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শ িক্ষার্থ ী দের  উন্নশি।  আমাদের  সব া র  উন্নশি।  

DPSCD শিদ াগ ও ভশিি র সুদ াগসহ এর শিক্ষা কমিসূশি এবং কমিকাদের ক্ষক্ষদে জাশি, বর্ি, রাষ্ট্রী  পশরি , শিঙ্গ, ক্ষ ৌি অশভমুখীিা, লিশঙ্গক পশরি , প্রশিবশিত্ব, ব স, ধমি, উচ্চিা, ওজি, িাগশরকত্ব, লববাশহক বা পাশরবাশরক ম িাো, সামশরক ম িাো, 

পূবিপুরুষ, ক্ষজদিটিক ির্থয অর্থবা আইিগিভাদব সুরশক্ষি অিয ক্ষকাদিা ক্ষেশর্শবভাদগর শভশিদি ক্ষকািরূপ লবষময কদর িা। ক্ষকাদিা প্রশ্ন আদে? ক্ষকাদিা উদেগ আদে? িাগশরক অশধকার সমন্ব দকর সাদর্থ (313) 240-4377 িম্বদর অর্থবা 

dpscd.compliance@detroitk12.org অর্থবা 011 West Grand Boulevard, 14th Floor, Detroit MI 48202 ঠিকািা  ক্ষ াগাদ াগ করুি। 

শপ্র  DPSCD পশরবার,  

 

বযশিক্রমী শিক্ষার্থী শিক্ষা অশিস (ESE) K-12 ক্ষেদের শিক্ষার্থীদের জিয মাি-শভশিক একটি ক্ষেশেং শসদেম বযবহার করদব  ার মূি শিদেি িিা এদসিশি াি ইশিদমদের সাদর্থ সামঞ্জসযপূর্ি। শিক্ষার্থীর স্বকী  শিক্ষা 

পশরকল্পিা (IEP) এর সাদর্থ সামঞ্জসযকৃি অর্থিপূর্ি অেগশি প্রশিদবেদির প্রদ াজিী িা স্বীকার কদর "মাি-শভশিক" ক্ষেশেং ও শরদপাটিি ং বাস্তবা দির শেদক পশরিাশিি হ । এটি ESE শিক্ষকদের শিখদির পৃর্থক 

উপাোদির শবষদ  ির্থয প্রশিদবেি করদি এবং প্রদিযক শিক্ষার্থীর জিয আবিযক সহা িার শেদক মদিাশিদবি করদি ক্ষে ।   
 

ESE K-12 শরদপার্ি  কােি  সমূ্পর্িরূদপ কমি ক্ষকার এদসিশি াি ইশিদমে এবং শেশিদের পাঠ্যক্রদমর সাদর্থ সামঞ্জসযপূর্ি। কমি ক্ষকার এদসিশি াি ইশিদমে েযাোদেি র প্রশিটি ক্ষসর্  ত্নসহকাদর শবদেষদর্র মাধযদম 

শরদপার্ি  কাদেি র েযাোেি  লিশর করা হদ দে।  
 

এোড়াও, ESE অেগশি সূিক এখি ক্ষেে K-12 এবং শিম্নশিশখি ক্ষপ্রাোদম (MICI, MOCI, SCI, SCI, SXI, ASD, এবং লেি শির্ি ) সকি কিদর্ে এশর া  সামঞ্জসযপূর্ি। এই িিুি সূিক আদরা 

স্পষ্টভাদব প্রশিটি েযাোদেি র মদধয শিক্ষার্থীর অজি দির প্রশিশিশধত্ব কদর  ার মূি শিদেি িিা এদসিশি াি ইশিদমদের সাদর্থ সামঞ্জসযপূর্ি। এই সূিকগুদিা আপিাদক বুঝদি সহা িা করদব ক্ষ  আপিার শিক্ষার্থী প্রশিটি 

ক্ষকাদসি ক্ষেে-ক্ষিদভদির শবকল্প মাদির শেদক কির্া অেসর হদে। "১৫ - স্বশিভি র (ক্ষকাদিা শিদেি িিা/সহা িা ক্ষিই)" ক্ষকার আপিাদক বদি ক্ষ  আপিার শিক্ষার্থী িাংিিাি ক্ষিদভদি ভাদিা করদে এবং 

