবিগুল�ো দেখ।
প্রথম পৃষ্ঠা দেখা যায় এমনভাবে পরীক্ষার বুকলেটটি ধরুন।

বলুন

বালকটি কী করছে তা দেখ।
সচিত্র নির্দে শনা দেখার জন্য আপনার সন্তানকে 10–15 সেকেন্ড সময় দিন।

বলুন

সে উত্তর খুঁজছে।
বালকটি কী করছে সে সম্পর্কে যেক�োন�ো প্রশ্নের উত্তর দিন।

বলুন

নম্বর 2 হল�ো উত্তর কারণ এটি একটি নীল বর্গক্ষেত্র। সে এই উত্তরের নিচের বৃত্তটি ভরাট
করছে।
উত্তরের অবস্থান দেখিয়ে দিন।
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বলুন

এই বুকলেটে কিছু প্রশ্ন আছে যেগুল�োর উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেকটির প্রতি মন�োয�োগ দিয়ে দেখ
এবং উপযুক্ত বাদ যাওয়া অংশটি খুঁজে বের করে প্রশ্নব�োধক চিহ্নযুক্ত বক্সে বসাও। ক�োন�ো একটি
ছবির জন্য অনেক সময় ব্যয় কর�ো না। যতগুল�ো ইচ্ছা করতে পার। তু মি যদি ত�োমার উত্তর
পরিবর্ত ন করতে চাও, তাহলে যেটি তু মি করেছিলে সেই চিহ্নটি মুছে ফেল এবং ত�োমার নতু ন
উত্তরের জন্য বৃত্তটি ভরাট কর। যখন তু মি “থাম�ো” চিহ্নে আসবে, তখন তু মি আর যাবে না।
ক�োন�ো প্রশ্ন আছে?

সবগুল�ো প্রশ্নের উত্তর দিন।
বলুন

তু মি শুরু করতে পার।

যতটু কু সাহায্য প্রয়�োজন, তা প্রদান করুন, ফলে আপনার সন্তান বিভিন্ন ধরনের
উপাদানের সাথে পরিচিত হতে পারবে। শুরু এবং থামার সময় লিখে রাখবেন না অথবা
আপনার সন্তানকে জানাবেন না।
যখন আপনার সন্তান ননভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা শেষ করবে,
বলুন

থাম। ত�োমার পেন্সিল রাথ এবং ত�োমার বই বন্ধ কর।
ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা শুরুর আগে আপনার সন্তানকে একটি ছ�োট বিরতি দিন।
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ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা
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ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা তদারকির নির্দেশনা
এই অনুশীলন পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার সন্তানকে নিউ ইয়র্ক সিটি গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ম�ৌখিক
মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত করা এবং প্রশ্নের ধরনের সাথে পরিচিত করা যা পরীক্ষায় আসে। আপনার সন্তান লাইন
ফাইন্ডার চিনতে, পৃষ্ঠা জুড়ে বাম থেকে ডান দিকে একটি সারি অনুসরণ করতে, সঠিকভাবে উত্তর দিতে এবং
প্রয়�োজনে উত্তর পরিবর্ত ন করতে শিখবে।
অনুশীলন পরীক্ষার স্কোর করা হয় না। অতএব, প্রশ্নসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপনার সন্তানকে যতটা
প্রয়োজন সাহায্য দিতে হবে। সবচেয়ে কার্যকর ফল পেতে হলে নিয়মিত পরীক্ষা পরিচালনার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে
অনুশীলন পরীক্ষা নেওয়া উচিত। আপনার সুবিধার জন্য প্রশ্নগুল�োর সঠিক উত্তর এই নির্দে শনার পিছনে মুদ্রিত
আছে।
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তদারকির নির্দি ষ্ট নির্দেশনা
ব�োল্ড হরফের সকল নির্দে শনা আপনার সন্তানের সামনে পড়তে হবে। পিতামাতাদের নির্দে শনা (উচ্চস্বরে পড়া
যাবে না) যেগুল�ো রেগুলার ফন্ট-এ মুদ্রিত হয়। যদি আপনি পরীক্ষার সময় একটি প্রশ্ন পড়তে ভু ল করেন,
তাহলে থামুন এবং বলুন, “না, এটি ভু ল। আবার শ�োন।” তারপর সঠিকভাবে প্রশ্ন অথবা নির্দে শনা পড়ুন।
বলুন

আমরা ধাঁধার মত কিছু মজার কার্যক্রম করতে যাচ্ছি। ত�োমাকে কী করতে হবে, আমি
তা না বলা পর্যন্ত ত�োমার বুকলেটটি বন্ধ রাখ।

