স্পেশালাইজড
হাই স্কুললর
প্রস্তাবনা
সকল শশক্ষার্থীর জন্য স্পেশালাইজড্ হাই স্কুল ভশতিলত অশিক
সমতা ততশর

স্পেশালাইজড্ হাই স্কুলগুশল হললা:
• The Bronx High School of Science
• The Brooklyn Latin School
• Brooklyn Technical High School

• High School for Mathematics, Science and
Engineering at the City College of New York
• High School of American Studies at Lehman College
• Queens High School for the Sciences at York College
• Staten Island Technical High School
• Stuyvesant High School
এই তালিকার অন্তর্ভু ক্ত নবম স্কভি হচ্ছে LaGuardia High School, যেটা এই প্রস্তাচ্ছবর
অন্তর্ভু ক্ত নয়।
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লক্ষয
একবারেে ববশী
পেীক্ষা বেয়াটা
ববরবচনায় োখুন

কর াে
অধ্যবসারয়ে সারে
পড়ারেখা করে
যান

বববচত্রময়তা
(ডাইভােবসটট)
বাড়ান

একটি ভাল এবং সুষ্ঠু
ভশতি প্রশিয়াাঃ
• শশক্ষার্থীলের ভশতির প্রস্তাব পাঠালন্ার সময় – শুিুমাত্র স্পেশালাইজড হাই স্কু ল
অযাডশমশন্ স্পেস্ট (SHSAT) ন্য় – অলন্কগুললা শবষয় মার্থায় রাখুন্।
o একটি মাত্র পরীক্ষার ফিাফি একটি লিক্ষার্থীর সঠিক মভিযায়ন করচ্ছত পাচ্ছর না। 
o লনউ ইয়কু লসটি হচ্ছে সারা যেচ্ছির মচ্ছযয একমাত্র লিসলিক্ট যেটা লকনা শুযভমাত্র একটি পরীক্ষার
ফিাফচ্ছির উপর লর্লি কচ্ছর লিক্ষার্থীচ্ছের স্কভ চ্ছি র্লতু কচ্ছর। 

• স্পেশালাইজড্ হাই স্কু লগুললালত (SHS) কলঠার শশক্ষা কার্ি িম বজায় রাখলত হলব।

• স্পেশালাইজড্ হাই স্কু লগুললালত (SHS) শশক্ষার্থীলের মলিয তবশিত্রময়তা বাড়ালত হলব।
o 2016 সাচ্ছি, যেিািাইজড্ হাই স্কভ িগুচ্ছিাচ্ছত (SHS) েত লিক্ষার্থীচ্ছক র্লতু র প্রস্তাব পাঠাচ্ছনা হচ্ছয়চ্ছে,
তার 50% লিচ্ছয়চ্ছে লনউ ইয়কু লসটির েতগুচ্ছিা লমিি স্কভ ি আচ্ছে তার মাত্র 4% স্কভ চ্ছি।  আমরা
চাই েত লিক্ষার্থী SHS স্কভ িগুচ্ছিাচ্ছত োচ্ছব, তারা আসচ্ছব লসটির সবগুচ্ছিা লমিল্ স্কভ ি যর্থচ্ছক এবং
এোড়াও আমাচ্ছের লসটিচ্ছত যে জনববলচত্রময়তা আচ্ছে ওটা এখাচ্ছনও প্রলতফলিত করচ্ছত চাই। 
o লনউ ইয়চ্ছকুর স্কভ িগুচ্ছিাচ্ছত কাচ্ছিা এবং িালতচ্ছনা লিক্ষার্থীর পলরমাণ হচ্ছে 68% লকন্তু মাত্র 9%
যেিািাইজড্ হাই স্কভ িগুচ্ছিাচ্ছত র্লতু র হবার প্রস্তাব পায়। 
o লনউ ইয়চ্ছকুর স্কভ িগুচ্ছিার 75% লনম্ন আচ্ছয়র পলরবার যর্থচ্ছক আচ্ছস, লকন্তু মাত্র 40% যেিািাইজড্ হাই
স্কভ িগুচ্ছিাচ্ছত র্লতু র হবার প্রস্তাব পায়। 
*তত্ত্বানভসন্ধাচ্ছণর মূি লর্লি হচ্ছে - এক্সাম স্কভিস: ইন্সাইড আলমশরকাস স্পমাস্ট শসললশিভ পাবশলক হাই স্কু ল পপুললশন্ শললখলেন্ শিন্ এবং হলকে
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প্রস্তাবন্াটি শক?
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এখন্

