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চ্যান্সেলন্েে বযাণী

প্রিয় পপ্িবািবর্গ: 

একজন জীবনব্াপী প্িক্ষক প্িসেসব আপ্ি জাপ্ন যে স্কু সে আপনাি 
েন্াসনি েফেতাি জন্ প্পতািতািাও অংিীদাি এবং আপনাি েম্পৃক্ততা 
তাসদি জন্ অত্ন্ গুরুত্বপূর্গ। আপনাি েন্াসনি রিাথপ্িক প্িক্ষায় 
েিায়তা কিাি জন্ আপনাি যে তথ্াবেী রিসয়াজন, যেগুসো আপনাি 
জানা প্নপ্চিত কিাি কাসজি অংি এই রাইড। 

রিথি ও রিধান প্বষয়টি িসো আিিা েকে পপ্িবাসিি জন্ আিাসদি 
স্কু েসক অপ্িরি্ ও আন্প্িকতাপূর্গ জায়রায় পপ্িরত কিাি জন্ কস�াি 
পপ্িশ্রি কপ্ি; আিিা রিত্ািা কপ্ি আপপ্ন আিাসদি স্কু সে স্াচ্ছন্্ 
এবং ক্ষিতাবান যবাধ কিসবন।

এই রাইডটি রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত েন্াসনি প্পতািাতা ও অপ্িিাবকরসরি 
অপ্িসোপ্জত ব্বস্া েম্সক্গ ও বর্গনা কসি যকননা তািা তাসদি েন্াসনি 
স্কু সেি অপ্িজ্ঞতাি য�াজঁ�বি যনন। আিাি রিত্ািা িসো এই যে এই 
তথ্াবেী আপনাসক আপনাি েন্াসনি প্রি-K যথসক গ্্াজকুসয়িন পে্গন্ 
এপ্রসয় যেসত েিায়তা কিসব। 

এই রাইসডি বাইসিও আপ্ি আপনাসক আপনাি েন্াসনি স্কু সেি োসথ 
েম্পৃক্ত িওয়াি েকে েকুসোর-েকুপ্বধা ব্বিাসিি যজাি আহ্ান জানাপ্চ্ছ। 
আিাসদি যরিাগ্ািেিূি শুধকুিাত্র আপনাসদি িসতা প্পতািাতা ও 
েিথ্গকসদি োিাসে্ই উন্নপ্ত োি কিসত পািসব। আপনাি েন্াসনি 
প্িক্ষক ও প্রিপ্সিপ্ােরর েব্গদা আপনাি েন্াসনি প্িক্ষা েম্প্ক্গ ত 
আপনাি যেসকাসনা রিশ্ন বা উসবেসরি ব্াপাসি কথা বোি জন্ রিস্তুত 
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িসয়সেন। এোড়াও আপনাসক এই রাইসড পিবপ্ত্গ সত বপ্র্গত আিাসদি 
এক বা একাপ্ধক প্াসিন্ট অ্াসোপ্েসয়িসন অংিগ্ির কিাি জন্ স্ারত। 
এগুসো আপনাি জন্ আপনাি িতািত রিকাসিি এবং আিাসদি স্কু েসক 
অপ্ধক িপ্ক্তিােী কিসত েিায়তা রিদাসনি চিৎকাি উপায়। 

আপ্ি আপনাসক আপনাি েন্াসনি স্কুে যথসক এবং DOE এি প্ডপ্িিন 
অি ফ্াপ্িপ্ে অ্ান্ড কপ্িউপ্নটি এনসরজসিসন্টি (Division of Family 
and Community Engagement) প্নস্াক্ত ওসয়বোইট যদস� 
প্পতািাতাসদি েকুপ্বধাবেী েম্সক্গ  প্বস্াপ্িত জানাি জন্ উৎোপ্িত কপ্ি 
(http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/default.htm) । এই 
প্বিার প্াসিন্ট কাউপ্সিে প্নব্গাচন প্নয়ন্ত্রর কসি, কি্গিাো আসয়াজন কসি 
এবং আপনাসক আপনাি েন্াসনি স্কু সেি োসথ অপ্ধক েম্পৃক্ত িসত েিায়তা 
কিাি জন্ অন্ান্ ইসিন্টেিিূ স্পসিি কসি।

আিিা আপনাি োসথ অংিীদািসত্বি প্িপ্তিসত কাজ কিাি জন্ অধীি 
আগ্িী এবং আপ্ি আপনাি েন্াসনি েফেতাি রিপ্ত আপনাি অব্ািত 
দায়বদ্ধতাি জন্ ধন্বাদ জানাই।

প্বনীত, 
Carmen Fariña
স্কু সেি চ্াসসিেি

http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/default.htm
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প্রতিবতধিিযাযকু্তন্েে জন্ মেয়ন্েে অতিন্েে পক্ষ 
মেন্ে েতেশনযান্েে বযাণী

প্রিয় পপ্িবািবর্গ: 

রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত ব্প্ক্তসদি জন্ যিয়সিি অপ্ফে (MOPD) যবেিকাপ্ি 
ব্বো ও েংস্ােিসূিি পািাপাপ্ি স্ানীয়, যটেট ও যফডাসিে েিকাি 
পে্গাসয় রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত ব্প্ক্তসদি অপ্ধকাি আদাসয়ি জন্ েিথ্গন কসি। 
আিাসদি েক্ষ্ ও উসদেি্ িসো প্নউ ইয়ক্গ  প্েটিসক পপৃপ্থবীি িসধ্ 
েবসচসয় অপ্িরি্ প্েটি প্িসেসব রসড় যতাো। আিাসদি একটি প্েপ্�ত 
প্িসপাট্গ  িসয়সে, AccessibleNYC (http://www1.nyc.gov/
site/mopd/initiatives/accessiblenyc.page) “প্নউ ইয়ক্গ  
প্েটিসত বেবােিত রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত ব্প্ক্তসদি অবস্াি উপি একটি 
বাপ্ষ্গক রিপ্তসবদন” যেটি প্নউ ইয়সক্গ  বেবােকািী রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত 
ব্প্ক্তসদি পপ্িবিন, চাকপ্ি, স্াস্্, আবােন এবং প্িক্ষােি প্েটি 
যেবােিিূ গ্িসরি যক্ষসত্র েিে্াবেী প্চপ্নিত কসি।

রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত প্িক্ষাথথীরর োসত তাসদি েিপাঠীসদি িসতা একই  
উচ্চ-িাসনি প্িক্ষা অজ্গ ন কিসত পাসি যেটি প্নপ্চিত কিাি জন্ 
প্িক্ষা প্বিার (DOE) কাজ কসি। এি িসধ্ িসয়সে ক্ােরুি, েিায়ক 
রিেকুপ্ক্ত, অপ্িসোপ্জত য�োধকুো এবং নারাসেি িসধ্ থাকা স্কু ে 
অবস্ানেিসূি অন্িকু্গ প্ক্তিেূক েকুপ্বধা গ্িসরি েকুসোর কসি যদওয়া। MOPD 
তাি যেবােিসূি অপ্িরি্তা রিদাসনি জন্ DOE এি োসথ কাজ কসি।

http://www1.nyc.gov/site/mopd/initiatives/accessiblenyc.page
http://www1.nyc.gov/site/mopd/initiatives/accessiblenyc.page
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আিিা �কুবই রপ্ব্গত এজন্ যে DOE এোবতকাসেি িসধ্ রিথিবাসিি 
িসতা রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত যেসেসিসয়সদি প্পতািাতা ও অপ্িিাবকসদি জন্ 
পাপ্িবাপ্িক প্নসদ্গ প্িকা (ফ্াপ্িপ্ে রাইড) রিরয়ন কসিসে। এই রাইড 
তাসদিসক েিায়তা কিসব োিা অপ্িসোজন ব্বস্া ও যবাধরি্ 
উপাদানেিিূ �কুজঁসেন এবং স্কু সেি অপ্িরি্তা, অপ্িসোপ্জত ভ্রির প্বকল্প 
এবং প্পতািাতাসদি েম্পৃক্ততাি েকুসোরেিসূিি ব্াপাসি তথ্ রিদান কিসব।

আপ্ি আিা কপ্ি যে এই রাইডটি আপনাি জন্ আপনাি েন্াসনি 
প্িক্ষা প্বষয়ক পপ্িকল্পনা কিাি যক্ষসত্র একটি িূে্বান েম্দ িসব।

প্বনীত,
Victor Calise
কপ্িিনাি
রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত ব্প্ক্তসদি জন্ যিয়সিি অপ্ফে (MOPD)
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আপনযাে েন্যান্নে জন্ সু্ন্ল আন্বেন ও ভতিতি  েেযা

প্নউ ইয়ক্গ  প্েটিি স্কু সে প্িক্ষাথথীরর তাসদি বয়সেি উপি প্িপ্তি কসি 
একটি িপ্ত্গ  রিপ্রিয়াি িধ্ প্দসয় স্কু সে িপ্ত্গ  িয়:

•  প্কন্ডািরাসট্গ ন - বয়ে পাঁচ বেি িসয়সে যেেব যেসেসিসয় (স্কু ে 
বেসিি 31 প্ডসেম্বসিি পূসব্গ)

•  প্রফসটড অ্ান্ড ট্াসেসন্টড - যেেব যেসেসিসয় প্কন্ডািরাসট্গ ন যথসক 
তপৃ তীয় যগ্সড পসড়

• প্িডে স্কু ে – চেিান পঞ্চি যগ্সডি প্িক্ষাথথীরর

• িাই স্কু ে – চেিান অষ্টি যগ্সডি প্িক্ষাথথীরর

যেইোসথ যে েকে যেসেসিসয়ি বয়ে ক্াসেন্ডাি বসষ্গি 31 প্ডসেম্বসি 
প্তন বেি িসব তািা একটি 3-K িে অল (http://schools.nyc.
gov/3k) যরিাগ্াসি িপ্ত্গ  িসত পািসব এবং যে েকে যেসেসিসয়ি বয়ে 
ক্াসেন্ডাি বসষ্গি 31 প্ডসেম্বসি চাি বেি িসব তািা একটি তপ্র-K িে 
অল (http://schools.nyc.gov/prek) যরিাগ্াসি িপ্ত্গ  িসত পািসব।

প্কন্ডািরাসট্গ ন যথসক অষ্টি যগ্ড পে্গন্ প্িক্ষাথথীরর োিা প্নসচ প্নসদ্গ প্িত 
িপ্ত্গ  রিপ্রিয়াি বাইসি যথসক প্নউ ইয়ক্গ  িিসি এসেসে, তািা যবসে 
যনওয়াি জন্ যেেব েকুসোর িসয়সে, যেগুসো েম্সক্গ  প্বস্াপ্িত জানসত 
তাসদি যজানিকু ক্ত স্কু ে পপ্িদি্গন কসি, েপ্দ যে�াসন তাসদি যকাসনা  

http://schools.nyc.gov/3k
http://schools.nyc.gov/3k
http://schools.nyc.gov/prek
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যজান স্কু ে থাসক, বা যকাসনা ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাি  
(http://schools.nyc.gov/welcomecenters) পপ্িদি্গন কসি 
স্কু সে িপ্ত্গ  িসত পািসব। েকে িাই স্কু ে প্িক্ষাথথী প্বপ্িন্ন প্বকল্পেিিূ 
যথসক বাোই প্নসয় আসোচনাি জন্ একটি ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাসি 
প্রসয় িপ্ত্গ  িসত পািসব। একটি স্কু ে যজান েনাক্ত কিসত অনকুগ্িপূব্গক 
স্কু ে োচ্গ  যদ�কুন (http://schools.nyc.gov/SchoolSearch) 
বা 311-এ কে করুন। 

ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাি এি অবস্ান ও প্ডপ্্রিক্টেিিূ প্নসচ তাপ্েকািকুক্ত 
িসো। পপ্িবািবর্গ যেসকাসনা ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাসি যেসত পািসবন, 
এিনপ্ক েপ্দ তািা যেই প্ডপ্্রিসক্ট বেবাে নাও কসিন। িপ্ত্গ  ও ফ্াপ্িপ্ে 
ওসয়েকাি যেন্টাি েম্সক্গ  যকাসনা রিশ্ন থাকসে 718-935-3500 নম্বসি 
কে করুন। েকে ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাি অপ্িরি্। 

পপ্িবািবর্গ ইসিইে প্নউজসেটাসি োইন আপ কিাি িাধ্সি আসবদন 
কিা ও িপ্ত্গ  িওয়া েম্সক্গ  আপসডট যপসত পািসবন  
(http://schools.nyc.gov/Subscribe/default.htm)। 