বলুন

ত�োমার বুকলেটের পরবর্তী প্রশ্নপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা খ�োল। এখন প্রথম সারিতে তাকাও,
যেখানে তু মি সারির শুরুতে একটি ছ�োট বিড়ালছানা দেখবে। বিড়ালছানার উপরে
ত�োমার আঙু ল রাখ।
নিশ্চিত করুন যে আপনার সন্তান সঠিকভাবে বুকলেটটি খুলেছে এবং প্রদর্শিত ভারবাল
অনুশীলন পরীক্ষার প্রথম পাতায় রয়েছে।

বলুন
1

যখন ছবিগুলি এভাবে পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে, তখন আমরা বলি এগুল�ো একটি সারিতে আছে।
পৃষ্ঠা জুড়ে বাম থেকে ডানদিকে আপনার আঙু ল সরিয়ে দেখান।

বলুন

শ�োন। সারির শুরুর দিকে বক্সের ভিতর দেখ ফিলিপ ঝিনুক খুঁজে পেয়েছে। ঝিনুকের
অর্ধেক তার বন্ধু , জেফ্রিকে দিল। সারির পরবর্তী অংশে, ছবির নীচে চিহ্ন দাও যেখানে
কত সংখ্যক ঝিনুক ফিলিপের কাছে আছে, তা দেখা যায়।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন স্থানটি তু মি চিহ্নিত করেছ?

উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।
বলুন

হ্যাঁ, শেষের উত্তরটি সঠিক, তাই নয় কি? যদি ফিলিপের কাছে আঁটটি ঝিনুক থাকে এবং
সেগুল�োর অর্ধেক তার বন্ধুকে দিত, তাহলে তার কাছে চারটি ঝিনুক থাকত। তু মি কি বুঝতে
পেরেছ কেন ফিলিপের চারটি ঝিনুক থাকত?

ক�োন�ো প্রশ্ন করা হলে উত্তর দিন।
বলুন

তু মি যদি শেষের ছবিটির নীচে চিহ্ন দিতে না পার�ো, তাহলে সে চিহ্ন মুছে ফেল�ো এবং
শেষের ছবিটির নীচের স্থানে চিহ্ন দাও।
আপনার সন্তানের উত্তর মুছে ফেলা এবং সঠিকভাবে চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি
দিন।
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বলুন
2

পরবর্তী সারির নীচে ত�োমার আঙু ল রাখ, যেখানে তু মি হাতু ড়ি দেখছ। নিশ্চিত কর যে
তু মি উত্তরের স্থানটি দেখতে পাচ্ছ। শ�োন: সবগুল�ো সাদা বৃত্ত সার্কস। সবগুল�ো ছায়াময়
বৃত্ত কলস। সবগুল�ো ডট দেয়া বৃত্ত ডিবস। ছবির নীচে চিহ্নিত কর যা সার্কস এবং
ডিবস-এ আছে, কিন্তু কলস-এ নেই। আবার শ�োন। সবগুল�ো সাদা বৃত্ত সার্কস। সবগুল�ো
ছায়াময় বৃত্ত কলস। সবগুল�ো ডট দেয়া বৃত্ত ডিবস। ছবির নীচে চিহ্নিত কর যা সার্কস
এবং ডিবস -এ আছে, কিন্তু কলস নয়।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ত�োমাকে দ্বিতীয় ছবির নীচে চিহ্নিত করতে হবে। হচ্ছে ছায়াময় বৃত্ত এবং দ্বিতীয় ছবিতে
ক�োন�ো ছায়াময় বৃত্ত নেই। তু মি কি দেখেছ কেন দ্বিতীয় উত্তরটি সঠিক?
সকল প্রশ্নের উত্তর দিন, প্রয়�োজন হলে বাড়তি ব্যাখ্যা দিন। তারপর 3 নম্বরে যান।

বলুন
3

এখন বইয়ের উপরের সারিতে ত�োমার আঙু ল রাখ। সারির শুরুর দিকের বর্গক্ষেত্রের
মধ্যে আকৃতিগুল�োর দিকে তাকাও। মন�োয�োগ দিয়ে শ�োন কি ঘটে। প্রতিটি আকৃতি তার
নিকটস্থ ক�োণের বর্গক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যায়। সারির পরবর্তী অংশে, ছবির নীচে চিহ্ন
দাও যেখানে আকৃতিগুলি এখন কেমন দেখায়, তা দেখা যায়।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন স্থানটি তু মি চিহ্নিত করেছিলে?
উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

