
 

েকািভড-19-এর কারেণ �য্াজুেয়শন িরেকায়ারেম�েস (শতর্ াবলী)  
পিরবতর্ েনর সারসংে�প  

িনউ ইয়েকর্  হাই �ুল েথেক �য্াজুেয়ট করার জনয্ িশ�াথ�েদর সাধারণত 22 ে�িডট (NYC-এর ে�ে� 44 ে�িডট) অজর্ ন করেত হয় এবং 

4+1 পরী�ায় উৎতীণর্ (পাস) হেত হয়। আরও তথয্ জানার জনয্, AFC-এর হাই"�ুল"�েমাশন"এ�"�য্াজুেয়শন"িরেকায়ারেম�স ও �য্াজুেয়শন"

অপশ�"ফর"�ুেড�স"উইথ"িডজয্ািবিলিটস িনেদর্ িশকা (গাইড) েদখুন।  

েকািভড-19-এর সমেয় েকাসর্ িরেকায়ারেম�েস েকােনা পিরবতর্ ন আনা হয়িন। তেব, জুন ও আগ� 2020; জানুয়াির, জুন ও আগ� 2021; 

এবং জানুয়াির 20221 -  -এ অনুি�ত হেত যাওয়া  িরেজ�স পরী�া বািতল করা হেয়েছ। েযসব িশ�াথ�রা এক বা একািধক পরী�ায় অংশ 

েনওয়ার কথা িছেলা, তােদর জনয্ িনউ ইয়কর্  ে�ট �য্াজুেয়শন িরেকায়ারেম�েস পিরবতর্ ন এেনেছ। িনেচ এসব পিরবতর্ েনর সারসংে�প তুেল ধরা 
হেলা।  

িনউ ইয়কর্  ে�ট এডুেকশন িডপাটর্ েম� (NYSED) েথেক আরও তথয্ জানার জনয্, অনু�হ কের েদখুন: জুন ও আগ� 2020 গাইেড� এবং 

FAQ; জানুয়াির 2021 গাইেড� এবং FAQ; জুন ও আগ� 2021 গাইেড� এবং FAQ; এবং জানুয়াির 2022 গাইেড� এবং FAQ. 

িরেজ�স পরী�া সং�া� এে��শন (অবয্াহিত) :  

েকািভভ-19-এর কারেণ বািতল হওয়া িরেজ�স পরী�ায়  েযসব িশ�াথ�েদর অংশ েনওয়ার কথা িছেলা,  তারা  ঐ  িনিদর্ �  সাবেজে�  

িরেজ�স পরী�া ছাড়াই �য্াজুেয়ট করেত পারেব যিদ িনেচর েযেকােনা একিট  শতর্  পূরণ করা হেয়  থােক :  

• তারা একিট িরেজ�স েকাসর্ বা েমক-আপ ে�া�াম স�� কেরেছ এবং িসেকােয়� অনুযায়ী 2021-22 �ুল বেষর্র �থম েসিম�ার েশেষ 

সকল ে�িডট অজর্ ন কেরেছ; অথবা 

• 7th বা 8th ে�িণর িশ�াথ� িহেসেব তারা 2019-20 বা 2020-21 �ুল বেষর্ েকােনা িরেজ�স েকােসর্ পাস কেরেছ। 

েকািভড-19 সময়কালীন িরেজ�স পরী�া সং� া� এে��শন আ মার �য্া�ি� ে� কীভােব েদখােনা হেব?   