Bronx

1 Fordham Plaza, 7th Floor
Bronx, NY 10458
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 7, 9, 10

1230 Zerega Avenue, Room 24 
Bronx, NY 10462 
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 8, 11, 12 

http://schools.nyc.gov/welcomecenters
http://schools.nyc.gov/SchoolSearch
http://schools.nyc.gov/Subscribe/default.htm


9

Brooklyn

415 89th Street, 5th Floor 
Brooklyn, NY 11209 
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 20, 21    

1665 St. Marks Avenue, Room 116
Brooklyn, NY 11233
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 19, 23, 32    

29 Fort Greene Place (BS12)
Brooklyn, NY 11217 
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 13, 14, 15, 16    

1780 Ocean Avenue, 3rd Floor
Brooklyn, NY 11230 
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 17, 18, 22

Manhattan

333 Seventh Avenue, 12th Floor; Room 1211
New York, NY 10001
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 1, 2, 4 

388 West 125th Street, 7th Floor; Room 713
New York, NY 10027
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 3, 5, 6
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Queens

28-11 Queens Plaza North, 3rd Floor
Long Island City, NY 11101 
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 24, 30 

30-48 Linden Place, 2nd Floor
Flushing, NY 11354  
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 25, 26 

90-27 Sutphin Boulevard, 1st Floor
Jamaica, NY 11435
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্টেিিূ: 27, 28, 29 

Staten Island

715 Ocean Terrace, Building A 
Staten Island, NY 10301 
যেবাদানকািী প্ডপ্্রিক্ট: 31

3-K িে অল ভতিতি
nyc.gov/3K

যে ক্াসেন্ডাি বসষ্গ যেসেসিসয়সদি বয়ে প্তন বেি িসব যেই বেি 
তািা 3-K -যত িপ্ত্গ ি উপেকুক্ত িসব এবং যেই বেি বেসন্ি রিথসি 
3-K যরিাগ্ািেিসূি আসবদন কিসত পািসব। পপ্িবািবর্গ অনোইসন 
(http://schools.nyc.gov/applyonline) দিটি িাষায়, যফাসনি 
িাধ্সি 311 নম্বসি যফান কসি বা েিিীসি যকাসনা ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি 
যেন্টাসি প্রসয় আসবদন কিসত পািসবন (http://schools.nyc.gov/
welcomecenters)।

http://nyc.gov/3K
http://schools.nyc.gov/applyonline
http://schools.nyc.gov/welcomecenters
http://schools.nyc.gov/welcomecenters
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প্নউ ইয়ক্গ  প্েটিি েকে পপ্িবাি অংিগ্িসরি যোর্, তসব যরিাগ্ািটি 
যে�াসন অবপ্স্ত যেই প্ডপ্্রিসক্ট বেবােকািীরর অগ্াপ্ধকাি পাসবন। 
িিৎ 2017 যথসক শুরু িওয়া 3-K ফি অে স্কু ে প্ডপ্্রিক্ট 7 এবং 
23 -এ পাওয়া োসব এবং 2020 োসেি িসধ্ প্নস্াক্ত স্কু ে 
প্ডপ্্রিক্টেিসূি প্বস্পৃত িসব।

•  িিৎ 2017: স্কু ে প্ডপ্্রিক্ট 7 (South Bronx) এবং 23 
(Brownsville, East New York, Ocean Hill)

•  িিৎ 2018: স্কু ে প্ডপ্্রিক্ট 4 (East Harlem) এবং 27 
(Broad Channel, Howard Beach, Ozone Park,  
Rockaways)

•  িিৎ 2019: স্কু ে প্ডপ্্রিক্ট 9 (Grand Concourse, 
Highbridge, Morrisania) এবং 31 (Staten Island) 

•  িিৎ 2020: স্কু ে প্ডপ্্রিক্ট 19 (East New York) এবং 29 
(Cambria Heights, Hollis, Laurelton, Queens  
Village, Springfield Gardens, St. Albans)  

অনোইন আসবদনপত্র প্্রিন প্িডাি, ব্প্ক্তরত কপ্ম্উটাি যেটিংে 
বা েিায়ক রিেকুপ্ক্তি িাধ্সি যদ�া োসব। যে েকে পপ্িবাসিি বড় 
কারসজ বড় কসি োপা বা যরেইে-এ োপা আসবদনপত্র রিসয়াজন, তািা 
ইসিইে কিসত পাসিন ESenrollment@schools.nyc.gov ইসিইে 
ঠিকানায় বা কে করুন 311 নম্বসি যফান করুন প্কংবা যকাসনা 
ফ্াসিপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাি যথসক েংগ্ি যচসয় প্নসত পািসবন। 

mailto:ESenrollment@schools.nyc.gov
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পপ্িবািবর্গ 3-K ফাইন্ডাি (http://maps.nyc.gov/3k), যকাসনা 
একটি ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাি পপ্িদি্গন বা 311 নম্বসি কে কিাি 
িাধ্সি যরিাগ্াসিি প্বকল্পেিিূ পে্গাসোচনা কিসত পািসবন। যকাসনা 3-K 
যরিাগ্াসিি অপ্িরি্তাি পে্গায় েম্সক্গ  অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ েিােপ্ি 
যেই যরিাগ্াসিি োসথ যোরাসোর করুন এবং একটি োক্ষাসতি েিয় 
ঠিক করুন। এোড়াও অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ পপ্িবািবর্গ ইসিইে  
earlychildhood@schools.nyc.gov কিসত পািসবন।

তপ্র-K ভতিতি
nyc.gov/prek

েন্াসনিা যে বেি চাি বেসি পদাপ্গন কিসব যেই বেি তািা প্রি-K 
যত িপ্ত্গ  িসত পািসব এবং যেই বেি বেসন্ি শুরুসত প্রি-K যরিাগ্ািেিসূি 
আসবদন কিসত পািসব। পপ্িবািবর্গ অনোইসন (http://schools.nyc.
gov/applyonline) দিটি িাষায়, যফাসনি িাধ্সি 311 নম্বসি যফান 
কসি বা েিিীসি যকাসনা ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাসি প্রসয় আসবদন 
কিসত পািসবন (http://schools.nyc.gov/welcomecenters)। 

অনোইন আসবদনপত্র প্্রিন প্িডাি, ব্প্ক্তরত কপ্ম্উটাি যেটিংে বা 
েিায়ক রিেকুপ্ক্তি িাধ্সি যদ�া োসব। যে েকে পপ্িবাসিি কারসজ বড় 
কসি োপা বা যরেইে-এ োপা আসবদনপত্র রিসয়াজন তািা ইসিইসে কিসত 
পািসবন ESenrollment@schools.nyc.gov ইসিইে ঠিকানায় বা 
311 নম্বসি যফান কসি একটি ডাকসোসর পাওয়াি জন্ অনকুসিাধ কিসত 
বা যকাসনা ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাসি প্রসয় যচসয় প্নসত পািসবন। 