েক্ষিা/ধারর্ার সামািয পশরবিি ি প্রদ াজি। "১৪ - ১টি শিদেি িিা/সহা িা প্রদ াজি" ক্ষকার অর্থবা "১৩- ২-৩ টি শিদেি িিা/সহা িা প্রদ াজি" ক্ষকার আপিাদক বদি ক্ষ  আপিার শিক্ষার্থী সাদপাদর্ি ে ক্ষিদভদি ভাদিা 

করদে এবং েক্ষিা/ধারর্ার মাঝাশর পশরবিি ি প্রদ াজি। "১২-ধাদপ ধাদপ, হাদি হাদি শিদেি িিা প্রদ াজি; ৪ বা িদিাশধক শিদেি িিা" ক্ষকার আপিাদক বদি ক্ষ  আপিার শিক্ষার্থী অংিেহর্ ক্ষিদভদি ভাদিা করদে 

এবং েক্ষিা/ধারর্ার বযাপক পশরবিি ি প্রদ াজি। 
 

একাডেমিক অগ্রগমি সূচক:  

১০ = পাঠ্যক্রদম এখদিা অন্তভুি ক্ত করা হ শি 

১১ = আিরর্ শিবারর্ সংক্রান্ত কা ি সম্পন্ন 

১২ = ধাদপ ধাদপ, হাদি হাি ক্ষরদখ, ৪+ শিদেি িিা প্রদ াজি 

১৩ = ২-৩ টি শিদেি িিা/সহা িা প্রদ াজি 

১৪ = ১ টি শিদেি িিা/সহা িা প্রদ াজি 

১৫ = স্বশিভি র (শিদেি িিা/সহা িা প্রদ াজি ক্ষিই) 

 

নাগমিকত্ব ও লেখাপড়াি অভ্যাস মিষয়ক মনডদে শনা (লগ্রে ৩-১২): 

লিটিং ির্েনা িানদণ্ড 

১ অসাধারর্ আত্ম-িৃঙ্খিা এবং অিুকরর্ী  ক্লাসরুম আিরদর্র খুব ভাদিা ক্ষিদভি বজা  রাদখ 

২ সদন্তাষজিক সাধারর্ি আত্ম-িৃঙ্খিা এবং ক্লাসরুম আিরদর্র েহর্দ াগয ক্ষিদভি বজা  রাদখ 

৩ অসদন্তাষজিক ি /খারাপ িাগশরকত্ব প্রা িই আত্ম-িৃঙ্খিা এবং/অর্থবা ক্লাসরুম আিরদর্র শিম্ন স্তর/অিুপ ুক্ত প্রেিিি কদর 

 

 

ESE K-12 এদসিশি াি শরদপার্ি  কােি  সম্পদকি  আদরা জািদি, অিুেহ কদর www.detroitk12.org/Page/7160. শভশজর্ করুি। আপিার শিক্ষার্থীর শরদপার্ি  কাদেি র প্রশিটি মাি কী অর্থি প্রকাি কদর িা 

ক্ষবাঝার জিয আপিার  শে সাহাদ যর প্রদ াজি হ  িাহদি অিুেহ কদর সহা িার জিয িাদের ESE শিক্ষকদক শজজ্ঞাসা করুি।  শে আপিার ESE K-12 এদসিশি ািস শরদপার্ি  কােি  সম্পদকি  অিযািয প্রশ্ন বা 

উদেগ র্থাদক, িাহদি অিুেহ কদর বযশিক্রমী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অশিদসর (ESE) সাদর্থ ক্ষ াগাদ াগ করুি। 
 

আপিার শবশ্বস্ত, 

বযশিক্রমী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অশিস (ESE) 

নাগমিকত্ব ও লেখাপড়াি অভ্যাস মিষয়ক মনডদে শনা (লকিে 

K-২ ল ািরুি):  

৩ = ধারাবাশহকভাদব  

২ = মাদঝমদধয  

১ = শবরিভাদব 

 

 

 

 

https://www.michigan.gov/mde/services/student-assessment/mi-access/funct-ind/content-expectations-for-ela-math-social-studies-and-science
http://www.detroitk12.org/Page/7160