হ্যাঁ, ত�োমার তৃ তীয় ছবিটির নীচে উত্তরের স্থানটি চিহ্নিত করা উচিত। তৃ তীয় ছবিটি
হল�ো একমাত্র ছবি, যাতে প্রতিটি আকৃতিকে কর্ণারের বর্গক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা
যায়। ক�োন�ো প্রশ্ন আছে?
আপনার সন্তানের ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

বলুন
4

নীচে শেষ সারিতে যান। সারির শুরুতে ত�োমার একটি ছ�োট কাপ দেখা উচিত। ঐ
সারিতে ত�োমার আঙু ল রাখ। একগুচ্ছ আকৃতির নীচে চিহ্নিত কর যেখানে চারটি
আকৃতির সবগুল�ো ভিন্ন ভিন্ন।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন স্থানটি তু মি চিহ্নিত করেছ?
উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।
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বলুন

হ্যাঁ, ত�োমাকে চতু র্থ ছবির নীচের স্থানটি চিহ্নিত করতে হবে, কারণ এটি একমাত্র গুচ্ছ,
যেখানে চারটি আকৃতির সবগুল�ো ভিন্ন ভিন্ন। তু মি কি বুঝেছ কেন চতু র্থ ছবিটি সঠিক?
যেক�োন�ো প্রশ্নের উত্তর দিন।

বলুন

তু মি যদি চতু র্থ ছবিটির নীচে চিহ্ন না দিয়ে থাক�ো, তাহলে ত�োমার চিহ্নটি মুছে ফেল
এবং চতু র্থ ছবিটির নীচে উত্তরের স্থানে চিহ্ন দাও।
আপনার সন্তানের উত্তর মুছে ফেলা এবং সঠিকভাবে চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি
দিন।

বলুন
5

এখন পৃষ্ঠা উল্টাও। প্রথম সারিতে ত�োমার আঙু ল রাখ, যেখানে তু মি ছ�োট ডিম দেখছ।
শ�োন। আমান্ডার পাঁচটি বিড়ালছানা রয়েছে। শুধু দুইটি বিড়ালছানা ধূসর বর্ণের। সে
ছবিটির নীচে চিহ্নিত কর যেটাতে আমান্ডার সকল বিড়ালছানা দেখা যাচ্ছে।
সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন ছবিটি তু মি চিহ্নিত করেছিলে?
উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

হ্যাঁ, প্রথম ছবিটি সঠিক, তাই নয় কি? এটি একমাত্র ছবি যেখানে পাঁচটি বিড়ালছানার
একটি দলের মধ্যে দুইটি ধূসর বিড়ালছানা দেখাচ্ছে। অন্য ছবিটিতে ভুল সংখ্যক
বিড়ালছানা অথবা অনেকগুল�ো ধূসর বিড়ালছানা দেখাচ্ছে। তু মি কি বুঝেছ কেন প্রথম
উত্তরটি সঠিক?
সকল প্রশ্নের উত্তর দিন, প্রয়�োজন হলে বাড়তি ব্যাখ্যা দিন।

বলুন
6

এখন ত�োমার মার্কারটি শেষ সারিতে নিয়ে যাও, যেটিতে কচ্ছপের ছবি আছে। সেই
ছবিটির নিচে চিহ্নিত কর, যাতে দেখা যায়: সবচেয়ে বড় ট্রাকটি লাইনের প্রথমে এবং
সবচেয়ে ছ�োট ট্রাকটি মাঝখানে।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন ছবিটি তু মি চিহ্নিত করেছিলে?
উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

হ্যাঁ, শুধু দ্বিতীয় উত্তরটি হচ্ছে একমাত্র উত্তর, যাতে বড় ট্রাকটি লাইনের সামনে এবং
সবচেয়ে ছ�োট ট্রাকটি মাঝখানে। অন্যান্য ছবিতে সবচেয়ে বড় ট্রাকটি ভুল স্থানে অথবা
সবচেয়ে ছ�োট ট্রাকটি ভুল স্থানে দেখাচ্ছে। ত�োমার কি ক�োন�ো প্রশ্ন আছে?
সকল প্রশ্নের উত্তর দিন, কেন দ্বিতীয় উত্তরটি সঠিক, আপনার সন্তান যে তা বুঝতে
পেরেছে, সেটা নিশ্চিত করুন।

