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িমিশগােনর তৃতীয় ে�ড পড়ার আইন 
 

িমিশগােনর  3rd  ে�ড পড়ার আইন বা�বায়ন K-3 ে�েডর জনয্ 2017-18 �ুল বছেরর মেধয্ শর হেব।  
এই আইেনর উে�শয্ হল  3rd ে�েডর েশেষ সম� িশ�াথ�র ে�ড �ের বা তার কাছাকািছ পড়া হয় তা িনি�ত 
করা| এই আইনিট এমন িশ�াথ�েদর জনয্ �েয়াজনীয় পদে�প গিল িনিদর্� কের যারা পড়ার ে�ে� ে�ড 
�েরর এক বছর বা তার েবিশ নীেচ। িনেচর িল�িট হাউস িবল নং-4822 এর স�ূণর্ িববরণ সরবরাহ 
কের: 
http://www.legislature.mi.gov/documents/2015-2016/publicact/pdf/2016-PA-0306.pdf 
 
�েয়াজনীয় পদে�প: 
• �ুেলর �থম 30 িদেনর মেধয্, K-3 ে�েডর �িতিট িশশেক একিট েজলা িভিত্তক পড়ার মূলয্ায়ন েদওয়া 

হেব| 
• ে�ড �েরর িনেচ এক বা তার েবিশ বছর িহসােব িচি�ত ছা�েদর পড়ার জনয্ একিট পৃথক িনেদর্শনা 

পিরক�না থাকেব| 
• বয্ি�গত িনেদর্শ পিরক�নায় িনিদর্� দ�তা ঘাটিতর ে��গিল থাকেব যা হ�ে�প এবং মূলয্ায়েনর 

মাধয্েম সমাধান করা হেব এবং পযর্েব�ণ করা হেব। 
• �িতিট �ুল ছা�ছা�ীেদর জনয্ িরড এট েহাম �য্ান �দান করেব এবং েহাম িরিডং েকৗশেল সহায়তা 

করার জনয্ অিভভাবকেদর কমর্শালা অফার করেব। 
• 2019-2020 িশ�াবেষর্র সমাি�েত, 3য় ে�নীর ছা�রা যারা রা�ীয় মূলয্ায়েন ে�ড �েরর পড়ার দ�তা 

�দশর্ন কের না, তােদর বজায় রাখার জনয্ সুপািরশ করা হেব। 
 
 সচরাচর িজ�ািসত ��াবলী: 
 
িকভােব আমার স�ােনর পড়ার �র িনধর্ারণ করা হয়?  
�িত বছর িতনবার িডি�� অয্ােসসেম� বয্বহার কের �িতিট ছাে�র পড়ার �েরর মূলয্ায়ন করা হেব। 
 
আিম কীভােব বািড়েত আমার স�ানেক সাহাযয্ করব? 
িরড এট েহাম পিরক�নাগিল �ুেলর �থম মােসর মেধয্ িশ�াথ�েদর কােছ পাঠােনা হেব।  এই পিরক�নাগিল 
পিরবােরর েলােকরা �ুেলর বাইের অনুশীলন করেত পাের এমন ি�য়াকলােপর পরামশর্ সরবরাহ করেব।  
বাবা-মােকও পয্াের� ওয়াকর্ শেপ অংশ েনওয়ার জনয্ আম�ণ জানােনা হেব যােত পড়ার েকৗশলগিল স�েকর্  
আরও জানেত পাের যা তােদর স�ানেক দ� পাঠক হেত সহায়তা করেব। 
 
 
 
 
পড়ার জনয্ একিট �ত� িনেদর্ শনা পিরক�না কী এবং এিট কীভােব ৈতির হয়? 

http://www.legislature.mi.gov/documents/2015-2016/publicact/pdf/2016-PA-0306.pdf
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এই পিরক�নািট দ�তার ঘাটিতর ে��গিল িচি�ত করেব এবং একিট িনেদর্শমূলক পিরক�না যা 
ে�ণীকে�র মেধয্ িনয়িমত পড়ার িনেদর্শনার সময়  ছাড়াও সংঘিটত হেব। �িতিট �ুল িনধর্ারণ করেব েকান 
ধরেনর মধয্বিত্তর্তা েসবা অফার করা হেব এবং েকান �ুেলর কম�রা এই েসবাগিল �দান করেব। �াফ 
সদসয্রা অ�ভুর্ � করেত পােরন িক� এেত সীমাব� নয়: ে�ণীক� িশ�ক, টাইেটল ওয়ান হ�ে�পকারী, ভাষা 
অজর্ ন কম� বা অনয্ানয্ �তয্িয়ত �ুল �াফ সদসয্।



 
েজলা কীভােব আমার স�ােনর পড়ার িনেদর্ শনােক সমথর্ন করেব? 
 
