
যদি একজন দিক্ষার্থীর সেই ভাষাটি মাতৃভাষা না হয় দকন্তু তার 

উচ্চ স্তররর িক্ষতা র্থারক, তাহরে দক সে অংিগ্রহণ কররত 

পাররে? 
হ্যাঁ , তবে শিক্ষযর্থীবে অেি্ই পরীক্ষযর ভযষয নশেি মযঝযশর েয তযর থর্থবে 

উঁচু স্তবর পড়বত, শিখবত, ের্থয েিবত ও শুবন েুঝবত পযরবত হবে। 
অনুগ্রহ েবর শিিংগুয়যবফযশিও থেিফ অ্যবেেবমন্ট শগ্রড থেখুন। 
শিক্ষযর্থীবের অেি্ই েে েযজ শনবজ শনবজ েম্পন্ন েরবত পযরবত হবে।  
 
পরীক্ষাটি কখন হয়?  
পরীক্ষযটি 5ই নভেম্বর, 2019 তযশরবখ (শনেবযচন শেেে, শিক্ষযর্থীবের 

জন্ শেে্যিয় েন্ধ র্থযেবে) Wakefield High School-এ প্রেযন েরয 

হবে। এই সু্কে েরষে সকেেমাত্র একটি প্রধান পরীক্ষার তাদরখ আরে। সয 
েমস্ত দেদনয়ররির গ্রযাজুরয়ট হওয়ার জনয সেদিটগুদের প্ররয়াজন তারির 

েেন্তকারের েুরযারের জনয দেশ্ব ভাষা অদিরের োরর্থ পরামিে করা উদিত। 

 
দিক্ষার্থীরা দকভারে োইন আপ কররেন?  
শিক্ষযর্থীরয অনিযইবন এখযবন শনেন্ধন েরবত পযবরন:  
http://www.apsva.us/worldlanguages 
তযরপর, আপনযর েযবর্থ থ যগযব যগ েবর পরীক্ষযর তযশরখ, 
েময় ও স্থযন জযনযবনয হবে। 
 

সরদজরেিন হরে: থেবেম্বর 3রা সেভেম্বর - 4ঠা অভটাবর 

 
সকান সকান ভাষার পরীক্ষা সিওয়া যারে?  
আবমশরেযন মূে ও েশিরবের ভযষয েহ থেশিরভযগ ভযষয 
পরীক্ষযর-শভশিবত-থেশডবের জন্ উপিব্ধ। HILT A এেিং B 
স্প্্যশনি ভযষযভযষী শিক্ষযর্থী এেিং শতশগ্রশনয়য ভযষযভযষীবের জন্ 
আমরয FCPS-র পরীক্ষয ে্েহযর েরে  যর জন্ 2টি প বন্ত  
থেশডে অজব ন েরয  যবে। অনুগ্রহ েবর থখয়যি েরবেন: 
দুভব যগ্েবম, আমরয এই ভযষযগুশির জন্ পরীক্ষযর েুব যগ 
শেবত েক্ষম হশি নয: ফুিডুড, েন্নড়, মযিযগযশে, ম্যম 
এেিং জবহয-ে। অেুশেিযর জন্ আমরয ক্ষমযপ্রযর্থী। 

ওয়ার্ল্ড  ল্যাঙ্গভুয়ভেে অফিে 

থফযন : 703.228.6097 

apsva.us/worldlanguages 

দকভারে পরীক্ষার মূেযায়ন করা হয়? 
পরীক্ষয েশম্পউেযবরর মযি্বম েয পরীক্ষযর ভযষযয় েক্ষ এমন 
এেজন েযইবরর মূি্যয়নেযরীর মযি্বম মূি্যয়ন েরয হয়। 
ফিযফিগুশি চূড়যন্ত এেিং তযর শেরুবে আশপি েরযর েুব যগ 
থনই। শনম্নশিশখত শেষয়গুবিযর উপর শভশি েবর থেশডে 
থেওয়য হয়: 
পরীক্ষারত পাি করার কাররণ আমার েন্তান দক সকারনা সগ্রি 
পারে? 
েফি হবত পযরবি, আপনযর েন্তযন েমতুি্ থেযেব(গুশি)-
এর জন্ এেটি "পযে" থগ্রড পযবে  য তযর ট্রযন্সশেবে 

“P”  শহবেবে থিখয র্থযেবে এেিং  যর অর্থব হবে স্তরগুশি 
েফিভযবে েম্পন্ন েরয হবয়বে। থে থেযবনয থিেযর থগ্রড 
পযবে নয  য তযর থগ্রড পবয়ন্ট অ্যভযবরজ (GPA) থে 
প্রভযশেত েরবে। 
 