বলুন

এখন আমরা সকলে মিলে এটিই করব। ত�োমার পেন্সিল নীচে রাখ। অল্প দিনের মধ্যে,
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এই ধরনের কাজ তু মি আর�ো করবে। এগুল�ো ত�োমার কাছে একই রকম মনে হবে, কারণ
তু মি স্মরণ করবে কেমন করে সেগুল�ো কাজ করে। ত�োমার বুকলেটটি বন্ধ কর যাতে
সামনের কভারটি উপরে থাকে।
দেখান। তারপর পরীক্ষার বুকলেট সংগ্রহ করুন। এটি প্রস্তুতি পরীক্ষার উপসংহার।
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সঠিক উত্তরসমূহের তালিকা

ননভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা
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পার্ট 1
ননভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা
তদারকির নির্দেশনা
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তদারকির নির্দি ষ্ট নির্দেশনা
অনুশীলন পরীক্ষার শুরুতে
1.	নিম্নলিখিত বিষয়গুল�ো নিশ্চিত করুন:
		
a.	
অনুশীলন পরীক্ষার সাথে সম্পর্কি ত বই অথবা অন্যান্য সরঞ্জামসমূহ ডেস্ক বা টেবিল থেকে
সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
		
b. আপনার সন্তান আরামদায়কভাবে বসে আছে।
		
c. আপনার সন্তানের সাথে ইরেজারসহ দুইটি নম্বর 2 সফট-লীড পেন্সিল আছে।
2.	নিউ ইয়র্ক সিটি গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড অনুশীলন পরীক্ষার জন্য আপনার সন্তানকে সাহায্য
করুন।
3.	নিম্নলিখিত ব�োল্ড হরফের নির্দে শনাবলী যেভাবে লিখা আছে, সেভাবে পাঠ করুন। প্রয়�োজন হলে
আপনি আপনার নিজের ভাষায় নির্দে শনাটি ব্যাখা করতে পারেন। যে লেখাটি ব�োল্ড নয় সেটি
আপনার জন্য পরবর্তী নির্দে শনা এবং তা উচ্চস্বরে পড়া উচিত নয়।
4.	
আপনার সুবিধার জন্য, প্রশ্নগুল�োর সঠিক উত্তর এই নির্দে শনাবলীর পিছনে মুদ্রিত আছে।

ননভারবাল অনুশীলন পরীক্ষার তদারকি:
বলুন

ত�োমার পরীক্ষার বুকলেটের 1 নম্বর পৃষ্ঠা খ�োল এবং ছবিগুল�ো দেখ।
প্রথম পৃষ্ঠা দেখা যায় এমনভাবে পরীক্ষার বুকলেটটি ধরুন।

বলুন

বালকটি কী করছে তা দেখ।
সচিত্র নির্দে শনা দেখার জন্য আপনার সন্তানকে 10–15 সেকেন্ড সময় দিন।

বলুন

সে উত্তর খুঁজছে।
বালকটি কী করছে সে সম্পর্কে যেক�োন�ো প্রশ্নের উত্তর দিন।

বলুন

নম্বর 2 হল�ো উত্তর কারণ এটি একটি নীল বর্গক্ষেত্র। সে এই উত্তরের নিচের বৃত্তটি ভরাট
করছে।
উত্তরের অবস্থান চিহ্নিত করুন।
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বলুন

এই বুকলেটে উত্তরের জন্য কিছু প্রশ্ন আছে। প্রত্যেকটির প্রতি মন�োয�োগ দিয়ে দেখ এবং উপযুক্ত
বাদ যাওয়া অংশটি খুঁজে বের করে প্রশ্নব�োধক চিহ্নযুক্ত বক্সে বসাও। ক�োন�ো একটি ছবির জন্য
অনেক সময় ব্যয় কর�ো না। যতগুল�ো ইচ্ছা করতে পার। তু মি যদি ত�োমার উত্তর পরিবর্ত ন
করতে চাও, তাহলে যেটি তু মি করেছিলে সেই চিহ্নটি মুছে ফেল এবং ত�োমার নতু ন উত্তরের জন্য
বৃত্তটি ভরাট কর। যখন তু মি “থাম�ো” চিহ্নে আসবে, তখন তু মি আর যাবে না। ক�োন�ো প্রশ্ন
আছে?

