কমিউনিনি এডুককশি কনিশি
ডডট্রকেি-এর জিয স্কুল ডেনিিং নিকেি - নেকিোকিেে তোনিকো

আকেো তথ্য জোিু ি:
❑ নিইনি ওকেবিোইটে মিয়ে স্কুি ডেনিিংস ওকেবকেজ ডেখুি: www.cecdetroit.org/school-ratings
❑ স্কুি ডেনিিংস ওকেবকেকজ সচরাচর মিজ্ঞামসত প্রশ্নোবিী ের্েোকিোচিো ককে ডেখুি
❑ আরও কমিউনিনি বৈঠয়ের জিয স্কুি ডেনিিংস ওকেবকেজ ডেখুি (তোনেখ েকে জোিোকিো হকব)
❑ নিনশগোি টেে ল’ 380.390 েোঠ করুি
আকেো িতোিত নেি:
❑ আয়রকনি কমিউনিনি বৈঠয়ে ট াি মিন (তোনেখ েকে জোিোকিো হকব)
❑ স্কুি ডেমেিংস ওকেবকেকজ জমরে েূ েণ করুি
❑ নিইনি িোনিক ডবোডে িভোে উেনিত থ্োকুি (তোনেখগুকিো নিইনি অিু ষ্ঠোিিোিোে েোতোে জোিোকিো হে:
www.cecdetroit.org/events)
❑ আিোকেে SRSDinfo@cecdetroit.org মঠোনাে ইকিইি করুি
অিযোিয নেকিোিেিিূ হ:
❑ নিইনি’ে 2018-19 ডডট্রকেি নেতোিোতোকেে জিয স্কুি নিকেেনশকো পরখ েয়র ডেখুি - ডডট্রকেকিে
নডনেএিনিনড এবিং চোিেোে স্কুিসিূ হ িম্পমেিত াৈতীে তথ্য এয়ত পায়ৈন, টস সয়ে রয়েয়ে মৈিযিান
েনেবহি, স্কুল-পূ ৈি এৈিং স্কুল-পরৈতিী পমরচ াি , িিৃদ্ধকেণ কোর্েক্রি এবিং আরও অকিক নকছু সম্পমেিত
তথ্য – www.Detroitschoolsguide.com.
❑ নিনশগোি নডেোিেকিন্ট অব এডুককশি ডথ্কক নিনশগোি স্কুকিে উেে তথ্য ডবে কেোে জিয
https://www.mischooldata.org মিমিে েরুন (জ্ঞাতবয: বতেিোকি নিইনি ডর্ এিআেএিনড
নিকেি বতমর কেকছ, এনি তো িে, এবিং এই তকথ্য A-F ডেনডিং নিকেি অন্তভুেক্ত িে)।
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টেট্রয়েয়ের িনয স্কুল টরমেিং মসয়েয়ির (এসআরএসমে) আিযক্ষয়রর তামলোর পাতা
মসইমস (CEC )-েনিউমনমে এেুয়েশন েমিশন
মসমে অৈ টেট্রডেি-এ এেমে নতুন অলািিনে সিংস্থা ায়ির লক্ষয হয়ে গুণিত িায়নর মশক্ষা লায়ি পমরৈারগুয়লা ট
ৈাধার সম্মু খীন হে টসই ৈাধা িূ র েরা। মসইমস টৈায়েির িয়ধয ারা থ্ায়েন তারা হয়েি টেট্রয়েয়ের মশক্ষা ৈযৈস্থাে নবনভন্ন
ের্েোকেে টনতৃৈৃ ন্দ, ার অন্তিুিক্ত থ্োককি স্কুল মেমিক্ট, চােিার টসক্টর, জিনহততষী িিংগঠি, মশক্ষে ইউমনেন, েনিউমনমে
উন্নেি এৈিং ৈযৈসামেে টিাষ্ঠীর প্রমতমনমধৈৃ ন্দ, ইতযামি।
টিাল (GOAL) লাইন - টিে অন অযান্ড লানি লাইন
উত্তে েনিি ডডট্রকেকি মসইমস’র পাইলে েিিসূমচ র্োে আওতোে ১০মে সহয় ািী স্কুয়লর মশক্ষাথ্িীয়ির মৈনািূ য়লয পমরৈহণ
এৈিং স্কুল-েু মে-পরৈতিী েিিসূমচর সু য় াি মিডে থ্োকক। সফল হয়ল এই কিেিূনচ মসমের অনযানয অিংকশও চালু েরার আশা
রায়খ নিইনি!