পােি 1
 প্রলতটি যেিািাইজড্ হাই স্কভ চ্ছি (SHS) লিসকর্ালর যপ্রাগ্রাম (Discovery Program)
বালড়চ্ছয় 20% লসট যেয়া যহাক।

শডসকভাশর স্পপ্রাগ্রাম
বাশড়লয় 20% শসে
স্পেয়া স্পহাক।

লিসকর্ালর যপ্রাগ্রাম হচ্ছে একটি গ্রীষ্ম (সামার) কািীন পড়চ্ছিখায় উন্নলতর কমুসূচী যেটা লকনা
যেসব লিক্ষার্থী েলরে লকন্ত পড়াচ্ছিখায় খভব র্াি করচ্ছে তাচ্ছেরচ্ছক যেিািাইজড্ হাই স্কভ িগুচ্ছিাচ্ছত
(SHS) র্লতু হচ্ছত সাহােয কচ্ছর। 
শশক্ষার্থীরা মলন্ান্ীত হবার স্পর্াগ্য হলব র্শে তারা শন্ম্নশলশখত শতন্টি মান্েলের
সবগুললা পুলরা কলরাঃ

স্পর্সব স্কু লল অশিক
সংখযক েশরদ্র
শশক্ষার্থী আলে স্পসই
স্কু লগুললার শেলক লক্ষয
শেলত হলব।

1

SHSAT যে সবুলনম্ন ফিাফি েরকার তারচ্ছচচ্ছয় একটভ কম যপচ্ছয়চ্ছে। 

2

তারা লপলেচ্ছয় আচ্ছে তাচ্ছের পলরবাচ্ছরর লনম্ন আচ্ছয়র কারচ্ছন, আবালসক অবস্থার
কারচ্ছন, অর্থবা ইংচ্ছরলজ র্াষা লিক্ষার্থী (ইংলিি িযাঙ্গভচ্ছয়জ িানুার) হবার কারচ্ছন। 

3

অলযক সংখযক েলরে লিক্ষার্থী (হাই যপার্াটিু) আচ্ছে যে স্কভ চ্ছি যসখাচ্ছন পড়চ্ছে। 

হাই যপার্াটিু স্কভ িগুচ্ছিার অর্থুবনলতক চালহো সভচক (ইকনলমক লনি ইনচ্ছিক্স ENI) র্থাচ্ছক অন্ততপচ্ছক্ষ 60%.
এটা যর্থচ্ছক অনভমান করা হয় স্কভ চ্ছির কত িতাংি লিক্ষার্থী অর্থুবনলতক োলরচ্ছের মচ্ছযয আচ্ছে।  যেচ্ছকান স্কভ চ্ছির
ENI আপলন যেখচ্ছত পাচ্ছবন স্কভ ি পারফরচ্ছমন্স িযািচ্ছবাচ্ছিুেঃ tools.nycenet.edu/dashboard/
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পরবতী
িাপ
SHSAT আলস্ত আলস্ত
বাশতল কলর শেলত
হলব।

