
ককোন একটি ভোষো যটি একজন টিক্ষোর্থীর মোতভৃোষো নো হয়ে র্োয়ক 

টকন্তু ঐ ভোষোে তোাঁর উচ্চতর িক্ষতো র্োয়ক, তয়ে টক তোরো 

অংিগ্রহণ করয়ত পোরয়ে?

হ্যাঁ, যদিও পরীক্ষযর সময় পরীক্ষযকৃত ভযষযয় দিক্ষযর্থীকক নদিি উচ্চ 

স্তর িয এর চেকয় উচ্চতর স্তকর পড়কত, দিখকত, িিকত ও শুনকত 

পযওয়যর চযযগ্্ পযওয়য যযয়। অনগু্রহ ককর চসিফ অ্যকসসকমন্ট দগ্রড 

চিখুন। দিক্ষযর্থীকক সকি কযজ দনকজ দনকজ সম্পন্ন করযর চযযগ্্ হকত 

হকি।

পরীক্ষো কখন অনটুিত হয়ে?

পরীক্ষয এদিি ১৮, চসযমিযর অনদুিত হকি। দকছু ভযষযর জন্ আিযিয 

পরীক্ষযর িকয়যজন হয় এিং দনদিথষ্ট তযদরখ ও সমকয় দিক্ষযর্থীকির সযকর্ 

সরযসদর চযযগ্যকযযগ্ করয হকি। আরও তকর্্র জন্ FAQ চিখুন:  

https://www.apsva.us/world-languages/credit-by-exam/

credit-by-exam-faq/   

টিক্ষোর্থীরো টকভোয়ে সোইন-আপ করয়ে?

দিক্ষযর্থীরয অনিযইকন এখযকন চরদজকেিন করকত পযরকি: https://

www.apsva.us/world-languages/credit-by-exam/ 
চরদজকেিন ফমথ সযিদমট করয হকয় চগ্কি আপদন কনফযকমথিন 

চমকসজ পযকিন। এরপর, পরীক্ষযর তযদরখ, সময় ও স্থযন 

উকেখপূিথক পরীক্ষযর এক সপ্তযহ পূকিথ দিক্ষযর্থী একদট চপযস্টকযডথ 

পযকিন।

করটজয়েিন চলয়ে জযনুয়যরী ৩১ চর্কক চফব্রুয়যরী ১৮ পযথন্ত।

টক টক ভোষো পরীক্ষো করো যোয়ে?

িযপ্ সকি ভযষয চরদজকেিন ফকমথ উকেখ র্যককি। আপদন যদি 

চকযন ভযষয চিখকত নয পযন, তযহকি চসদট এখন পযওয়য যযকি 

নয।

World Languages Office 

Phone: 703.228.6097 

apsva.us/worldlanguages 

ফলোফল টকভোয়ে কিেোর করো হয়ে?

জুন ২০২২ এর শুরুকত দপতযমযতযকক দেদির মযধ্্কম চরজযল্ট জযনযকনয হকি।

কযসকল টিক্ষোর্থী সোইন-আপ করয়ে টকন্তু উপটিত র্োকয়েনো তোরো কনো-কিো 

(no-show) টফ এর জনয িোেী র্োকয়ে যো OPI এর জনয $55। 

2110 Washington Blvd. 

Arlington VA  22204 
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Credit-by-Exam টক? 
আদিথংটন পযিদিক সু্কিস (APS) ইংকরদজ ছযড়য অন্

ভযষয চিযঝযর ও চস ভযষযয় চযযগ্যকযযগ্ করকত পযরযর 

সযমর্থ্ রকয়কছ এমন দিক্ষযর্থীকিরকক দিকের দনদিথষ্ট দকছু 

ভযষযর পরীক্ষযর মযধ্্কম হযই সু্ককি চেদডট অজথকনর জন্ 

সুকযযগ্ দিকয় র্যকক। Credit-by-Exam হযই স্ককুি দিকিিী

ভযষযয় েযরদট পযথন্ত চেদডট চিওয়যর জন্ দিক্ষযর্থীকির 

দিকিিী ভযষযর িক্ষতয পদরমযপ ককর। আমরয অদধ্কযংি 

ভযষযর জন্ জযতীয় মযকনর পরীক্ষয ি্িহযর ককর র্যদক, 

চযমন STAMP, AAPPL, OPI এিং WPT।

Credit-by-Exam এ অংিগ্রহণ কীভোয়ে টিক্ষোর্থীয়িরয়ক সোহোযয

কয়র?