এিমেই (MDE) - মিনশিান মেপােিয়িন্ট অৈ এেুয়েশন
টেয়ের সিংস্থা ারা মিমশিায়নর সেল স্কুয়লর তত্ত্বোবধোি েয়র।
এিমসএল (MCL) 380.390 – মিমশিান টেি ি’ 380.390
টেয়ে 2016 িোকি ো িের হওেো আইি র্োে িোধযকি টেট্রয়েে মসমেয়ত অৈমস্থত মেমেক্ট এৈিং চােিার স্কুি নিনবেকশকষ
সেল পাৈমলে স্কুলয়ে A-F টস্কয়ল টেমেিং কেো বোধযতোিূ িক কেো হে।
এি-টেপ (M-STEP)-মিমশিান মশক্ষাথ্িীয়ির মশক্ষািত অেিমত পরীক্ষা
মিমশিায়নর 3-8 ডেকডে মশক্ষাথ্িীয়ির িনয ৈসয়ন্ত টনওো পরীক্ষা, া মিয়ে িাপা হে ট মশক্ষাথ্িীরা টেয়ের িানিণ্ড
েতেুেু টিোয়ত পারয়ে। প্রমত ৈের টেে 3-8 এর িনয ইিংয়রমি এৈিং িমণত পরীক্ষা টনওো হে। 4 ও 7 টেয়ে মৈজ্ঞান
পরীক্ষা এৈিং 5 ও 8 টেয়ে সিাি পায়ঠর পরীক্ষা টনওো হে। মশক্ষাথ্িীরা 11 টেয়ে এি-টেপ সিাি পাঠ এৈিং মৈজ্ঞায়নর
পরীক্ষাও টিে।
সযাে (SAT) - িমণত এৈিং িোকযযে মিমিয়ত পঠন এৈিং মলখন
মিমশিান মশক্ষাথ্িীয়ির 9, 10 এৈিং 11 ডেটে িমণত এৈিং ইিংয়রমি িাষা বশলীর উপর িাতীে প িায়ে প্রমিতিায়নর পরীক্ষা
টনওো হে।
পারিমশিতা
মশক্ষাথ্িীরা তায়ির টেে স্তুয়রর িান পূ রণ েরয়ত পারয়ে মে-না তার পমরিাপ।
ক্রকিোন্নমত
এক ৈষি টথ্য়ে পরৈতিী ৈয়ষি মশক্ষাথ্িীর পারিমশিতা কতিো পমরৈমতিত হয়েয়ে তার পমরিাপ।
অৈযাহতভোকব একই স্কুকি িমতি থ্োকো মশক্ষাথ্িী
ট সেল মশক্ষাথ্িী এেই স্কুয়ল মৈিত (েিপয়ক্ষ) িু ই ৈের র্োবত িমতি রয়েয়ে।
মনয়ের ৩০% মশক্ষাথ্িী
এি-টেপ পরীক্ষাে ট -সেল মশক্ষাথ্িীর নম্বর মনয়চর ৩০% -এ অৈস্থান েরয়ে - ট সেল মশক্ষাথ্িীরা সৈয়চয়ে িু ৈিল।
পুন: িমতি
ডর্ িকি নশযোথ্েী গত ৈয়ষি স্কুয়ল মেল এৈিং এই ৈয়ষি পুনরাে ভনতে হয়েয়ে (েযািুয়েশন িম্পন্ন কেো মশক্ষাথ্িী অন্তিুিক্ত
নে।) তোকেে শতকেো হোে।
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