সবলিলয় ভাল
করলে স্পর্সব
শশক্ষার্থী তালেরলক
ভশতি হবার প্রস্তাব
পাঠালন্া হলব।

পােি 2
• সামচ্ছনর লতন বেচ্ছরর মচ্ছযয, SHSAT আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত বালতি কচ্ছর লেচ্ছত হচ্ছব। 
• DOE -এর েতগুচ্ছিা লমিল্ স্কভ ি আচ্ছে সবগুচ্ছিার সবচ্ছচচ্ছয় র্াচ্ছিা ফিাফিকারী 7%
লিক্ষার্থীচ্ছক যেিািাইজড্ হাই স্কভ চ্ছি (SHS) র্লতু হবার প্রস্তাব পাঠাচ্ছনা হচ্ছব। 
• সবচ্ছচচ্ছয় র্াচ্ছিা ফিাফিকারীর লহচ্ছসচ্ছব করা হচ্ছব, (1) তাচ্ছের 7 যগ্রচ্ছি যেয়া লনউ ইয়কু
যেচ্ছটর িলণত এবং ELA পরীক্ষার ফিাফচ্ছির উপর, এবং তারা 7 যগ্রচ্ছি ইংচ্ছরলজ, অঙ্ক,
সমাজপাঠ ও লবজ্ঞাচ্ছন তাচ্ছের ক্লাচ্ছসর অনযানয লিক্ষার্থীর যর্থচ্ছক কত র্াি কচ্ছরচ্ছে; যসটার উপর
লর্লি কচ্ছর। 
• লিক্ষার্থীচ্ছের ঐ ফিাফচ্ছির উপর লর্লি কচ্ছর প্রলতটি স্কভ চ্ছি যকান যকান লিক্ষার্থী সবচ্ছচচ্ছয় র্াি
করচ্ছে তার তালিকা ততলর করা হচ্ছব। 
• SHS -এ র্লতু র প্রস্তাব যপচ্ছত হচ্ছি শুযভমাত্র লনচ্ছজর স্কভ চ্ছি হচ্ছিই হচ্ছব না, পভচ্ছরা লসটির সচ্ছবুাচ্চ
25%-এর মচ্ছযযও র্থাকচ্ছত হচ্ছব। 

লনউ ইয়কু যেচ্ছটর বতু মান আইন অনভোয়ী SHS -এ র্লতু হবার একমাত্র মানেণ্ড
হচ্ছে SHSAT পরীক্ষা। এই আইচ্ছনর যকান রকম পলরবতু ন আনচ্ছত হচ্ছি লনউ ইয়কু
যেচ্ছটর আইন-সর্ার আবলিযকর্াচ্ছব যর্াট লেচ্ছত হচ্ছব। 

ফিাফি প্রস্তুচ্ছতর সভত্র (কম্পলজট যস্কার ফরমভিা) :

ক্লাচ্ছসর যকাসুগুিার ফিাফি যরা হচ্ছব 55% + লনউ ইয়কু যেচ্ছটর িলণত এবং ELA পরীক্ষার ফিাফচ্ছির জনয যরা হচ্ছব 45%
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পরবতী
িাপ
SHSAT আলস্ত আলস্ত
বাশতল কলর শেলত
হলব।

সবলিলয় ভাল করলে
স্পর্সব শশক্ষার্থী
তালেরলক ভশতি হবার
প্রস্তাব পাঠালন্া হলব।

পােি 2: আলস্ত আলস্ত বাশতল কলর
স্পেয়ার প্রস্তাবন্া
ভশতি হবার প্রস্তাব পাঠালন্া হলব...
প্রেম
বছে:

বিতীয়
বছে:

প্রর্থম যেয়া হচ্ছব: প্রলতটি লমিি স্কভ চ্ছির সবচ্ছচচ্ছয় র্াি ফিাফিকারী 3% লিক্ষার্থীচ্ছক
(েত প্রস্তাব োচ্ছব তার ~25%)
তারপর যেয়া হচ্ছব: যেসব লিক্ষার্থী SHSAT পরীক্ষার মাযযচ্ছম যোিয হচ্ছয়চ্ছে (েত
প্রস্তাব োচ্ছব তার ~75%)
প্রর্থম যেয়া হচ্ছব: প্রলতটি লমিি স্কভ চ্ছির সবচ্ছচচ্ছয় র্াি ফিাফিকারী 5% লিক্ষার্থীচ্ছক
(েত প্রস্তাব োচ্ছব তার ~50%)

তারপর যেয়া হচ্ছব: যেসব লিক্ষার্থী SHSAT পরীক্ষার মাযযচ্ছম যোিয হচ্ছয়চ্ছে (েত
প্রস্তাব োচ্ছব তার ~50%)
প্রর্থম যেয়া হচ্ছব: প্রলতটি লমিি স্কভ চ্ছির সবচ্ছচচ্ছয় র্াি ফিাফিকারী 7% লিক্ষার্থীচ্ছক
(েত প্রস্তাব োচ্ছব তার ~90%)