পপ্িবািবর্গ প্রি-K ফাইন্ডাি 
(http://maps.nyc.gov/prek), প্রি-K প্নসদ্গ প্িকা (http://
schools.nyc.gov/prek), যকাসনা একটি ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি 

http://maps.nyc.gov/3k
mailto:earlychildhood%40schools.nyc.gov?subject=
http://nyc.gov/prek
http://schools.nyc.gov/applyonline
http://schools.nyc.gov/applyonline
http://schools.nyc.gov/welcomecenters
mailto:ESenrollment@schools.nyc.gov
http://maps.nyc.gov/prek
http://schools.nyc.gov/prek
http://schools.nyc.gov/prek
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যেন্টাসি প্রসয় বা 311 নম্বসি যফান কসি যবসে যনওয়াি জন্ প্বদ্িান 
যরিাগ্ািগুসো প্নসয় আসোচনা কিসত পািসবন। প্রি-K প্ডসিক্টপ্িসত প্রি-K 
যরিাগ্ািেিসূিি তাপ্েকা যেইোসথ বাড়প্ত তথ্েি যরিাগ্ািটি অপ্িরি্ প্ক 
না যেটিি প্নসদ্গিনা িসয়সে।

যকাসনা প্রি-K যরিাগ্াসিি অপ্িরি্তাি পে্গায় েম্সক্গ  অপ্ধকতি 
তসথ্ি জন্ েিােপ্ি যরিাগ্াসিি োসথ যোরাসোর করুন এবং একটি 
োক্ষাসতি েিয় ঠিক কসি প্নন। এোড়াও অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ 
পপ্িবািবর্গ earlychildhood@schools.nyc.gov ঠিকানায় ইসিইে 
কিসত পািসবন। 

তেন্যােগযান্ ত্ি ন ও এতলন্েন্যাতে সু্ল ভতিতি
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Elementary

েন্াসনিা যে ক্াসেন্ডাি বসষ্গ পাঁচ বেসি পদাপ্গন কিসব যেই বেি 
তািা প্কন্ডািরাসট্গ ন এ িপ্ত্গ  িসত পািসব তািা স্কুে শুরুি পূসব্গ িীতকাসে 
শুরু িসত োওয়া স্কু েেিূসি আসবদন কিসত পািসব। পপ্িবািবর্গ 
অনোইসন দিটি িাষায়, যফাসন 311 নম্বসি কে কিাি িাধ্সি 
বা েিিীসি যকাসনা ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাসি প্রসয় আসবদন কিসত 
পািসবন (http://schools.nyc.gov/welcomecenters)। 

অনোইন আসবদন প্্রিন প্িডাি, ব্প্ক্তরত কপ্ম্উটাি যেটিংে 
বা েিায়তািূেক রিেকুপ্ক্তি িাধ্সি যদ�া োসব। যে েকে পপ্িবাসিি 
কারসজ বাড় কসি োপা বা যরেইে যপপাসি োপা রিসয়াজন, তািা 
ইসিইে কিসত পািসবন ESenrollment@schools.nyc.gov 
ইসিইে ঠিকানায় বা 311 নম্বসি যফান কসি একটি ডাকসোসর 
পাওয়াি জন্ অনকুসিাধ কিসত বা যকাসনা ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাসি 
প্রসয় যচসয় প্নসত পািসবন। 

mailto:earlychildhood@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Elementary
http://schools.nyc.gov/welcomecenters
mailto:ESenrollment%40schools.nyc.gov?subject=
mailto:ESenrollment%40schools.nyc.gov?subject=
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পপ্িবািবর্গ প্কন্ডািরাসট্গ ন প্ডসিক্টপ্ি (http://schools.nyc.gov/
kindergarten), -এ যরিাগ্াি প্বকল্পেিিূ পে্গাসোচনা কিসত পািসবন 
যেটিি িসধ্ স্কু সেি আংপ্িক বা েমূ্র্গ অপ্িরি্তা েম্প্ক্গ ত তথ্ 
অন্িকু্গ ক্ত িসয়সে, যেটি িবন অনকুোয়ী প্িন্ন িসত পাসি। এোড়াও 
পপ্িবািবর্গ যকাসনা একটি ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাি পপ্িদি্গন কিসত 
পাসিন বা 311 নম্বসি কে কিসত পাসিন। স্কু সেি অপ্িরি্তাি 
ব্াপাসি অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ এই রাইসডি “School Building 
Accessibility and Accommodations Chapter” যদ�কুন 
বা অপ্িরি্তাি ওসয়বোইট পপ্িদি্গন করুন (http://schools.nyc.
gov/offices/osp/accessibility)। 

যকাসনা একটি স্কু সেি অপ্িরি্তাি পে্গায় েম্সক্গ  অপ্ধকতি তসথ্ি 
জন্ েিােপ্ি যেই স্কু সেি োসথ যোরাসোর করুন এবং একটি োক্ষাসতি 
েিয় প্নধ্গাির করুন। এোড়াও অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ এবং েকুপ্ক্তেঙ্গত 
অপ্িসোজন ব্বস্াি আসবদন জিা যদওয়াি জন্ পপ্িবািবর্গ 
accessibility@schools.nyc.gov ঠিকানায় ইসিইে কিসত পািসবন।

তগিন্্ড অ্যান্ ্্যান্লন্ন্ড ক্যান্ে ভতিতি
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Giftedand 
Talented

