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িpয় িপতামাতা aথবা aিভভাবক: 
 
 আপিন েজেন থাকেবন, েsট ei সpােহর শরুেুত িতন েথেক আট েgেডর িশkাথ েদর িনu iয়কর্ েsট ময্াথ o iংিলশ লয্া েুয়জ আটর্ স (ieলe) 

পরীkার ফল pকাশ কেরেছ।  
 

 আিম িনি ত আপিন আপনার সnােনর ফল জানবার জনয্ uতলা। েহমেn সব পিরবার েsেটর কাছ েথেক বয্িkগতভােব তােদর সnােনর পরীkার 

ফল পােব। েকান েকান েkেt আপনার সnানেক আরo কাজ করেত হেব তা বঝুেত সাহাযয্ করবার পাশাপািশ আপনার সnান aনয্ানয্ িশkাথ র তুলনায় েকমন 

করেছ তাo ei িরেপাটর্  আপনােক েদখােব।  
 

 eছাড়া, আপনার সnানেক যিদ জনু মােস পরবত  েgেড pেমাশন েদয়া না হেয় থােক eবং বতর্ মােন েস সামার sুেল ভিতর্ থােক তাহেল 

aগােs আপনার সnােনর িসিটoয়াiড ieলe o ময্াথ পরীkা েদয়ার pেয়াজন আেছ িকনা তা ei সpােহ আপনােক আেরকিট িচিঠ িদেয় জানান হেব। ei িসdাn 
িনভর্ র করেব আপনার সnােনর েsেটর পরীkার চূড়াn ফেলর uপর। সামার sুেলর িসdাn েনবার সমেয় আমােদর যিদ েsেটর পরীkার ফল জানা থাকত তাহেল 

আরo েবিশ সংখয্ক িশkাথ  সামার sুেলর জনয্ েযাগয্তা aজর্ ন করত। েযেহতু সামার sুল করার জনয্ যথােযাগয্ সমেয় eসব পরীkার ফল পাoয়া যায়িন, েসেহতু 
বতর্ মান েgেড সফল হবার জনয্ pেয়াজনীয় িবষয়গত দkতা েযন eসব িশkাথ  aিধগত করেত পাের েসi লেkয্ তােদরেক sুলবছর চলাকােলi বাড়িত সহায়তা 

েজাগান হেব।    
 
আপিন হয়ত sুল শরু ুহবার আেগi আপনার সnােনর পরীkার ফল জানেত আgহী হেত পােরন, তাi আমরা িপতামাতােদর জনয্ aনলাiেন পরীkার 

ফল লভয্ করিছ। েসামবার 16 aগাs েথেক আপিন িডoi-র eআরআieস পয্ােরn িলংক oেয়বসাiেটর মাধয্েম আপনার সnােনর পরীkার ফল জানেত 

পারেবন। oেয়বসাiটিট আলাদাভােব eেককজন িশkাথ র তথয্ েদয়।   
 

 আপিন যিদ iেতাপূেবর্ ei সাiেট িগেয় থােকন, aথবা আপনার কােছ যিদ আপনার সnােনর sুেডn আiিড নmর eবং সামিয়ক পাসoয়াডর্  থােক, 

তহােল লগ iন করেত সাiেট www.arisparentlink.org িঠকানায় যান। oখােন যাবার পর, আপনার সnােনর 2010 েsট পরীkার ফল 

েদখবার জনয্ আপনর সnােনর sুেডn েpাফাiেল িkক করনু।    
 

 বতর্ মােন আপনার যিদ eরআieস-e যাবার aনমুিত না থােক, তাহেল িবশদ জানেত ei িচিঠর েশষাংশ েদখুন।  
 

আপিন জােনন, গত কেয়ক বছের আমরা aভাবনীয় agগিত লাভ কেরিছ। িকn eবছর েsট পরীkার েgডদান পdিত বদল কেরেছ। আপিন েজেন 

থাকেবন, েsট বতর্ মােন িশkাথ েদর িবগত বছরগেুলার তুলনায় uঁচু মাপকািঠ aনসুাের িবচার কের। ফেল, গত বছর েয-নmর sর 3 বা “দk” েরিটং লাভ 
করবার জনয্ যেথ  িছল, eবছর তা sর 2 বা “pাথিমক” েরিটং লাভ কের থাকেত পাের। ei কেঠার েgিডং পdিতর কারেণ সমg েsট eবং িসিটর সািবর্ক  