তৃ তীয়
বছে:

তারপর যেয়া হচ্ছব: যেসব লিক্ষার্থী পাবলিক স্কভ চ্ছি োচ্ছে না, যেসব লিক্ষার্থী লনউ
ইয়কু লসটিচ্ছত নতভ ন এচ্ছসচ্ছে, এবং অনযানয লিক্ষার্থী োরা SHS -এ র্লতু হচ্ছত
উৎসালহ এবং ক্লাচ্ছস তাচ্ছের সবুলনম্ন িড় যগ্রি হচ্ছে 93% (A-). এই লিক্ষার্থীরা একটি
িটালরচ্ছত অংিগ্রহণ করচ্ছব বালক লসটগুচ্ছিার জনয।  (েত প্রস্তাব োচ্ছব তার ~10%)
এর মালন্ হলে ভশতি প্রস্তাব আর SHSAT -র উপর শভশি কলর পাঠালন্া হলব ন্া।

প্রলতটি লিক্ষার্থীর লমিল্ স্কভ চ্ছির ফিাফচ্ছির তালিকা DOE লনণুয় করচ্ছব। 
স্কভ ি অর্থবা লিক্ষার্থীর বাড়লত যকান তর্থয প্রোন করার প্রচ্ছয়াজন হচ্ছব না। 
7

এই প্রস্তাবন্া শক উলেশয
পুলরা করলব?
8

অযাকালডশমকস
শমডল স্কু ললর সবলিলয়
ভাল িলািলকারী 7%
শশক্ষার্থীর অযাকালডশমক
স্পরকডি SHSAT পরীক্ষার
মািযলম ভশতির প্রস্তাব
পাওয়া শশক্ষার্থীলের
সমমালন্র

শমডল স্কুললর
সবলিলয় ভাল
িলািলকা
রী 7%
শশক্ষার্থীরা

ভশতির প্রস্তাব
পাওয়া
বতিমান্
শশক্ষার্থীরা

• িড় GPA: 94%
• যেট পরীক্ষার িড় ফিাফচ্ছির মাত্রােঃ

• িড় GPA: 94%
4.1

• যেট পরীক্ষার িড় ফিাফচ্ছির মাত্রােঃ

3.9
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অযাকালডশমকস

িলািললর মাত্রা

গ্ড় স্পগ্রড

সবলিলয় ভাল িলািলকারী 7% শশক্ষার্থীর এবং ভশতির প্রস্তাব পাওয়া শশক্ষার্থীর স্পস্টে পরীক্ষার িলািল এবং গ্ড় স্পগ্রড সমমালন্র
10

স্পভৌগ্শলকভালব

2x

স্পর্সব স্কুলল বতিমালন্ ভশতির
প্রস্তাব র্ালে

সবলিলয় ভাল িলািলকারী 7% শশক্ষার্থীর
স্কু লল ভশতির প্রস্তাব পাঠালন্া হলল

শমডল্ স্কুললর
প্রশতশন্শিত্ব বাড়লব

4x

ব্রংক্স-এর
শশক্ষার্থীলের ভশতির
প্রস্তাব বাড়লব

11

গ্ণ-পশরসংখযা
SHS -এর গ্ণপশরসংখযা শন্উ ইয়কি
শসটির গ্ণ-পশরসংখযার
সালর্থ অলন্ক কাোকাশে
ভালব শমললব।

