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হ্যামট্রাম্ক পাবলিক স্কু ি জেিা বালষি ক লিক্ষা প্রলিববদন (এইআর)
১৫ োনুযারী, ২০২১
লপ্রয বাবা-মা এবং সম্প্রদাবযর সদসযগণ:
আমরা আপনাকে বার্ষিে র্িক্ষা প্রর্িকবদকন (এইআর) উপস্থাপন েরকি পপকর সন্তুষ্ট হলাম, যা হযামট্রাকমে
পাবর্লে স্কু ল এবং আমাকদর স্কু লগুর্লর জনয ২০২০-২১ র্িক্ষাগি অগ্রগর্ির মূল িথ্য সরবরাহ েকর।
এইআর পেডারাল দ্বারা প্রকয়াজনীয় জটিল প্রর্িকবদকনর িথ্য এবং রাষ্ট্রীয় আইনগুর্লর র্েছু প্রকয়াজনীয়িা
সকবাধন েকর। এই িথ্য বুঝকি আপনাকে সহায়িা েরার জনয আমাকদর েমীরা সবিদা তিরী আকছ ।
সহায়িার প্রকয়াজন হকল দয়া েকর পনকের োলবে (ntalbot@hamtramckschools.org) সাকথ্
পযাগাকযাগ েরুন।
পদখাকনা ওকয়ব সাইকে http://bit.ly/hpsaer20, র্ির্জে েকর তবদুযর্িে িাকব পযিাকলাচনা েরার জনয
পজলা এইআর উপলব্ধ(তির্র ) বা আপর্ন আপনার সন্তাকনর র্বদযালকয়র মূল অর্েকস এেটি অনুর্লর্প
পযিাকলাচনা েরকি পাকরন। প্রর্িটি স্কু ল িাকদর র্নজস্ব এ ই আর সরাসর্র র্পিামািার সাকথ্ পযাগাকযাগ
েরকব।

এই প্রর্িকবদকন র্নম্নর্লর্খি িথ্য রকয়কছ:
লিক্ষবকর জ াগযিার িথ্য




অনর্িজ্ঞ র্িক্ষে, অধযক্ষ এবং অনযানয স্কু ল পনিার সংখযা এবং িিাংি র্চর্িি েকর
জরুরী বা অস্থায়ী প্রিংসা পত্রার্দ সহ র্িক্ষেিা েরকছন এমন র্িক্ষেকদর প্রর্িকবদন েরুন
এমন র্িক্ষে যাাঁরা র্িক্ষেকদর মকধয অন্তিুি ক্ত রকয়কছ যাাঁরা র্বষয় বা পক্ষকত্র র্িক্ষাদান েরকছন
না যার জনয িারা প্রিযর্য়ি

এন এ ই লপ (NAEP) িথ্য (লিক্ষাগি অগ্রগলির োিীয মূিযাযন)
 গর্িি এবং পডা

৪ এবং ৮ পগ্রকড প্রর্ি বছর

জািীয় মূলযায়ন রাষ্ট্রীয় েলােল সরবরাহ েকর

নাগলরক অলিকাবরর িথ্য


স্কু কলর গুিমান, জলবায়ু এবং সুরক্ষা সম্পর্েি ি িথ্য সরবরাহ েকর

আমাকদর স্কু ল িার্লোিু ক্ত নীকচর পের্বল পযিাকলাচনা। ২০১৯-২০ স্কু ল বছকরর জনয, প্রর্িটি র্িক্ষাথ্ী সােলয
আইন (ইএসএসএ) পি প্রকয়াজনীয় সংজ্ঞা এবং পলকবল বযবহার েকর স্কু লগুর্ল র্চর্িি েরা হকয়র্ছল। এেটি
লক্ষযযুক্ত সমথ্িন এবং উন্নর্ি (টিএসআই) স্কু ল এমন এেটি যাকি েমপকক্ষ এেটি র্নম্নমাকনর র্িক্ষাথ্ী
উপকগাষ্ঠী থ্াকে।এেটি অর্ির্রক্ত লক্ষযযুক্ত সমথ্িন(এটিএস) স্কু লটি এমন এেটি যা এেটি ছাত্র উপ-কগাষ্ঠী
রাকজযর সমস্ত র্বদযালকয়র সবির্নম্ন ৫% র্হসাকব এেই স্তকর সম্পাদন েকর।. এেটি র্বস্তৃ ি সমথ্িন ও উন্নর্ি

(র্সএসআই) স্কু ল এমন এেটি যাাঁর েমিক্ষমিা রাকজযর সমস্ত র্বদযালকয়র মকধয সবির্নম্ন ৫% বা িার স্নািে
হার ৬৭% বা িার র্নকচ রকয়কছ , র্েছু স্কু ল এই পলকবকলর সাকথ্ সনাক্ত েরা যায় না। এই পক্ষকত্র, পোনও
র্স্থর্ি পলকবল পদওয়া হয় না।
স্কু কলর নাম

র্স্থর্ি পলকবল

অজিনকে ত্বরার্িি েরার মূল উকদযাগ

Dickinson East Elemর্ডর্েনসন ইস্ট এর্লকমন্টার্র
Dickinson West Elemর্ডর্েনসন ওকয়স্ট এর্লকমন্টার্র