চেিান স্কু ে বেসি প্কন্ডািরাসট্গ ন, রিথি, প্বেতীয় বা তপৃ তীয় যগ্সড রিসবি 
কিসত োওয়া যেসেসিসয়রর যরিাগ্ািেিসূি আসবদন কিাি উপেকুক্ততা 
োচাই কিাি জন্ প্রফসটড অ্ান্ড ট্াসেসন্টড (G&T) পিীক্ষা যদওয়াি 
জন্ প্নবধিন কিসত পাসি। রিপ্ত বেসিি অসক্টাবি যথসক নসিম্বসি 
এই েকে যগ্সড রিসবি কিসত োওয়া যেসেসিসয়সদি পপ্িবািবর্গ একটি 
প্িসকাসয়টে ফি যটপ্টেং (Request for Testing) (RFT) জিা 
প্দসত পাসিন। RFT পপ্িবািবর্গসক যেসকাসনা রিসয়াজনীয় অপ্িসোজন 
ব্বস্াি ধািরা যদয়। 

http://schools.nyc.gov/kindergarten
http://schools.nyc.gov/kindergarten
http://schools.nyc.gov/offices/osp/accessibility
http://schools.nyc.gov/offices/osp/accessibility
mailto:accessibility@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/GiftedandTalented
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/GiftedandTalented
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জানকুয়াপ্িসত যেসেসিসয় যেই পিীক্ষাটি প্দসব। বেসন্ি শুরুসত, পপ্িবািবর্গ 
একটি যস্াি প্িসপাট্গ  পাসবন। যস্াি প্িসপাট্গ  যেসেসিসয়টি G&T যরিাগ্ািেিসূি 
আসবদন কিাি উপেকুক্ত প্ক না তা প্নসদ্গি কসি। েপ্দ উপেকুক্ত িয় 
তািসে পপ্িবািটি একটি আসবদনপত্রও পাসব যেটি তািা পূির কিসব এবং 
জিা প্দসব। পপ্িবািবর্গ বেসন্ি যিসষি প্দসক তাসদি প্েদ্ধাসন্ি পত্র পাসব।

অনোইন RFT এবং আসবদনপত্র উিয়টি প্্রিন প্িডাি, ব্প্ক্তরত 
কপ্ম্উটাি যেটিংে বা েিায়তািেূক রিেকুপ্ক্তি িাধ্সি যদ�া োসব। 
যেেকে পপ্িবাসিি বড় কসি োপা বা যরেইে-এ োপা রিসয়াজন তািা 
ইসিইে কিসত পািসবন ESenrollment@schools.nyc.gov ইসিইে 
ঠিকানায় বা 311 নম্বসি যফান কসি একটি ডাকসোসর পাওয়াি জন্ 
অনকুসিাধ কিসত বা যকাসনা ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাসি প্রসয় যচসয় 
প্নসত পািসবন। 

পপ্িবািবর্গ প্রফসটড অ্ান্ড ট্াসেসন্টড ি্ান্ডবকুক (http://schools.
nyc.gov/G&T) -এ তাসদি েন্াসনি জন্মোে অনকুোয়ী G&T যবসে 
যনওয়াি জন্ প্বপ্িন্ন যরিাগ্ািেিিূ প্নসয় পে্গাসোচনা কিসত পািসব; 
যবসে যনওয়াি জন্ প্বপ্িন্ন যরিাগ্ািেিসূিি তাপ্েকা যথসক যকান স্কুে 
আংপ্িক না েমূ্র্গরূসপ অপ্িরি্, যেটা জানা োসব। স্কু সেি অপ্িরি্তাি 
ব্াপাসি অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ এই রাইসডি “School Building 
Accessibility and Accommodations Chapter” যদ�কুন বা 
অপ্িরি্তাি ওসয়বোইট পপ্িদি্গন করুন (http://schools.nyc.
gov/offices/osp/accessibility)। 

যকাসনা একটি স্কু সেি অপ্িরি্তাি পে্গায় েম্সক্গ  অপ্ধকতি তসথ্ি 
জন্ েিােপ্ি যেই স্কু সে োন এবং একটি পপ্িদি্গসনি েিয়েূপ্চ ঠিক 
করুন। এোড়াও অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ এবং েকুপ্ক্তেঙ্গত অপ্িসোজন 
ব্বস্াি আসবদন জিা যদওয়াি জন্ পপ্িবািবর্গ accessibility@
schools.nyc.gov ঠিকানায় ইসিইে কিসত পািসবন।

mailto:ESenrollment@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/giftedandtalented
http://schools.nyc.gov/giftedandtalented
http://schools.nyc.gov/offices/osp/accessibility
http://schools.nyc.gov/offices/osp/accessibility
mailto:accessibility@schools.nyc.gov
mailto:accessibility@schools.nyc.gov
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তেডল সু্ন্ল ভতিতি
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Middle/

প্িক্ষাথথীিা যে বেি পঞ্চি যগ্সড পদাপ্গন কিসব যেই বেি তািা প্িডে 
স্কু েেিসূি আসবদন কিাি উপেকুক্ত িসব। প্িক্ষাথথীিা তাসদি বেবাসেি 
প্ডপ্্রিসক্টি িধ্কাি স্কু েেিসূি আসবদন কিসত পািসব; েপ্দ তািা প্িন্ন 
যকাসনা প্ডপ্্রিসক্টি এপ্েসিন্টাপ্ি স্কু সে অধ্য়নিত থাসক তািসে তািা 
যেই প্ডপ্্রিসক্টি প্িডে স্কু েেিসূিও আসবদন কিসত পািসব। যেইোসথ 
বসিা-ব্াপী এবং প্েটিব্াপী প্বকল্পেিিূ িসয়সে যেগুসোসত পঞ্চি যগ্সডি 
প্িক্ষাথথীিা আসবদন কিসত পািসব। রিপ্তটি প্ডপ্্রিসক্টি স্কু ে প্বকল্পেিিূ 
প্িডে স্কু ে প্ডসিক্টপ্িেিসূি তাপ্েকািকু ক্ত িসয়সে (http://schools.
nyc.gov/middle) এবং যকান স্কু েগুসো অপ্িরিনসোর্ যেগুসো 
উসলে� িসয়সে। এোড়াও পপ্িবািবর্গ যকাসনা একটি ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি 
যেন্টাি পপ্িদি্গন কিসত পাসি বা 311 নম্বসি কে কিসত পাসি।