দিক্ষযর্থীরয যদি অ্যডভযন্সড স্টযদডজ দডকলযময (ASD) দনকয় গ্র্যজকুয়িন

করকত ইচ্ছুক হয়, তকি তযকিরকক দিে ভযষযর চেদডট অজথন করকত 

হকি। এগুদি অজথন করয যযয় একদট ভযষযর দতনদট চেদডট (3 x 1) িয

দু'দট দভন্ন ভযষযর দুইদট চেদডট (3 x 2) অজথন করযর মযধ্্কম।   

পরীক্ষোর মোধ্যয়ম কেটি টেশ্ব ভোষো কেটিি অজথন করো যোে?

পরীক্ষযর মযধ্্কম িযপ্ত িক্ষতযর দভদিকত একজন দিক্ষযর্থী সকিথযচ্চ 

েযরদট চেদডট অজথন করকত পযকর।যদি একজন দিক্ষযর্থী তযাঁর 

ভযষয িক্ষতযর কযরকে স্তর/কিকভি III িয IV চেেীকত স্থযন পযয়

তযহকি চস পূিথিতথী স্তকরর পূিথিতথী চেদডকটর জন্ পরীক্ষয দিকত 

পযরকি। যদি একজন দিক্ষযর্থী স্তর III চত ভদতথ হয় এিং পরীক্ষযয়

৪ চেদডট পযয়, শুধ্ুমযত্র একদট অদতদরক্ত চেদডট, স্তর ৪ এর 

জন্ চেদডট, তযকির ট্রযন্সদেপ্ট এ চযযগ্ করয যযকি। একটি 

ভোষোর জনয একোটধ্ক কেটিি কিওেো যোয়ে নো।

 এই মলূযোেয়নর ককোর টকভোয়ে একজন টিক্ষোর্থীয়ক একটি Seal of Biliter-

acy কপয়ত সোহোযয কয়র? 
2015-16 সযি হকত, Board of Education এর Seal of Biliteracy,
গ্র্যজকুয়িন করয হযই স্কুকির দিক্ষযর্থীকির ইংকরদজর সযকর্ অদতদরক্ত এক 

িয একযদধ্ক ভযষযয় উচ্চ মযত্রযর িক্ষতয অজথনকক িত্দয়ত ককর। 

চযসকি দিক্ষযর্থী ইংকরদজর End-of-Course Assessments এর সকি

িকয়যজনীয়তয পযস করকি িক্ষ িয আরও উাঁেু স্তকর (১১তম চগ্রড SOL)
এিং অন্ আকরকদট ভযষযর জযতীয় মযকনর চকযকনয পরীক্ষযয় িেন ও 

দিদখত (speaking and writing) চত ইন্টযরদমদডকয়ট-মযঝযদর স্তর িয তযর

চিদি চস্কযর করকি তযকিরকক Seal of Biliteracy িিযন করয হকি। Seal 

of Biliteracy চিওয়য হকি এিং চসদট দিক্ষযর্থীর হযইস্কুি দডকলযময ও

তযকির হযইস্কুি ট্রযন্সদেকপ্ট উকেখ করয হকি। 

কোরো কযোগ্য এেং টিক্ষোর্থীরো টকভোয়ে েুঝয়ে কয তোরো এই 

পরীক্ষোর জনয যয়র্ষ্ট িক্ষ?