No Label-পোন পলকবল পনই

Targeted Instruction-লক্ষযযুক্ত র্নকদি ি

Additional Targeted Supportঅর্ির্রক্ত লক্ষযযুক্ত সমথ্িন

Early Childhood Elem-তিিব
প্রাথ্র্মে এর্লকমন্টার্র
Hamtramck High Schoolহামট্রার্মে হাই স্কু ল
Holbrook Elem-হলব্রুে
একলকমন্টার্র
Kosciuszko Middle Schoolপোসর্সউজকো র্মডল স্কু ল
Horizon High School/Adult Edহর্রজন হাই স্কু ল/প্রাপ্তবয়স্ককদর
র্িক্ষা

No Label-পোন পলকবল পনই

Multi-Tiered Systems of Support
(MTSS)- সমথ্িকনর বহু-স্তরযুক্ত
র্সকস্টম
Targeted Instruction-লক্ষযযুক্ত র্নকদি ি

No Label-পোন পলকবল পনই

Targeted Instruction-লক্ষযযুক্ত র্নকদি ি

No Label-পোন পলকবল পনই

Targeted Instruction-লক্ষযযুক্ত র্নকদি ি

No Label-পোন পলকবল পনই

Targeted Instruction-লক্ষযযুক্ত র্নকদি ি

Comprehensive Support and
Intervention- র্বস্তৃ ি সমথ্িন
এবং হস্তকক্ষপ

Tau Beta School- িাউ র্বো
স্কু ল

No Label-পোন পলকবল পনই

Coaching, Implement new
instructional model, Multi-Tiered
Systems of Support (MTSS)প্রর্িক্ষি, নিু ন র্িক্ষামূলে মকডল
বাস্তবায়কনর, মার্ি-োইাডি র্সকস্টম
অে সাকপােি
Targeted Instruction-লক্ষযযুক্ত র্নকদি ি

আমাকদর পজলা আমাকদর সেল র্িক্ষাথ্ীকদর জনয অনুেরিীয় র্িক্ষা প্রদান অবযাহি রাখার জনয প্রচু র প্রকচষ্টা
েকর এিদূর পযিন্ত আমাকদর পজলা পয োজটি সম্পন্ন েকরকছ িাকি আর্ম অর্বশ্বাসযিাকব গর্বিি। যর্দও
আমরা আমাকদর অজিনগুর্লকি খুব গর্বিি, আমরা স্বীোর েকরর্ছ পয উন্নর্ি েরার পক্ষত্রগুর্ল রকয়কছ।
আমাকদর অবযাহি প্রকচষ্টার েকয়েটি এর মকধয রকয়কছ: র্বর্িন্ন পপ্রাগ্রাম পযিকবক্ষি েরা, প্রর্িটি র্িক্ষাথ্ীর
অগ্রগর্ি পযিকবক্ষি েরা এবং অজিকনর বযবধানগুর্ল বন্ধ েকর পদওয়া।আমরা বুঝকি পপকরর্ছ পয আমাকদর
প্রর্িবন্ধী র্িক্ষাথ্ীকদর, ইংরাজী ছাডা অনয পয পোনও িাষাকি েথ্া বলার র্িক্ষাথ্ী, মানর্সে জর্নি র্িক্ষাথ্ীরা
এবং দার্রকযযর প্রিাব পমাোকবলা েকর এমন র্িক্ষাথ্ীকদর সহায়িা েরার জনয োযিের এবং পৃথ্ে র্দে
র্নকদি িনা প্রদান েরা প্রকয়াজন।
আমাকদর পজলায় প্রকয়াজনীয় উন্নর্ি েরার জনয পয জরুর্র প্রকয়াজন িা আমরা স্বীেৃ র্ি র্দকয়র্ছ। পেৌিলগি
পর্রেল্পনাটি আগামী র্িন বছকরর জনয পজলার জনয এেটি পোোস সরবরাহ েরকব।The হযামট্রাম্ে
পাবর্লে স্কু ল দলটি আমাকদর র্িক্ষাথ্ীকদর সকবিাচ্চ সম্ভাবনা অজিকনর জনয র্িক্ষার সুকযাকগর র্বিাল পর্রমাি
বৃর্ি েরার সাকথ্ সাকথ্ আমাকদর র্িক্ষাথ্ীকদর এোকডর্মে দক্ষিার র্বোকি সহায়িা অবযাহি রাখকব।

হযামট্রাম্ে পাবর্লে স্কু ল পর্রবার এবং সম্প্রদাকয়র পসবা েরা আমাকদর সম্মাকনর র্বষয়। আমাকদর দলটি
েক ার পর্রশ্রমী এবং আমরা আমাকদর পর্রবার ও সম্প্রদাকয়র সদসযকদর োছ পথ্কে আস্থা ও সমথ্িকনর
প্রিংসা েরর্ছ পযকহিু আমরা পশ্রষ্ঠকত্বর জনয প্রকচষ্টা চার্লকয় যার্ি।
র্বনীি,

Mrs. Jaleelah Hassan Ahmed
র্মকসস জার্ললাহ হাসান আহকমদ
অধীক্ষে