িোিেগুদে দকভারে সিয়ার করা হরে? 
জযনুয়যশর মযবের মবি্ েযেয-মযবের ফিযফি জযশনবয় থেওয়য 
হবে। 
 
আরও তর্থয সকার্থায় পাওয়া যারে? 
703.228.6097 এই নম্ববর ওয়যর্ল্ব  ি্যঙু্গবয়বজবের অশফবে 
থফযন েরুন অর্থেয আপনযর েন্তযবনর সু্কবির েযউবন্সিবরর 
েযবর্থ ের্থয েিুন। 

2110 Washington Blvd. 

Arlington VA  22204 

িক্ষতার স্তর প্রিত্ত 
সেদিট 
(গুদে) 

পরেতী 
দনরয়াে 

পরেতী SFS 

দনরয়াে 

নশেি উচ্চ 1.0 স্তর II SFS I 

অন্তেবতী শনম্ন 2.0 স্তর III SFS II 

অন্তেবতী 
মি্ম 

3.0 স্তর IV SFS III 

অন্তেবতী 
উচ্চ 

4.0 স্তর V (A.P-র 
েুপযশরি েরয 
হয়নয) 

স্তর V (A.P-র 
েুপযশরি েরয 
হয়নয) 

পরীক্ষার-দভদত্তরত-
সেদিট এেং দিভাদষক 
স্বাক্ষরতার দেে 

2019-20 



পরীক্ষার-দভদত্তরত-সেদিট কী? 
আশিবিংেন পযেশিে সু্কিে ইিংবরশজ েযড়য 
অন্ ভযষয থেযঝযর ও থে ভযষযয় 
থ যগযব যগ েরবত পযরযর েযমর্থব্ রবয়বে 
এমন শিক্ষযর্থীবেরবে শনেবযশচত শেবের ভযষযর 
পরীক্ষযর মযি্বম হযই সু্কবি থেশডে 
অজব বনর জন্ েুব যগ শেবয় র্থযবে। হযই 
সু্কবি শেবেিী ভযষযয় চযরটি প বন্ত থেশডে 
থেওয়যর জন্ পরীক্ষযর-শভশিবত-থেশডে 

শিক্ষযর্থীবের শেবেিী ভযষযর েক্ষতয পশরমযপ েবর। আমরয 
অশিেযিংি ভযষযর জন্ জযতীয় মযবনর পরীক্ষয ে্েহযর েবর 
র্থযশে, থ মন STAMP, AAPPL, OPI এেিং WPT।  

 

 
পরীক্ষার-দভদত্তরত-সেদিট-এ অংিগ্রহণ কররে তা কীভারে 
দিক্ষার্থীরিররক োহাযয করর? 
শিক্ষযর্থীরয  শে অ্যডভযন্সড স্টযশডজ শডবলযময (ASD) শনবয় 
গ্র্যজুবয়িন েরবত ইিুে হয়, তবে তযবেরবে শেবের 
ভযষযর থেশডে অজব ন েরবত হবে। এগুশি অজব ন েরয 
 যয় এেটি ভযষয শনবয় শতন েের (3 x 1) েয দু'টি শভন্ন 
ভযষয শনবয় প্রশতটিবত দুই েের েবর (2 x 2) পড়যশুনযর 
মযি্বম। 

 
 
 

 

 

পরীক্ষার মাধযরম কত দেরশ্বর ভাষার সেদিট অজে ন করা 
যারে? 
পরীক্ষযর ওপর শভশি েবর, পরীক্ষযবত প্রেশিবত েক্ষতযর 
স্তবরর শভশিবত শিক্ষযর্থীরয েবেবযচ্চ চযরটি প বন্ত থেশডে 
অজব ন েরবত পযবর। ভযষযগত েক্ষতযর েযরবে থেযবনয 
শিক্ষযর্থীবে  শে স্তর 3 েয 4 ক্লযবে রযখয হয়, তবে তযরয 
আবগর স্তরগুশির পূবেবর থেশডে অজব বনর জন্ পরীক্ষয 
শেবত পযবর।  শে থেযনও শিক্ষযর্থী স্তর III -এ নযম 
নশর্থভুক্ত েবর এেিং পরীক্ষযয় 4টি থেশডে অজব ন েবর 
তযহবি তযবের ট্রযন্সশেবে থেেিমযত্র এেটি অশতশরক্ত 
থেশডে থ যগ েরয  যবে। একই দেরশ্বর ভাষার সকারেের 
জনয একাদধক সেদিট সিওয়া যায় না। 