েরিটং aেনক েনেম েgেছ। তেব, সািবর্ক েরিটং েনেম যাoয়া সেtto, ieলe o ময্াথ পরীkায় সাধারণভােব আমােদর িশkাথ েদর নmর গত বছেরর ফলাফেলর সােথ 

স িতপূণর্, eবং eমনিক গত বছেরর তুলনায় ভাল।      
 

েময়র bমবাগর্ o আিম আমােদর িশkাথ েদর জনয্ েযাগয্তার মাপকািঠ uঁচু করায় েsেটর aবয্াহত pেচ ােক aিভনnন জািনেয়িছ। ei মােসর 
েগাড়ায়, েsট eকিট নতুন নয্াশনাল কমন েকার sয্াnাডর্  gহণ কেরেছ, যা sুেল কী েশখান হেব তােক pভািবত করেত শরু ুকরেব। eসব আদশর্মান আরo েবিশ 
েলখা, সমসয্া সমাধান eবং িবে ষণাtক িচnা pবতর্ ন করেব eবং িবিভn িবষয় o েgড sেরর মেধয্ িশখন সমnেয় িশkক o িpিnপয্ালেদর আর ভাল সহায়তা 

েদেব। eসব নতুন আদশর্মান আগামী বছর আপনার সnােনর সােথ তােদর কাজেক কীভােব pভািবত করেব তা িনণর্েয় িpিnপয্াল o িশkেকরা চলিত gীে  

iেতােধয্i কাজ করেছন।    
 
আিম pতয্াশা কির িসিটর pিতিট sুল েsেটর পরীkার ফল খুিঁটেয় িবে ষণ করার পাশাপািশ িশkাথ রা েযন eসব ucতর আদশর্মােন েপৗঁছুেত eবং 

eকসমেয় aিতkম করেত পাের েসজনয্ পাঠkেম যেথাপযkু সাম সয্িবধান করেব eবং িশkাথ েদর সহায়তা েদেব। আিম আরo pতয্াশা কির pিতিট sুল েযসব 
েkেt আপনার সnােনর দkতা o সামথর্য্ রেয়েছ eবং েযসব েkেt তার বাড়িত সহায়তা o মেনােযাগ pেয়াজন েসগেুলা শনাk করেত আপনার o আপনার সnােনর 

সােথ কাজ করেব।  
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T&I- 14262 (Bengali) 

 

েকান ভুল েনi -- আমরা iেতামেধয্ সিতয্i দারণু agগিতসাধন কেরিছ, িkতু আমরা eটাo uপলিb কির েয আমরা আরo ভাল করেত পাির। 
যতkণ aবিধ pিতিট িশkাথ  uঁচুমােনর িশkালাভ না করেছ eবং যতkণ aবিধ pেতয্ক sাতক িশkাথ  কেলজ aথবা েপশার জনয্ ৈতির না থাকেছ, আমরা 

হাল ছাড়ব না। েপছেন eবং সামেন তািকেয় আিম aতীেতর েযেকান সমেয়র েচেয় আশাবাদী েয আমরা e লkয্সাধন করেত পারব।   
 
িব s, 

 
েজােয়ল আi. kাiন 
চয্ােnলর 
 
 
 
আপনার কােছ লগiন করার তথয্ না থাকেল eখােন েজেন িনন কীভােব eআরআieস পয্ােরn িলংেক েযেত হেব: 

আপনার সnােনর sুল েসেpmর aথবা সামাের েযসব sুল েখালা রেয়েছ তারা eখন আপনােক আপনার লগiেনর িনয়মকাননু জানােত পারেব। eছাড়া, 16 
aগােsর সpােহ আপিন আপনার eআরআieস পয্ােরn িলংক লগiন তথয্ জানেত েযেকান বেরার eকিট জায়গায় েযেত পােরন। েসামবার 2 aগাs েথেক আমরা 

schools.nyc.gov/Accountability/resources/ariseখােন sানগেুলা সিুনিদর্  কের জািনেয় েদব।. 
aনgুহ কের লkয্ করনু েযেহতু eআরআieস পয্ােরn িলংক-e িশkাথ র েগাপন তথয্ থােক, েসেহতু লগiেনর তথয্ পাবার জনয্ আপনােক েফােটা আiিড েদখােত 

হেব।   
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