• আপনার �য্া�ি�ে� পরী�ার পােশ আপিন “WA” বা “E” েদখেত পােবন। যিদ মেন হয় আপিন এে��শন পাওয়ার েযাগয্ এবং েসটা 

আপনার �য্া�ি�ে� েদখােনা হয়িন, তাহেল েদির না কের আপনার গাইেড� কাউি�লেরর সােথ কথা বলুন।   

 
1 U.S. িহি� িরেজ�স পরী�াও জুন 2022-এ বািতল করা হেয়েছ যিদও তা েকািভড-19-এর জনয্ িছেলা না। আপিন েসই িরেজ�স পরী�ায় অংশ িনেত েচেয়ও িদেত পােরনিন -

এমনটা হেয় থাকেল, েসে�ে� আপিন িরেজ�স এে��শন পােবন। 

https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/highschool_promotion_graduation_requirements.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/graduation_options_for_students_with_disabilities.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/graduation_options_for_students_with_disabilities.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/graduation_options_for_students_with_disabilities.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-memo-cancellation-june-2020-regents-exams.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/nysed-covid-19-regents-grad-req-faq.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/memo-cancellation-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2021-regents-examinations.pdf
http://www.p12.nysed.gov/assessment/hsgen/2021/memo-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/state-assessment/faq-june-august-2021-assessments.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/january-2022-regents-cancellation.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/faq-january-2022-exemptions.pdf
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• আপিন িরেজ�স িডে�ামা িনেয় �য্াজুেয়ট করেত পােরন যিদ 4+1 পরী�ার ে�ে� আপিন েকািভড-19 সময়কালীন এে��শন েপেয় 

থােকন বা েকািভড-19 সময়কালীন এে��শেনর পাশাপািশ িরেজ�স পরী�ােতও পাস ন�র েপেয় থােকন।  

• অনাসর্/অয্াডভয্া�ড িরেজ�স িডে�ামার ফলাফল এে��শন পাওয়া পরী�ার ন�র ছাড়াই গণনা করা হেয় থােক।  

• িডজয্ািবিলিট (অ�মতা) আেছ এমন িশ�াথ� ও ইংিলশ লয্া�ুেয়জ লানর্ারেদর জনয্ েসফিট েনট অপশ� এখনও উপলভয্ রেয়েছ। আরও তথয্ 

জানার জনয্, AFC-এর হাই"�ুল"�েমাশন"এ�"�য্াজুেয়শন"িরেকায়ারেম�স ও �য্াজুেয়শন"অপশ�"ফর"�ুেড�স"উইথ"িডজয্ািবিলিটস 

িনেদর্ িশকা (গাইড) েদখুন। ��বয্: িডজয্ািবিলিট আেছ এমন িশ�াথ�েদর মেধয্ যারা কে�নেসটির েসফিট েনট সুিবধা পাে�, তারা অনয্ 

সাবেজে�র িরেজ�স পরী�ায় কম ন�র (45-54) েপেয় থাকেল, তার জনয্ েকািভড-19 সময়কালীন এে��শন বয্বহার করেত পারেব 
না।  

েকািভড-19 সময়কালীন এে��শন িড�াইন (�তয্াখান)  করার পর আ িম কী আ বার েসটার জনয্ অনুেরাধ জানােত পারেবা?  

না।  2019-20, 2020-21 ও 2021-22 �ুল বেষর্ অিভভাবকেদর কােছ েকািভড-19 সময়কালীন এে��শন িড�াইন করার অপশন 

িছেলা। বয়স যতই েহাক না েকেনা, িশ�াথ�রা িনেজরা এে��শন িড�াইন করেত পাের না। িনিদর্ � িকছু এে��শন িড�াইন কের অনয্ সবগেলা 
�হণ করার �াধীনতা অিভভাবকেদর রেয়েছ। অিভভাবক একবার িড�াইন কের েদওয়ার পর আপিন িনেজ েথেক পের েসই এে��শেনর জনয্ 
অনুেরাধ জানােত পারেবন না।  

িরেজ� পরী�ার আিপল 
সাধারণত, আপিন িরেজ�স পরী�ার আিপল করেত পারেবন যিদ আপিন: 

1. পরী�ায় 60-64 ন�র েপেয় থােকন; 

2. অ�ত দুইবার পরী�ািট িদেয় থােকন; 