বণি -পশরসংখযা
3%

7%
13%

13%

2%

4%
15%

24%

36%

Private
40%

ভশতির প্রস্তাব বাড়লব,
কাললা এবং লাশতলন্া
শশক্ষার্থীলের মালে।

27%

Other

6%

White

3%

Latino
Black
19%

Asian

28%

50%

18%

ভশতির প্রস্তাব বাড়লব,
স্পমলয় শশক্ষার্থীলের
মালে।

30%
16%

Citywide

Current Offers

Top 7% Offers
12

োশরদ্রযতা
বণি অন্ুর্ায়ী অল্প আলয়র পশরবালরর শশক্ষার্থীলের অন্ুপাত

21%

ভশতির প্রস্তাব
বাড়লব, অল্প
আলয়র পশরবালরর
শশক্ষার্থীলের
মালে।

82%
76%
69%

67%
61%

61%
53%

50%

46%

30%

প্রশতটি গ্রুলপই
ভশতির প্রস্তালবর
পশরমাণ বৃশি
স্পপলত স্পেখা র্ালব।

20%

16%

Overall

Asian

Black
Current Offers

Latino

Other

White

Top 7% Offers

েষ্টবয: উপচ্ছরর উপািয শুযভমাত্র যেসব অল্প আচ্ছয়র পাবলিক স্কভ চ্ছির লিক্ষার্থীর পলরবাচ্ছরর তর্থয পাওয়া যিচ্ছে যসগুচ্ছিার উপর লর্লি কচ্ছর। 
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বাশড়র ভাষা

SHS -এ শভন্ন শভন্ন
বাশড়র ভাষা
বযাবহারকারী
শশক্ষার্থীর তবশিত্রময়তা
বাড়লব।

আমাচ্ছের এই মচ্ছিচ্ছি আমরা
যেখচ্ছত পাই যে লনম্নলিলখত
জালতিত লিক্ষার্থীচ্ছের পলরমাণ
বাড়চ্ছব এবং ওচ্ছের র্াষাগুচ্ছিা
হচ্ছেেঃ
এশশয়ান্:
উযভু, টািাচ্ছিাি (লফলিলপচ্ছনা)

বাশড়লত সবলিলয় স্পবশী বযাবহৃত ইংলরশজ শভন্ন অন্য ভাষা
4%
2%
4%
4%

1%
7%

3%
2%
4%

15%

13%

6%

French

14%

আশিকান্
যেঞ্চ, ফভ িালন, টভ ই,
মযালডংকা, এবং সলনচ্ছঙ্ক

25%

Russian
Bengali

56%

Chinese
37%

কলকশশয়ান্
আিচ্ছবলনয়ান, যপালিি
শমডল ইস্টান্ি
আরলব

Haitian
Creole
Urdu
Arabic

55%

কযাশরশবয়ান্/লাশতলন্া
যহলিয়ান যেওি, েযালনি

Korean

Spanish

6%

Citywide

Current Offers

Top 7% Offers

এই মচ্ছিি অনভোয়ী বালড়চ্ছত সবচ্ছচচ্ছয় যবিী বযাবহৃত ইংচ্ছরলজ লর্ন্ন অনয র্াষার
লিক্ষার্থীর অনভপাত সাচ্ছর্থ সমগ্র লনউ ইয়কু লসটির যগ্রি 8-এর লিক্ষার্থীর
বালড়চ্ছত বযাবহৃত র্াষার অনভপাচ্ছতর লমি রচ্ছয়চ্ছে। 
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আমরা
আশলি এডু লকশন্
বৃশি করশে

আলরা িযাললশজং
পাঠযসূিী শেশে

স্কু ললর অর্থি ায়ন্
বৃশি করশে

আমরা আর শক করশে?

সমতা এবং ভাল িলািল সবার জন্য (ইক্যযইটি অযান্ড অযালক্সললন্স
ির অল)
• সমতা এবং র্াি ফিাফি সবার জনয (ইক্যযইটি অযাড অযাচ্ছক্সচ্ছিন্স ফর অি)-এর উচ্ছেিয হচ্ছে সব লিক্ষার্থীচ্ছের
কচ্ছিচ্ছজ এবং যপিািত লজবচ্ছন সফি হওয়ার একটা পর্থ ততলর কচ্ছর যেয়া। 
•

আমাচ্ছের লতন বের বয়সী এবং চার বের বয়সী লিক্ষার্থীরা, 3-K ির অল এবং শপ্র-K ির অি-এর মাযযচ্ছম স্কভ ি
শুরু করচ্ছে আচ্ছি যর্থচ্ছক, লবনামূচ্ছিয, পূণুলেবস, এবং উচ্চ-মানসম্পন্ন পাঠযসূচী লেচ্ছয়। 

•

আমাচ্ছের স্কভ িগুচ্ছিা েক্ষতা এবং লনচ্ছেুিনার লর্লি আচ্ছরা মজবভত করচ্ছে সবার জন্য সাক্ষরতা (ইউলনর্াসুাি
লিটাচ্ছরলস) এবং সবার জন্য বীজগ্শণত (অযািচ্ছজব্রা ফর অি) -এর মাযযচ্ছম।

