


 
�েত�ক বস�কােল, �ট এর সব �ড 3-10 এর ছাছাীরা ইংিলশ ল�াং�েয়জ আটস (ELA), গিণত এবং িবান, �যি� ও �েকৗশল 
(STE) িবষেয় ম�াসাচেসটস কি�েহনিসভ অ�ােসসেম িসে�ম (MCAS) -এ অংশ�হণ কের। এই মল�ায়ন�িলর অিভ�ায় হল �ড 
�েরর �ত�াশা�িলর িনিরেখ ছাছাীরা কতটা ভােলাভােব িশখেছ তার মল�ায়ন করা, যার সংা ম�াসাচেসটস কাির�লাম 
�মওয়াকস�িলেত দওয়া হেয়েছ  http://www.doe.mass.edu/frameworks/)।  এই কাঠােমা অথাৎ �মওয়াক�িল 
সমােলাচনামলক িচ�াভাবনার দতার ওপর জার দয় যা 21শ শতাীেত সফল হওয়ার জন� ছাছাীেদর �েয়াজন।  
 
ছাছাীরা িক MCAS এর বাইের থাকেত পাের?  �ট এবং ফডােরল এর আইন অনযায়ী MCAS-এ অংশ�হণ বাধ�তামলক এবং সই 
কারেণ ছাছাীরা এই পরীার বাইের থাকেত পারেব না। MCAS পাঠ�েমর এক� বাধ�তামলক অংশ িহসােব িবেবিচত হয় এবং 
সম� ছাছাীেদর িশার পিরমােপর ��েক আরও শি�শালী করার জন�, �ট এর জবাবিদিহতা সং�া� প�িত�িল সই সব �ল 
ও িডি�� এর িব�ে� শাি�মলক ব�ব�া �হণ করেব যখােন MCAS-এ অংশ�হেণর হার খব কম। 
 
ছাছাীরা কীভােব MCAS-এ বসেব?  4, 5, 7 এবং 8 �ড এর ছাছাীরা কমিপউটার-এ MCAS-এ বসেব, আর সব �ড এর ল� হল 
2019 এর বস�কােলর মেধ� কমিপউটার-িভিক পরীায় উরণ।  
 
�ুল�িল কীভােব MCAS পরীার জন� �ত হেত ছাছাীেদর সাহায� কের? M CAS পরীার উে�শ� হল সারা বছর ধের চলেত 
থাকা িশা�হেণর পিরমাপ করা। � ল�িল MCAS পরীার "অনশীলনী" �দান কের যােত িশাথ�েদর �ে�র ধরন এবং 
কি�উটারিভিক পরীার ফম�াট এর সে পিরিচিত িনি�ত করা যায়। এ ই অনশীলনী�িল অনলাইন-এ এখােন পাওয়া যােব: 
http://mcas.pearsonsupport.com/student/। িশক-িশিকারা তাঁেদর িণকে �দ িনেদেশ এই সেযাগ-সিবধা�িল 
সেবামভােব অ�ভ� করার ব�াপাের িচ�াভাবনা কেরেছন।  
 
�িতব�কতা আেছ এমন এবং ইংেরিজ ভাষার িশাথ� (ELL) ছাছাীেদর কী হেব?   �ট সই সব ইংেরিজ ভাষার িশাথ� এবং 
�িতব�ী িশাথ�েদর জন� ব�াপক পরীা িনেদিশকা �িতিত কেরেছ যােদর ইিিভজয়ালাইজড এডেকশন �া�াম(IEP) অথবা 504 
�ান-এ আেছ। িডি�� এবং �েলর কমচারীরা এই িনেদিশকা�িল জােনন এবং িনি�ত করেবন যােত সব বে�াব��িল অনসরণ করা 
হয় এবং িশাথ�েদর দতা ও গহীত িশার স�ক মল�ায়ন করা যায়। 
 
MCAS এর �ার�িল আমার ছাছাী এবং আমার �ুলেক কীভােব �ভািবত করেব?  MCAS এর �ল�িল �ট কতক �কািশত হয় 
এবং �েত�ক হম�কােল পিরবােরর কােছ পাঠােনা হয়। পথকভােব 3-8 �ড এর �েত�ক ছাছাীর ওপর এর কােনা �ভাব নই এবং 
এ�েক �ধ একজন ছা বা ছাীর �ািতািনক িশায় অ�গিত স�িকত তেথ�র উৎস িহেসেবই দখা উিচত। হাই �েল MCAS এর 
�ার�িল হাই �ল িডি� পাওয়ার ে শত িহেসেব ধরা হয়। অন�হ কের জানেবন য �েলর কম�রা ছাছাীেদর সাহায� করার জন� 
সি�য়ভােব কাজ কেরন এবং MCAS স�িকত িবষেয় তােদর মানিসক চাপ কিমেয় দন।  
 
আমরা জািন য CPS-এ কতটা অসাধারণ কাজ িশাদান এবং িশা�হেণর ে করা হয় এবং আমরা িনি�ত য আমােদর 
ছাছাীরা ভােলাভােব �ত। এই ��পণ কােজ ধারাবািহকভােব আমােদর সে থাকার জন� আপনােদর ধন�বাদ। 
 
আপনােদর একা�, 
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