3. ঐ সাবেজে�র জনয্ �ুেল অয্াকােডিমক েহ� (িশ�া সং�া� সহায়তা) েপেয় থােকন; এবং  

4. আপনার িশ�ক বা িডপাটর্ েম� েহেডর কাছ েথেক েরেকােমে�শন (সুপািরশ) েপেয় থােকন। 

েকািভড-19-এর সমেয় আিপল করার িরেকায়ারেম�স ে�ি�বল (নমনীয়) করা হেয়েছ। যিদ জুন 2022 েথেক আগ� 2023-এর মেধয্ আপিন 

েকােনা িরেজ�স পরী�ায় অংশ�হণ কের থােকন, তাহেল আপিন আিপল করেত পারেবন যিদ আপিন: 

1. পরী�ায় 50-64 ন�র েপেয় থােকন; এবং 

2. িরেলেটড (সংি��) িরেজ�স েকাসর্িটেত পাস কের থােকন। 

উপের উি�িখত অনয্ দুইিট িরেকায়ারেম�স আপনার পূরণ না করেলও চলেব এবং এই সমেয়র মেধয্ আপিন েকােনা ধরেনর সীমা ছাড়াই যতবার 

খুিশ ততবার পরী�ার আিপল করেত পারেবন। আরও তথয্ জানার জনয্ AFC-এর িটপ"িশট েদখুন। 

হাই �ুল ইকুইভয্ােলি� (সমমান)  ও GED 
সাধারণত েযসব িশ�াথ�রা িডে�ামা ছাড়াই হাই �ুল েছেড় যায়, তারা 4িট GED সাব-েট�: ময্াথ (গিণত), সােয়� (িব�ান), েসাশয্াল �ািডজ 

(সামািজক িশ�া) ও িরজিনং � লয্া�ুেয়জ আটর্ স (ভাষার মাধয্েম যুি�র বয্বহার)-এ পাস কের হাই �ুল ইকুইভয্ােলি� (HSE) অজর্ ন করেত 

https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/highschool_promotion_graduation_requirements.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/graduation_options_for_students_with_disabilities.pdf
https://www.advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/regents_exam_appeal_options.pdf
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পাের। 2014 েথেক 2021 পযর্� িনউ ইয়েকর্  িভ� একিট HSE পরী�া বয্বহার করা হেয়িছেলা যার নাম হেলা TASC। বতর্ মােন TASC 
অজর্ েনর েকােনা সুেযাগ েনই।  

GED সাব-েটে� পাওয়া পাস ন�র, িরেজ�স পরী�ায় পাওয়া পাস ন�র, েকািভড-19 সময়কালীন িরেজ�স পরী�ায় পাওয়া এে��শন ও 

TASC সাব-েটে� পাওয়া পাস ন�র ক�াইন (এক�) কেরও িশ�াথ�রা তােদর HSE িডে�ামা অজর্ ন করেত পারেব। H SE িডে�ামা অজর্ ন 

করার জনয্ িশ�াথ�েদরেক  অ�ত একিট  GED সাব-েটে� অবশয্ই পাস করেত হেব। আরও তথয্ জানার জনয্ NYSED FAQ ও 

AFC-এর রিকং"দা"GED গাইড েদখুন। 

এই তথয্ িশট েকােনা আইনী পরামশর্ নয়। এই তথয্ িশেট AFC-এর মতামত �কাশ করা ছাড়াই িবদয্মান নীিতমালা বা আইেনর সারসংে�প তুেল ধরার েচ�া করা হেয়েছ। 
আইনী েযেকােনা সমসয্ার জনয্ অনু�হ কের একজন অয্াটিনর্ বা অয্াডেভােকেটর সােথ েযাগােযাগ করুন।   

অয্াডেভােকটস ফর িচলে�ন অফ িনউ ইয়কর্ , ইংক �ারা সবর্�� সংরি�ত, কিপরাইট ©  এি�ল 2022 

http://www.acces.nysed.gov/hse/regents-hse-exam-pathway-frequently-asked-questions
https://advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/hse_test_accommodations.pdf
https://advocatesforchildren.org/sites/default/files/library/hse_test_accommodations.pdf
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