সবগুল�ো প্রশ্নের উত্তর দিন।
বলুন

তু মি শুরু করতে পার।

যতটু কু সাহায্য প্রয়�োজন, তা প্রদান করুন, ফলে আপনার সন্তান বিভিন্ন ধরনের
উপাদানের সাথে পরিচিত হতে পারবে। শুরু এবং থামার সময় লিখে রাখবেন না অথবা
আপনার সন্তানকে জানাবেন না।
যখন আপনার সন্তান ননভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা শেষ করবে,
বলুন

থাম। ত�োমার পেন্সিল রাখ এবং ত�োমার বই বন্ধ কর।
ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা শুরুর আগে আপনার সন্তানকে একটি ছ�োট বিরতি দিন।
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পার্ট 2
ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা
তদারকির নির্দেশনা
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ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা তদারকির নির্দেশনা
এই অনুশীলন পরীক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার সন্তানকে নিউ ইয়র্ক সিটি গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ম�ৌখিক
মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত করা এবং প্রশ্নের ধরনের সাথে পরিচিত করা যা পরীক্ষায় আসে। আপনার সন্তান পৃষ্ঠা
জুড়ে বাম থেকে ডান দিকে একটি সারি অনুসরণ করার জন্য লাইনফাইন্ডার চিনতে, সঠিকভাবে উত্তর চিহ্নিত
করতে এবং প্রয়�োজনে উত্তর পরিবর্ত ন করতে শিখবে।
অনুশীলন পরীক্ষার স্কোর করা হয় না। অতএব, প্রশ্নসমূহ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপনার সন্তানকে যতটা
প্রয়োজন সাহায্য দিতে হবে। সবচেয়ে কার্যকর ফল পেতে হলে নিয়মিত পরীক্ষা পরিচালনার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে
অনুশীলন পরীক্ষা নেওয়া উচিত। আপনার সুবিধার জন্য প্রশ্নগুল�োর সঠিক উত্তর এই নির্দে শনার পিছনে মুদ্রিত
আছে।
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তদারকির নির্দি ষ্ট নির্দেশনা
ব�োল্ড হরফের সকল নির্দে শনা আপনার সন্তানের সামনে পড়তে হবে। পিতামাতাদের নির্দে শনা (উচ্চস্বরে পড়া
যাবে না) যেগুল�ো রেগুলার ফন্ট-এ মুদ্রিত হয়। যদি আপনি পরীক্ষার সময় একটি প্রশ্ন পড়তে ভু ল করেন,
তাহলে থামুন এবং বলুন, “না, এটি ভু ল। আবার শ�োন।” তারপর সঠিকভাবে প্রশ্ন অথবা নির্দে শনা পড়ুন।
বলুন

আমরা এখন কিছু বিভিন্ন সমস্যার কাজ করতে যাচ্ছি। ত�োমার কাছে সম্ভবত এগুল�োকে
ধাঁধার মত আকর্ষণীয় এবং অপ্রচলিত বলে মনে হতে পারে। ত�োমার বুকলেটে ত�োমার
উত্তর চিহ্নিত কর। আমরা একত্রে কাজ করার সময় প্রতিটি সমস্যা নিয়ে আল�োচনা
করব, যাতে তু মি বুঝতে পার কিভাবে তারা সব কাজ করে।
ত�োমার বুকলেটের পরবর্তী প্রশ্নপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা খ�োল।
নিশ্চিত করুন যে আপনার সন্তান সঠিকভাবে বুকলেটটি খুলেছে এবং প্রদর্শিত ভারবাল
অনুশীলন পরীক্ষার প্রথম পাতায় রয়েছে।

বলুন
1

নম্বর 1 এর মাধ্যমে পৃষ্ঠার উপরের দিকে ছবিগুল�োর গ্রুপ খ�োঁজ�ো। যখন ছবি এভাবে
পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে, তখন আমরা বলি এগুল�ো একটি সারিতে আছে।
পৃষ্ঠা জুড়ে বাম থেকে ডানদিকে আপনার আঙু ল সরিয়ে দেখান।

বলুন

এখন প্রশ্ন 1 দেখ। সারির শুরুর দিকের ছবিটিতে গ্লোরিয়া এবং তার বন্ধুদের দেখাচ্ছে।
তাদের দুজনের প্রত্যেকের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ ক্র্যাকার্স আছে। সারির পরবর্তী অংশে,
তাদের প্রত্যেকের কাছে কতটি ক্র্যাকার্স আছে তা ছবিটির নীচে চিহ্নিত কর।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন স্থানটি তু মি চিহ্নিত করেছ?

উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।
বলুন

হ্যাঁ, ত�োমার তৃ তীয় ছবিটির নীচের স্থানটি চিহ্নিত করা উচিত। গ্লোরিয়া এবং তার বন্ধু
প্রত্যেকের জন্য দুইটি করে ক্র্যাকার্স আছে, তাদের আটটি ক্র্যাকার্স প্রয়�োজন হতে পারে। তু মি
দেখতে পাচ্ছ এই গণনা খুব কঠিন নয়। ত�োমার শুধু মন�োয�োগ দিয়ে শ�োনা প্রয়�োজন। ত�োমার
কি ক�োন�ো প্রশ্ন আছে?

সবগুল�ো প্রশ্নের উত্তর দিন। তারপর নম্বর 2 এ যান।
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বলুন
2

এখন প্রশ্ন 2 দেখ। সারির শুরুর দিকের বক্সের অক্ষরগুল�োর দিকে তাকাও। এই নিয়মটি
মন�োয�োগ দিয়ে শ�োন�ো। A এর জন্য X এবং M এর জন্য C। সারির পরবর্তী অংশে A
এবং M এর জন্য যে অক্ষরগুল�ো ব্যবহার করা হয়েছে তার নীচে চিহ্নিত কর। আবার
মন�োয�োগ দিয়ে শ�োন। A এর জন্য X এবং M এর জন্য C। সারির পরবর্তী অংশে A এবং
M এর জন্য যে অক্ষরগুল�ো ব্যবহার করা হয়েছে তার নীচে চিহ্নিত কর।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন স্থানটি তু মি চিহ্নিত করেছ?
উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

দ্বিতীয় অক্ষরগুলির সেটের নীচে উত্তরের স্থানে ত�োমার চিহ্নিত করা উচিত। শুরু থেকে
A এর জন্য X হলে, আমরা জানি যে অক্ষর X এর আগে যাওয়া উচিত। এবং M এর জন্য
C হলে, অক্ষর C পরে হবে। আমরা এই মাত্র যা করলাম তা সম্পর্কে ত�োমার কি ক�োন�ো
প্রশ্ন আছে?
আপনার সন্তানের ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

বলুন
3

এখন প্রশ্ন 3 দেখ। শ�োন। সারির শুরুর ছবিটিতে লিজ এবং ম্যাটের দুপরে
ু র খাবার
দেখান�ো হয়েছে। তারপর লিজ স্যান্ডউইচের অর্ধেক খেয়েছে এবং তার জুসের পুর�োটা
পান করেছে। ম্যাট শুধুমাত্র তার আপেলটি খেয়েছিল। সারির পরবর্তী অংশে, যেখানে
লিজ এবং ম্যাট দুপরে
ু র খাবার দেখান�ো হয়েছে এখন তার নীচে চিহ্নিত কর।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

তু মি কি উত্তর খুঁজে পেয়েছ?
উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

দ্বিতীয় ছবিটি সঠিক উত্তর, তাই নয় কি? দ্বিতীয় ছবিটি দেখায় একটি দুপরে
ু র খাবারে
অর্ধেক স্যান্ডউইচ এবং পুর�ো জুস খাওয়া হয়েছে এবং অন্য দুপরে
ু র খাবারে কেবল একটি
আপেল খাওয়া হয়েছে। তু মি যদি ভিন্ন উত্তর চিহ্নিত করে থাক�ো তাহলে ত�োমার চিহ্নিটি
মুছে ফেল�ো এবং দ্বিতীয় ছবির নীচের স্থানটি ভরাট কর।
আপনার সন্তানের উত্তর মুছে ফেলা এবং সঠিকভাবে চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি
দিন।

বলুন
4

এখন প্রশ্ন 4 দেখ। সারির শুরুর দিকের বক্সের অক্ষরগুল�োর দিকে তাকাও। মন�োয�োগ
দিয়ে শ�োন কি ঘটে। যেখানে G আছে সেখানে M স্থানান্তরিত হয়। যেখানে F আছে
সেখানে J স্থানান্তরিত হয়। G, F এবং B বাদ পড়ে। সারির পরবর্তী অংশে, ছবিটিতে
অক্ষরগুলি এখন কেমন দেখায় তার নীচে চিহ্ন দাও। আবার মন�োয�োগ দিয়ে শ�োন�ো কি
ঘটে। যেখানে G আছে সেখানে M স্থানান্তরিত হয়। যেখানে F আছে সেখানে J স্থানান্তরিত
হয়। G, F এবং B বাদ পড়ে। ত�োমার উত্তরের নীচে চিহ্ন দাও।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।
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বলুন