  

 
এই পরীক্ষায় আমার সস্কার 
কীভারে আমারক দিভাদষক 
োক্ষরতার দেে (Seal of 

Biliteracy) অজে রন েহায়তা 
কররে?  
2015-16 েযবি নতুনভযবে, থেযডব  অফ এডুবেিন-এর শেি 
অফ েযইশিেযবরশে, গ্র্যজুবয়িন েরয হযই সু্কবির শিক্ষযর্থীবের 
ইিংরযশজর েযবর্থ অশতশরক্ত এে েয এেযশিে ভযষযয় উচ্চ 
মযত্রযর েক্ষতয অজব নবে প্রত্শয়ত েবর। থ েেি শিক্ষযর্থী 
েমস্ত প্রবয়যজনীয় থেযেব থিবষর ইিংরযশজ মূি্যয়বন (End-of-
Course Assessments in English) েক্ষ েয আরও উঁচু স্তর 
(11 তম থগ্রড SOL) েহ পযে েবরবে এেিং অন্ আবরেটি 
ভযষযয় জযতীয় মযবনর থেযবনয পরীক্ষযয় মি্ম-মযঝযশর স্তর 
েয তযর থেশি থস্কযর েবরবে তযবেরবে শিভযশষে েযক্ষরতযর 
শেি (Seal of Biliteracy) প্রেযন েরয হয়। শিভযশষে 
েযক্ষরতযর শেি (Seal of Biliteracy) থেওয়য হবয় র্থযবে এেিং 
থেটি শিক্ষযর্থীর হযইসু্কি শডবলযমযবত উবেখ েরয হয়। 

কারা এটির সযােয এেং কীভারে আদম জানরো সয এই 
পরীক্ষার জনয আদম যরর্থষ্ট িক্ষ? 
থগ্রড 7-12-র শিক্ষযর্থীরয এটির জন্ থ যগ্ হবত  পযবর, 
 শে তযাঁ রয েমপবক্ষ নশেি স্তবর র্থযবেন এেিং 
শনম্নশিশখতগুশি েরবত েক্ষম হন: 
 েহজ প্রশ্ন শজজ্ঞযেয েরয এেিং তযর উির থেওয়য।  
 অন্ থেযবনয থিযবের ের্থযর উিবর এেটি ের্থযপের্থবন েরি 

েযে্ েিবত হবে। 
 েযিযরে তর্থ্ জযনযবনয। 
 পেন্দ এেিং অপেন্দ জযনযবত পযরয। 
 এেটি েযিযরে ফমব পূরে েরবত পযরয। 
 দেনশন্দন েযজেবমবর এেটি তযশিেয পড়বত ও শিখবত। 

অনুগ্রহ েবর http://www.apsva.us/worldlanguages-এ 
উপিভ্ থেিফ অ্যবেেবমন্ট শগ্রডটি থেখুন। 
 
আপদন যদি এমন একজন োত্র হন দযদন ESOL/HILT A 
এেং B গ্রহণ কররেন, তাহরে আপদন সয পদররষোগুদে 
গ্রহণ কররেন তা অেিই সরদজরেিন িররমর উপরর 
উরেখ করুন যারত আপদন সযন একটি দভন্ন পরীক্ষা পান 
তা আমরা দনদিত কররত পাদর। 
 
কারির এই পরীক্ষা সিওয়া উদিৎ না? 
 েতব মযবন থিবভি 4 েয SFS III ক্লযবে নশর্থভুক্ত শিক্ষযর্থীরয 

থ বহতু তযাঁ বেরবে এই পরীক্ষযটি তযাঁ বের থেেীবত েেবন্ত 
থেওয়য হবে 

 থেইেেি শিক্ষযর্থী  যরয পূেবেতী ওয়যর্ল্ব  ি্যঙু্গবয়জ থেযবেব 

তযবের থগ্রড উন্নত েরবত চযয়। 
 

 
এর জনয কত খরি পরে?  
আশিবিংেন পযেশিে সু্কবির শিক্ষযর্থীবের প্রর্থমেযবরর জন্ 
থেযবনয খরচ থনই। আেযর পরীক্ষয থেওয়যর খরচ শিক্ষযর্থী 
শনবজ েহন েরবে এেিং প্রশতটি পরীক্ষযর খরচ শভন্ন-শভন্ন।  