চগ্রড ৯ – ১২ এর দিক্ষযর্থীরয চযযগ্্, যদি তযরয কমপকক্ষ নদিি

উচ্চ স্তকরর হয়, এিং পযকর: 
• সহজ িশ্ন করকত ও জিযি দিকত

• একদট

আিযপেযদরতযয় অন্ একজকনর জিযকি সহজ দিিৃদত দিকত

• সযধ্যরে তর্্ জযনযকত

• পছন্দ ও অপছকন্দর ি্যখ্য দিকত

• একদট সযধ্যরে ফমথ পূরে করকত

• দিনদন্দন কমথকযকের একদট তযদিকয পড়কত ও দিখকত

অনু ররহ কের CBE FAQ তে ররা যয  তেলফ অযারেেরেন রর ররড 

তেখুন: 

https://www.apsva.us/world-languages/credit-by-

exam/credit-by-exam-faq/ 

আপটন যটি English Learner েসোটভথস রর হণকেোরী 

হেয় র্ েোয়কন, চরদজকেিন ফমথ এ অিিই্ উকেখ করকিন 

চয আপদন এসি 

সযদভথস গ্রহে করকছন যযকত ককর আমরয দনদিত হকত পযদর চয 

আপনযর আিযিয পরীক্ষয িকয়যজন।

কোয়ির এই পরীক্ষো কিওেো উটচৎ নো? 

• িতথমযকন চিকভি IV িয SFS III ক্লযকস নদর্ভুক্ত দিক্ষযর্থীরয

চযকহতু তযরয এই পরীক্ষয িসকন্ত (spring) তযকির ক্লযকস

দিকি।

• চসইসকি দিক্ষযর্থী যযরয পূিথিতথী দিে ভযষয চকযকসথ তযকির 

চগ্রড উন্নত করকত েযয়। এটয অনুকমযদিত নয়।

এর জনয কত খরচ হয়ে?

আদিথংটন পযিদিক স্কুকির দিক্ষযর্থীকির ির্মিযকরর জন্ 

চকযকনয খরে চনই। আিযর পরীক্ষয চিওয়যর খরে দিক্ষযর্থী দনকজ 

িহন করকি এিং িদতদট পরীক্ষযর খরে দভন্ন-দভন্ন।

ককোর্োে আরও কেটি তর্য পোওেো যোয়ে?

World Languages Office এর 703.228.6097 চত চযযগ্যকযযগ্

করুন অর্িয একজন স্কুি কযউদন্সির এর সযকর্ কর্য িিনু

পরীক্ষোর ককোর টকভোয়ে টনণথে করো হয়ে?

পরীক্ষযর চস্কযর হয় একদট কদম্পউটযর অর্িয একজন িদহরযগ্ত 

মিূ্যয়ক কতৃথক দনেথয় করয হকি দযদন পরীক্ষযকৃত ভযষযয় িক্ষ। 

ফিযফিই েূড়যন্ত ফিযফি এিং আদপি করয যযকি নয। দনম্নকিখ 

অনযুযয়ী চেদডট িিযন করয হকি: 

*চলসকমকন্টর অন্ অপিন স্তর IV হকি।

পরীক্ষোে পোয়সর জনয টিক্ষোর্থী টক একটি কগ্রি পোয়ে?

সফি হকি, দিক্ষযর্থী সমমযকনর চকযকসথর জন্ একদট “পযস” চগ্রড

পযকি যয ট্রযন্সদেকপ্ট “P” দহকসকি উকেখ র্যককি স্তর সফি ভযকি

সম্পন্ন হকয়কছ তয চিযঝযকনযর জন্। দিক্ষযর্থীরয এমন চিটযর চগ্রড 

পযকি নয যয চগ্রড পকয়ন্ট (GPA) চক িভযদিত করকি। চযসকি

দিক্ষযর্থী পূকিথ চিটযর চগ্রড অজথন ককরদছি, তযরয পরীক্ষযয় অদজথত 

“পযস” চগ্রকডর সযকর্ চিটযর চগ্রড িদতস্থযপন করকত পযরকি নয। 