ক�োন স্থানটি তু মি চিহ্নিত করেছ?
উত্তরের জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

হ্যাঁ, তৃ তীয় উত্তরটি সঠিক। তু মি দেখতে পারবে G যেখানে ছিল M সেখানে স্থানান্তর
হয়েছে, F যেখানে ছিল J সেখানে স্থানান্তর হয়েছে এবং G, F ও B বাদ পড়েছে। অন্য
উত্তরটি ভুল কারণ M এবং J ভুল স্থানে আছে অথবা বক্সের মধ্যে যে অক্ষরগুল�ো আছে
তা বাদ দেয়া উচিত। ক�োন�ো প্রশ্ন আছে?
ক�োন�ো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

বলুন

এখন পৃষ্ঠা উল্টাও। পৃষ্ঠার উপরে 5 নম্বর প্রশ্নের দিকে তাকাও।

বলুন
5

সারির শুরুতে তিনটি তীর চিহ্নের দিকে তাকাও। স�োজা তীর মানে দাঁড়ান�ো। বাঁকান�ো
তীর মানে বসা। ভাঙ্গা তীর মানে লাফান�ো। সারির পরবর্তী অংশে, তীরের গ্রুপে চিহ্ন
দাও যার মানে বসা, দাঁড়ান�ো, লাফান�ো, দাঁড়ান�ো।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন স্থানটি তু মি চিহ্নিত করেছিলে?
উত্তর দেওয়ার জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ওটাই ঠিক, প্রথম উত্তরটিই সঠিক উত্তর। এটি কেবল কতকগুলি তীরের মাধ্যমে উত্তর
যার মানে বসা, দাঁড়ান�ো, লাফান�ো, দাঁড়ান�ো। তু মি কি প্রথম ছবিটির নীচে চিহ্নিত
করেছিলে?
যদি প্রয়�োজন হয়, আবার�ো প্রশ্ন 5 ব্যাখ্যা করুন।

বলুন
6

শেষের সারিতে তাকাও। সেই ছবিটির নীচে চিহ্নিত কর যা এটি দেখায়: হ্যাটবিহীন
তিনজন খাট�ো শিশুর পিছনে দুইজন হ্যাট পরিহিত লম্বা শিশু।
আপনার সন্তানের উত্তর চিহ্নিত করার সময় সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

ক�োন স্থানটি তু মি চিহ্নিত করেছিলে?
উত্তর দেওয়ার জন্য সাময়িক বিরতি দিন।

বলুন

হ্যাঁ, চতু র্থ উত্তরটি সঠিক। এটি কেবল মাত্র একটি ছবি যার মধ্যে হ্যাটবিহীন তিনজন
খাট�ো শিশুর পিছনে দুইজন হ্যাট পরিহিত লম্বা শিশু। তু মি কি বুঝেছ?
এটি নিশ্চিত করুন যে আপনার সন্তান 6 নম্বর প্রশ্নটি বুঝেছে।

বলুন

এখন আমরা সকলে মিলে এটিই করব। ত�োমার পেন্সিল নীচে রাখ। অল্প দিনের মধ্যে,
এই ধরনের কাজ তু মি আর�ো করবে। এগুল�ো ত�োমার কাছে একই রকম মনে হবে, কারণ
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তু মি স্মরণ করবে কেমন করে সেগুল�ো কাজ করে। ত�োমার বুকলেটটি বন্ধ কর যাতে
সামনের কভারটি উপরে থাকে।
দেখান। তারপর পরীক্ষার বুকলেট সংগ্রহ করুন। এটি অনুশীলন পরীক্ষার সমাপ্তি।
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সঠিক উত্তরসমূহের তালিকা

ননভারবাল অনুশীলন
পরীক্ষা
1					 3
2					 1
3					 1
4					 4
5					 4
6					 4
7					 4
8					 5
ভারবাল অনুশীলন পরীক্ষা
1					 3
2					 2
3					 2
4					 3
5					 1
6					 4
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মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রিত