পপ্িবািবর্গ ফিি গ্ির কিসব এবং তাসদি প্িডে স্কু ে আসবদন 
(http://schools.nyc.gov/middle) তাসদি এপ্েসিন্টাপ্ি স্কু ে 
রাইসডসি কাউসসিেি বিাবি তাসদি পঞ্চি যগ্ড বসষ্গি প্ডসেম্বসিি 
রিথিপ্দসক জিা প্দসব। আসবদনপত্রটি অনোইসন যপাটে কিা িসয়সে এবং 
প্্রিন প্িডাি, ব্প্ক্তরত কপ্ম্উটাি যেটিংে বা েিায়তািূেক রিেকুপ্ক্তি 
িাধ্সি যদ�া োসব। যে েকে পপ্িবাসিি বড় কসি োপা বা যরেইে-এ 
োপা রিসয়াজন তািা ইসিইে কিসত পািসবন MSenrollment@
schools.nyc.gov বা 311 নম্বসি যফান কসি একটি ডাকসোসর 
পাওয়াি জন্ অনকুসিাধ কিসত বা অনকুসিাসধি প্িপ্তিসত যকাসনা ফ্াপ্িপ্ে 
ওসয়েকাি যেন্টাসি প্রসয় েংগ্ি কিাি জন্।

http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/Middle/
http://schools.nyc.gov/middle
http://schools.nyc.gov/middle
http://schools.nyc.gov/middle
mailto:MSenrollment@schools.nyc.gov
mailto:MSenrollment@schools.nyc.gov
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যকাসনা স্কু সেি অপ্িরি্তাি পে্গায় েম্সক্গ  অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ 
েিােপ্ি স্কু সেি োসথ যোরাসোর করুন এবং একটি োক্ষাসতি েিয় ঠিক 
করুন। এোড়াও অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ এবং েকুপ্ক্তেঙ্গত অপ্িসোজন 
ব্বস্াি আসবদন জিা যদওয়াি জন্ পপ্িবািবর্গ accessibility@
schools.nyc.gov ঠিকানায় ইসিইে কিসত পািসবন।

হযাই সু্ন্ল ভতিতি
http://schools.nyc.gov/high

প্িক্ষাথথীরর যে স্কুে বেসি অষ্টি যগ্সড পদাপ্গন কিসব যেই বেি তািা 
িাই স্কুেেিসূি আসবদন কিসত পািসব। প্িক্ষাথথীরর প্েটিওয়াইড স্কুেেিসূি 
আসবদন কিসত পািসব এবং িাই স্কুে প্নসদ্গ প্িকা (http://schools.nyc.
gov/high) পে্গাসোচনা কিসব যেটি স্কু সেি অপ্িরি্তাি ধািরা যদয়। 
এোড়াও পপ্িবািবর্গ স্কুে ফাইন্ডাি (http://schoolfinder.nyc.gov/) 
পপ্িদি্গন কিসত পাসিন, যেসকাসনা একটি ফ্াপ্িপ্ে ওসয়েকাি যেন্টাি 
পপ্িদি্গন কিসত পাসিন বা 311 নম্বসি কে কিসত পাসিন।

পপ্িবািবর্গ ফিি পাসবন এবং তাসদি িাই স্কু ে আসবদন তাসদি প্িডে 
স্কু ে রাইসডসি কাউসসিেি বিাবি তাসদি পঞ্চি যগ্ড বসষ্গি প্ডসেম্বসিি 
রিথিপ্দসক জিা প্দসবন। িাই স্কু ে আসবদনপত্র অনোইসন যপাটে কিা 
িসয়সে এবং যেটি প্্রিন প্িডাি, ব্প্ক্তরত কপ্ম্উটাি যেটিংে বা 
েিায়ক রিেকুপ্ক্তি িাধ্সি যদ�া োসব। যে েকে পপ্িবাসিি বড় কসি 
োপা বা যরেইে-এ োপা রিসয়াজন তািা ইসিইে কিসত পািসবন  
HSenrollment@schools.nyc.gov বা 311 নম্বসি যফান কসি 
একটি ডাকসোসর পাওয়াি জন্ অনকুসিাধ কিসত বা যকাসনা ফ্াপ্িপ্ে 
ওসয়েকাি যেন্টাসি প্রসয় যচসয় প্নসত পািসবন। 

mailto:accessibility@schools.nyc.gov
mailto:accessibility@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/high
http://schools.nyc.gov/high
http://schools.nyc.gov/high
http://schoolfinder.nyc.gov/
mailto:HSenrollment%40schools.nyc.gov?subject=
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যকাসনা একটি স্কু সেি অপ্িরি্তাি পে্গায় েম্সক্গ  অপ্ধকতি তসথ্ি 
জন্ প্বস্াপ্িত জানসত েিােপ্ি যেই স্কু সে োন এবং একটি পপ্িদি্গসনি 
েিয়েূপ্চ প্নধ্গাির করুন। এোড়াও অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ এবং 
েকুপ্ক্তেঙ্গত অপ্িসোজন ব্বস্াি আসবদন জিা যদওয়াি জন্ পপ্িবািবর্গ 
accessibility@schools.nyc.gov ঠিকানায় ইসিইে কিসত পািসবন।

মপেশযালযাইজড্ হযাই সু্ন্ল ভতিতি
www.schools.nyc.gov/shsat

প্িক্ষাথথীরর তাসদি অষ্টি যগ্ড বসষ্গি িিসত যস্পিাোইজড্ িাই স্কু সে 
িপ্ত্গ  পিীক্ষা (SHSAT) এি জন্ প্নবধিন কিসত পািসব। যে েকে 
প্িক্ষাথথী পিীক্ষাটি প্দসব এবং উপেকুক্ত যস্াি অজ্গ ন কিসব তািা আটটি 
প্বসিষাপ্য়ত পিীক্ষা গ্িরকািী স্কু সেি যকাসনা একটিসত েকুসোর পাওয়াি 
জন্ প্বসবপ্চত িসব, ো আেন েি্তাি উপি প্নি্গ িিীে। প্িক্ষাথথীরর 
তাসদি যস্াি পিীক্ষা গ্িরকািী আটটি স্কু সেি একটি বা েবগুসোি জন্ 
প্বসবচনা কিাসত পাসি। Fiorello H. LaGuardia High School 
িসো একটি িাত্র প্বসিষাপ্য়ত িাই স্কু ে যে�াসন িপ্ত্গ  একটি অপ্ডিন 
ও একটি অ্াকাসডপ্িক পে্গাসোচনাি িাধ্সি প্নধ্গাপ্িত িয়। প্িক্ষাথথীরর 
LaGuardia High School এ েসব্গাচ্চ আটটি টেকু প্ডওি জন্ 
অপ্ডিন প্দসত পািসব। 

SHSAT -এি জন্ প্নবধিন কিসত আগ্িী প্িক্ষাথথীসদি পপ্িবািবর্গ 
তাসদি যিপ্জস্রিিন কাউসসিেসিি প্নকট জিা যদওয়াি েিয়ও যেসকাসনা 
অপ্িসোজন ব্বস্া বা অপ্িরি্তা েম্প্ক্গ ত চাপ্িদাবেীি কথা উসলে� 
কিসত পািসব। যিপ্জস্রিিসনি েিয় অনকুসিাসধি প্িপ্তিসত SHSAT যরেইে 
িাধ্সিও পাওয়া োসব। 

mailto:accessibility@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/shsat
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প্রতিবতধিিযাযকু্ত তশক্ষযােথীন্েে জন্ মেবযা ও অতভন্যযাজন ব্বস্যােেূহ