েজলা 
েজলা পযর্ােয়, িনেদর্শমূলক িবেশষ�রা পড়ার সম� ে�ে� ে�ণীকে�র িশ�কেদর জনয্ িবিভ� ধরেণর েপশাদার 
উ�য়ন, েকািচং এবং মেডিলং েসশন সরবরাহ করেবন। এগিল পড়ার ে�ে� েজলার উ�িত পিরক�নার অংশ 
িহসােব �িতিট �ুল বছর জেুড় ঘটেব। কািরকুলাম িরেসাসর্ও িশ�কেদর সরবরাহ করা হয়| 
 
িবদয্ালয় 
�িতিট �াথিমক িবদয্ালেয় একিট সা�রতা ��াগার রেয়েছ যােত যথা-উপযু� পড়া বইেয়র েসট রেয়েছ। 
িশ�াথ�েদর চািহদার উপর িভিত্ত কের �ুল ে�ড-�েরর পড়া িনধর্ারণ করেব। এছাড়াও, কাযর্কর পড়ার 
েকৗশলগিল জানােনার জনয্ অিভভাবক কমর্শালাগিল অফার করা হেব। 
 
ে�ণীক� 
িশ�করা সকল িশ�াথ�েক িবিভ� �েরর পড়ার বই এবং ৈদিনক সুষম সা�রতার িনেদর্শনা �দান করেবন। 
�ত� িনেদর্শনা পিরক�নাযু� িশ�াথ�রা একিট এিডশনাল িরিডং হ�ে�প এবং অ�গিত পযর্েব�ণ পােব।  
িশ�করা বাবা-মােক পড়ার অ�গিত স�েকর্  অবিহত করেবন। 
 
কতিদন আমার স�ােনর পড়ার জনয্ একিট পথৃক িনেদর্ শনা পিরক�না থাকেব? 
�িতিট িশ�াথ�র একিট পিরক�না থাকেব  যত�ণ না তারা ে�ড �ের বা ে�ড �েরর এক বছেররও কম 
নীেচ থােক।  যিদ েকানও িশ�াথ� K-২ ে�েডর জনয্ তােদর �ুল বছর েশেষ পড়ার ে�ে� ে�ড �েরর 
েচেয় এক বছেরর েবিশ নীেচ থােক তেব পিরক�নািট  পেরর বছর অবয্াহত থাকেব। পেরর িশ�াবেষর্ 
একিট নতুন �ত� িনেদর্শনা পিরক�না �ণয়ন করা হেব। তৃতীয় ে�ণীর িশ�াথ�েদর জনয্,যারা পড়ার কৃিতে� 
এক বছেররও েবিশ বয্বধান �দশর্ন কের, আইনিট ধের রাখার জনয্ একিট সুপািরশ �েয়াজন। 
 
িকভােব ধারণ/বজায় রাখা িনধর্ারণ করা হয়? 
২০২০ সাল েথেক, রাজয্ �েরর পঠনমূলয্ায়েন দ�তার মাধয্েম বজায় রাখা িনধর্ারণ করা হয়।েযসব িশ�াথ� 
তৃতীয় ে�িণর েশেষ ে�ড েলেভেলর এক বছেরর েবিশ িনেচ বেল িচি�ত হেয়েছ, তােদর ১ জেুনর মেধয্ 
বজায় রাখার সপুািরশ করা হেব। অনুেরােধর িভিত্তেত ছাড় পাওয়া েযেত পাের। 
 
 
আিম যিদ আমার স�ানেক বজায় রাখেত না চাই? 
একজন অিভভাবেকর অিধকার আেছ বজায় রাখার েনািটশ পাওয়ার 30 িদেনর মেধয্ �ুল িডি�ে�র সােথ 
েযাগােযাগ কের একিট ভাল কারণ �দশর্ন কের ছােড়র অনেুরাধ করার। একিট যুি�স�ত ছাড় 
সুপািরনেটনেড� বা তার/তার মেনানীত �ারা অনুেমািদত হেত হেব। যুি�স�ত ছােড়র কারণসমূেহর মেধয্ 
রেয়েছ: 
 
• একিট �ত� িশ�া ে�া�াম (IEP) বা 504 পিরক�না সহ িশ�াথ�রা. 
• সীিমত ইংেরিজ দ� িশ�াথ� যারা একিট ইএসএল(ESL) ে�া�ােম 3 বছেররও কম িশ�া েপেয়েছ. 

 
• িশ�াথ�রা যারা 2 বা তেতািধক বছর িনিবড় পড়ার হ�ে�প েপেয়েছ এবং পূেবর্ যােদর বজায় রাখা 

হেয়িছল 



 
• েয ছা�রা েজলায় নতুন এবং সুপািরনেটনেড� বা তােদর মেনানীত বয্ি� �ারা িনধর্ািরত পড়ার জনয্ 

উপযু� বয্ি�গত িনেদর্শনা পিরক�না পানিন 
• ইংিলশ লয্া�েুয়জ আটর্ স ইএলএ(ELA) বয্তীত রাজয্ 3য় ে�ড মলূয্ায়েন মূলয্ায়ন করা সম� িবষেয়র ে�ে� 

ছা�িট দ�। 
• িশ�াথ� একিট ছা� েপাটর্ েফািলওর মাধয্েম �দিশর্ত িব�ান এবং সামািজক অধয্য়েন দ�| 