ISD16851

গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড

মূল্যায়ন প্রোগ্রাম (GTAP)
অনুশীলন পরীক্ষা
Carmen Fariña, Chancellor

2018—2019

2011

সালে অথবা এর আগে
জন্মগ্রহণকারী
শিক্ষার্থীদের জন্য

কপিরাইট © 2012 NCS Pearson, Inc. সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
সতর্কতা: কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই প্রকাশনার যেক�োন�ো ধরন বা উপায়ে পুনঃপ্রকাশ বা প্রচার, ইলেক্ট্রনিক বা যান্ত্রিক, অনুলিপিসহ, রেকর্ডিং
অথবা যেক�োন�ো তথ্য সংরক্ষণ পুনরুদ্ধার ও পদ্ধতি প্রয়�োগ করা যাবে না।
Pearson, Naglieri Nonverbal Ability Test, NNAT, Otis-Lennon School Ability Test, এবং OLSAT U.S. এবং/অথবা অন্যান্য দেশসমূহে Pearson Education, Inc.
এর বা শাখাসমূহের ট্রেডমার্ক । এই কাজের অংশবিশেষ পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল।

একটি ফ্যাগরগে ওটয়েকযার সসটেযার পগরেিন
্ম করুন
ে্যাকমকল ওডয়লকাম যসন্টারগুকল কখন যখালা থাডক তা জানডত 718-935-2009 নম্বডর যোন অথবা
schools.nyc.gov/WelcomeCenters সাইে যদখকু ন।
�ংট�র ফ্যাগরগে ওটয়েকযার সসটেযারসরূহ

1 Fordham Plaza, 7th Floor, Bronx, NY 10458 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 7, 9, 10

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 8, 11, 12
�্রুকগেটনর ফ্যাগরগে ওটয়েকযার সসটেযারসরূহ

415 89th Street, 5th Floor, Brooklyn, NY 11209 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 20, 21

1665 St. Marks Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 19, 23, 32
29 Fort Greene Place (BS12), Brooklyn, NY 11217 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 13, 14, 15, 16
1780 Ocean Avenue, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11230 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 17, 18, 22

র্যানহ্যােটনর ফ্যাগরগে ওটয়েকযার সসটেযারসরূহ

166 Essex Street New York, NY 10002 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 1
333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211, New York, NY 10001 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 1, 2, 4
388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713, New York, NY 10027 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 3, 5, 6
কুইট�র ফ্যাগরগে ওটয়েকযার সসটেযারসরূহ

28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor, Long Island City, NY 11101 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 24, 30
30-48 Linden Place, 2nd Floor, Flushing, NY 11354 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 25, 26
90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor, Jamaica, NY 11435 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 27, 28, 29
স্ট্যাটেন আইে্যাটন্ডর ফ্যাগরগে ওটয়েকযার সসটেযারসরূহ

715 Ocean Terrace, Building A
Staten Island, NY 10301 | সসেযা প্রযা� গডস্ট্রি্সরূহ: 31

স্ট্যাটেন আইে্যান্ড

�ং�

র্যানহ্যােন
কুই�

�্রুকগেন

গুরু�পূণ্ম ্যাগরখ এেং গরটসযাস্মসরূহ
schools.nyc.gov/GT

সবৰ্েশষ আপেডট, িরেসাসৰ্ এবং ইেভে�র তথ্য সং�হ কর�ন।
আপনার িনকটবতী� েকােনা এিলেম�াির ভ�ত� ইেভে� অংশ�হণ কর�ন।

schools.nyc.gov/Connect
কখনও সময়সীমা বা আপেডট িমস করেবন না! আমােদর িগফেটড অ্যা�
ট্যােলে�ড ভ�ত�র ইেমইল তািলকায় সাইন আপ কর�ন।

MySchools.nyc
G&T েটে� অংশ�হেণর জন্য আপনার িশ�র সময়সূিচ িনধৰ্ারণ কর�ন, এিলেম�াির ��লসমূহ অনুস�ান
কর�ন এবং িগফেটড অ্যা� ট্যােলে�ড কমৰ্সূিচসমূহ স�েকৰ্ জানুন—সব এক জায়গােতই।

এই সরটয়র রটর্ G&T সেটস্টর সূগি ব্গর করুন:

নটভম্বর
রিব

28
4
11
18
25

2018

েসাম ম�ল

29
5
12
19
26

30
6
13
20
27

ব� ধ ব�হ�িত ��

31
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

শিন

3
10
17
24
1

আপনযার সন্তযাটনর G&T সেস্ট স্যার পযাটেন

2019

এগপ্রে

সহযায়্যা গনন

718-935-2009 | ESEnrollment@schools.nyc.gov
G&T ভ�ত� স��ক�ত আপনার যিদ েকােনা �� থােক তাহেল েফান কর�ন অথবা িলখ� ন।
আপিন এক� ফ্যািমিল ওেয়লকাম েস�ারও পিরদশৰ্ন করেত পােরন—
�কানা জানেত এই বইেয়র িপছেনর কভােরর িভতের েদখ� ন।