েপ্দ প্তন বেসিি যবপ্ি বয়েী যকাসনা েন্াসনি যকাসনা রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ততা 
প্চপ্নিত িয় তািসে DOE প্বসিষ প্িক্ষা েিায়তা ও যেবােিিূ রিদান 
কিসব যেগুসো প্বসিষিাসব তাসদি ব্প্ক্তরত চাপ্িদাবেী পূির কিাি জন্ 
রিরয়ন কিা িসয়সে, যেগুসোি জন্ পপ্িবাসিি যকাসনারূপ �িচ কিসত 
িসব না। প্বসিষ প্িক্ষা রিপ্রিয়া ও পপ্িবািবসর্গি িূপ্িকা ও অপ্ধকািেিসূিি 
ব্াপাসি অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ প্বসিষ প্িক্ষা ওসয়বসপজ পপ্িদি্গন করুন 
(http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/
FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm), 
ইসিইে করুন specialeducation@schools.nyc.gov ঠিকানায় 
বা 311 -এ যফান করুন। প্কন্ডািরাসট্গ সন স্ানান্সিি ব্াপাসি বাড়প্ত 
তসথ্ি জন্ অনকুগ্িপূব্গক প্কন্ডািরাসট্গ ন যদ�কুন: যেইেকে রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত 
প্িক্ষাথথীসদি পপ্িবািবসর্গি জন্ একটি ওপ্িসয়সন্টিন রাইড োিা িিৎ 
2018 -এ প্কন্ডািরাসট্গ সন রিসবি কিসত োসচ্ছ (http://schools.
nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/
GuidesDocuments/default.htm)।

শশশবেযান্ল হস্তন্ক্ষপ

শিিবকাসে িস্সক্ষপ যরিাগ্ািেিিূ যে েকে েন্াসনি রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত 
বা উন্নয়সন প্বেম্ব পপ্িেপ্ক্ষত িসয়সে তাসদি জন্ম যথসক প্তন বেি 
বয়ে পে্গন্ যেবাদান কসি। প্নউ ইয়ক্গ  প্েটিি প্ডপাট্গ সিন্ট অব যিেথ 
অ্ান্ড যিন্টাে িাইপ্জন (Department of Health and Mental 
Hygiene) (DOHMH) কতপৃ্গ ক শিিবকাসে িস্সক্ষপ পপ্িচাপ্েত িয়। 
শিিবকাসে িস্সক্ষসপি প্বস্াপ্িত জানাি জন্ ওসয়বোইট (https://
www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/early-
intervention-eligibility-and-services.page) পপ্িদি্গন করুন।  

http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm
mailto:specialeducation@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/early-intervention-eligibility-and-services.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/early-intervention-eligibility-and-services.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/early-intervention-eligibility-and-services.page
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তপ্রসু্ল মপেশযাল এডুন্েশন েযাতভতি েেেহূ

প্িক্ষায় ব্াঘাত েপৃপ্ষ্ট কিসত পাসি এিন প্তন যথসক পাঁচ বেসিি 
রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত অথবা প্বেপ্ম্বত প্বকািেকুক্ত যেসেসিসয়সদি জন্ 
প্রিস্কু ে যস্পিাে এডকু সকিন োপ্ি্গ সেি ব্বস্া িসয়সে। পপ্িবািবর্গ 
যস্পিাে এডকু সকিন োপ্ি্গ সেি জন্ উপেকুক্ততা প্নধ্গাির কিসত একটি 
িেূ্ায়সনি জন্ আসবদন কিসত কপ্িটি অন প্রিস্কু ে যস্পিাে এডকু সকিন 
(Committee on Preschool Special Education) (CPSE) 
এি োসথ যোরাসোর কিসত পাসিন। CPSE প্তন যথসক পাঁচ বেি 
বয়েী যেসেসিসয়সদি যস্পিাে  এডকু সকিন রিপ্রিয়া েিন্বসয়ি জন্ 
দায়বদ্ধ। প্েটিি প্িন্ন প্িন্ন জায়রায় দিটি CPSE িসয়সে োিা 
পপ্িবাসর্গি োসথ যেই প্ডপ্্রিসক্ট কাজ কসি যে�াসন পপ্িবািটি বাে 
কসি। পপ্িবািবর্গ প্নসচি ওসয়বোইসট CPSE েিসূিি োসথ যোরাসোসরি 
তথ্ �কুসঁজ যপসত পাসিন: http://schools.nyc.gov/Academics/
SpecialEducation/Help/Contacts/CSECPSE.htm.

তেন্যােগযান্ ত্ি ন্ন স্যানযান্ে

েপ্দ ইসতািসধ্ যকাসনা যেসেসিসয় CPSE কতপৃ্গ ক রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত  
প্রি-স্কু ে প্িক্ষাথথী প্িসেসব প্চপ্নিত িসয় থাসক তািসে তািা প্কন্ডািরাসট্গ সন 
যস্পিাে এডকু সকিন োপ্ি্গ সেি জন্ উপেকুক্ত িসত পাসি। যেসেসিসয়সদিসক 
স্য়ংপ্রিয়িাসব কপ্িটি অন যস্পিাে এডকু সকিন (Committee on 
Special Education) (CSE) -এ পা�াসনা িসব প্কন্ডািরাসট্গ সন 
যস্পিাে এডকু সকিসনি জন্ উপেকুক্ততা প্নধ্গািসরি জন্। 