•

আমাচ্ছের স্কভ িগুচ্ছিা লিক্ষার্থীচ্ছেরচ্ছক আচ্ছরা চযাচ্ছিলজং, হাচ্ছত-কিচ্ছম, কচ্ছিজ এবং যপিািত েক্ষতার সাচ্ছর্থ লমি যরচ্ছখ
কমশপউোর সালয়ন্স ির অল এবং এশপ ির অল প্রোণ করচ্ছে।

•

লনউ ইয়চ্ছকুর পাবলিক স্কভ িগুচ্ছিাচ্ছত লিক্ষার্থীচ্ছের জনয নযােয অর্থুায়ন (যফয়ার েভ চ্ছিন্ট ফালডং) -এর মাযযচ্ছম আচ্ছরা
350 শমশলয়ন্ ডলার স্পবশী লবলনচ্ছয়াি করলে।

• আমরা লক লক উন্নয়ন করলে?
•

2017 -এর লিক্ষার্থীচ্ছের গ্রাজভচ্ছয়িচ্ছনর হার লেি এোবৎ কাচ্ছির সচ্ছবুাচ্চ – 74.3%।

•

2016 -এর হাইস্কভ ি পরবতী (যপােচ্ছসচ্ছকডালর) র্লতু র হার লেি এোবৎ কাচ্ছির সচ্ছবুাচ্চ – 57%।

•

2017 -এর বযাচ্ছচর কচ্ছিজ প্রস্তুলতর হার লেি এোবৎ কাচ্ছির সচ্ছবুাচ্চ – 64%।

•

2016 -যত প্রর্থমবাচ্ছরর মত ইএিএ এবং িলণত যেট পরীক্ষায় লনউ ইয়কু লসটির লিক্ষার্থীরা, যেট-এর লিক্ষার্থীচ্ছের
যর্থচ্ছক র্াি ফিাফি কচ্ছরচ্ছে। 2013 সাি যর্থচ্ছক, প্রলতলনয়ত লনউ ইয়কু লসটির লিক্ষার্থীচ্ছের ইংচ্ছরলজর েক্ষতার হার
54% বৃলি যপচ্ছয়চ্ছে। 

এই উলেযাগ্গুললার কারলন্, 2026 সাললর মলিয 80% শশক্ষার্থী সময়মত হাই স্কু ল স্পশষ করলত পারার এবং েুই তৃ তীয়াংশ শশক্ষার্থী
কলললজর জন্য প্রস্তুত হলত পারার পর্থ আমরা শন্শিত করশে।
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এরপর কী?
আমরা সারা শহরবযাপী কশমউশন্টি সালর্থ, পরামশি প্রিালরর গ্রুপলের সালর্থ, এবং প্রাক্তন্
শশক্ষার্থীলের গ্রুপলের সালর্থ এক স্পর্াগ্ হলয়শে এবং তালের শক প্রলয়াজন্ স্পবাোর স্পিষ্টা করশে,
শক উলেগ্ আলে শুন্শে, এবং তালের মতামত এই প্রস্তাবন্ায় একলর্াগ্ কলরশে।

SHS -এর র্লতু প্রলেয়ার যকান রকম পলরবতু ন আনচ্ছত হচ্ছি লনউ ইয়কু
যেচ্ছটর আইন-সর্ার আবলিযকর্াচ্ছব যর্াট লেচ্ছত হচ্ছব এবং এই পলরবতু ন
গুচ্ছিাচ্ছত অনভচ্ছমােন করচ্ছত হচ্ছব। 
স্পস্টে আইলন্ স্পকান্ পশরবতিন্ স্পহাক বা ন্া স্পহাক, আমরা 2019-এর গ্রীলে
(সামার) আমালের প্রস্তাবন্ার পােি 1 - শডসকভাশর স্পপ্রাগ্রাম (Discovery
Program) সম্প্রসারণ – শুরু কলর শেব।
যকান প্রশ্ন? ইচ্ছমইি করুন

diversity@schools.nyc.gov
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