সু্ল-বয়েী মপেশযাল এডুন্েশন েযাতভতি ে

স্কু ে-বয়েী যস্পিাে এডকু সকিন োপ্ি্গ ে যেই েকে রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত 
যেসেসিসয়সদি জন্ রিসোজ্ োসদি বয়ে পাঁচ যথসক 21 বেি। 
উপেকুক্ত যেসেসিসয়সদিসক এই েকে যেবা প্বনািসূে্ রিদান কিা িয়। 

http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/Help/Contacts/CSECPSE.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/Help/Contacts/CSECPSE.htm
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যেসকাসনা যেসেসিসয় িেূ্াপ্য়ত িসত পাসি। েপ্দ যকাসনা যেসেসিসয় 
েিকািী স্কু সে অধ্য়নিত থাসক তািসে তাি পপ্িবাি স্কু েসক অবপ্িত 
কিাি িাধ্সি একটি িেূ্ায়সনি জন্ আসবদন কিসত পািসবন। 
স্কু ে যেসেসিসয়টিসক িেূ্ায়সনি জন্ দায়বদ্ধ এবং েপ্দ রিসয়াজন িয় 
তািসে ইনপ্ডপ্িজকুয়াোইজড এডকু সকিন যরিাগ্াি (IEP) শতপ্ি ও যস্পিাে 
এডকু সকিন োপ্ি্গ ে রিদাসনি জন্ দায়বদ্ধ। যকাসনা যবেিকাপ্ি, ব্প্ক্তরত, 
েংকীর্গবা চাট্গ াি স্কু সেি যেসেসিসয়সদি যক্ষসত্র পপ্িবািবর্গ Committee 
on Special Education (CSE) বিাবি যিফাসিেটি কিসবন। 
পপ্িবািবর্গ CSE েিসূিি োসথ যোরাসোর েম্প্ক্গ ত তথ্ যপসত 
পাসিন এ�াসন: http://schools.nyc.gov/Academics/
SpecialEducation/Help/Contacts/CSECPSE.htm.

স্কুে-বয়েী  যস্পিাে এডকু সকিন যেবােিসূিি ব্াপাসি অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ 
যদ�কুন Family Guide to Special Education Services for 
School-Age Children (http://schools.nyc.gov/Academics/
SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments)। 
েপ্দ যকাসনা পপ্িবাসিি েদে্ প্বশ্াে কসিন যে তাসদি েন্াসনি যস্পিাে 
এডকু সকিন োপ্ি্গ ে রিসয়াজন িসত পাসি তািসে েিায়তাি জন্ েন্াসনি  
স্কুে-প্িপ্তিক েিায়তা দসেি োসথ যোরাসোর করুন। 

মযযাগ্ তবন্বতচি প্রতিবতধিিযাযকু্ত তশক্ষযােথীন্েে জন্ অতভন্যযাজন 
ব্বস্যা: §504 েঙ্গতিতবধযান

যকাসনা প্িক্ষাথথী োি এিন যকাসনা িািীপ্িক বা িানপ্েক শবকে্ 
িসয়সে যেটি েসথষ্ঠিাসব তাি এক বা একাপ্ধক রিধান জীবনোপসনি 
কাে্গরিিসক েীপ্িত কসি যে Americans with Disabilities 
Act (ADA) এি 504 ধািা যিাতাসবক অপ্িসোজন ব্বস্া 
পাওয়াি যোর্। প্পতািাতারর অপ্ধকতি জানসত পািসবন 504 
Accommodations - Guidance for Students & Families  

http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/Help/Contacts/CSECPSE.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/Help/Contacts/CSECPSE.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/GuidesDocuments/default.htm
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(http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/37A917C0-8F8A-
4552-B6C3-DEE71BB29AA8/0/504_FAQ_Families_
FINAL.pdf) পে্গাসোচনা কিাি িাধ্সি বা তাসদি েন্াসনি স্কুে-
প্িপ্তিক 504 েিন্বয়সকি োসথ কথা বোি িাধ্সি। 1973 এি 
পকুনব্গােন আইন (ধািা 504) এি ধািা 504 উপেকুক্ত প্িক্ষাথথীসদিসক 
েকুপ্ক্তেঙ্গত ও উপেকুক্ত অপ্িসোজন ব্বস্ােিূি রিদান কিসত 
েিকাপ্িিাসব অথ্গায়নকপৃ ত রিাথপ্িক শিিবকােীন যরিাগ্ািেিূি রিদাসনি 
িত্গ াসিাপ কিাি িাধ্সি রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত প্িক্ষাথথীসদিসক শবষসি্ি প্িকাি 
িওয়াি িাত যথসক েকুিপ্ক্ষত কসি োসত তািা তাসদি েক্ষি েিপাঠীসদি 
োসথ েিতাি-প্িপ্তিসত স্কু ে কাে্গরিিেিসূি অংিগ্ির কিসত পাসি।

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/37A917C0-8F8A-4552-B6C3-DEE71BB29AA8/0/504_FAQ_Families_FINAL.pd
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/37A917C0-8F8A-4552-B6C3-DEE71BB29AA8/0/504_FAQ_Families_FINAL.pd
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/37A917C0-8F8A-4552-B6C3-DEE71BB29AA8/0/504_FAQ_Families_FINAL.pd
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সু্লভবন্নে অতভগে্িযা ও অতভন্যযাজন ব্বস্যােেূহ 

DOE এটি প্নপ্চিত কিাি জন্ কাজ কসি যে যরিাগ্াি, যেবা 
ও কাে্গরিিেিিূ যেন যেই েকে পপ্িবাসিি েদে্ ও প্িক্ষাথথীসদি নারাসেি 
িসধ্ থাসক োসদি িািীপ্িক েীিাবদ্ধতা িসয়সে, যেিন যেইেব যোক 
োিা হুইেসচয়াি বা অন্ান্ যেবােিিূ ব্বিাি কসি। েকে িবনসক 
যেগুসো রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত িানকুষসদি জন্ েিজরি্ প্ক না, তা প্নধ্গাির 
কিসত প্নয়প্িতিাসব িেূ্ায়ন কিা িয়। এই প্বিাসরি প্নসদ্গ প্িকা যেই 
েকে ব্প্ক্তবসর্গি জন্ও রিসোজ্ োসদি শ্রবর বা দপৃপ্ষ্ট েম্প্ক্গ ত 
েীিাবদ্ধতা িসয়সে।

েপ্দ যকাসনা পপ্িবাসিি বা স্কুে কপ্িউপ্নটিি েদসে্ি যকাসনা ইসিসন্ট 
(যেিন, ওসপন িাউজ, প্পতািাতা-টিচাি কনফাসিসি, স্কু ে পািফিি্াসি, 
গ্্াজকুসয়িন) যোর যদওয়া বা অংিগ্িসরি জন্ অপ্িসোজন ব্বস্াি 
রিসয়াজন িয় বা যকাসনা অপ্িরি্ আকাসি যকাসনা প্জপ্নসেি রিসয়াজন 
িয় তািসে স্কু সেি প্রিপ্সিপ্াসেি োসথ যোরাসোর করুন। প্রিপ্সিপ্াসেি 
োসথ যোরাসোসরি তথ্ স্কুে োসচ্গ  প্রসয় স্কু সেি তথ্ পে্গাসোচনাি িাধ্সি 
পাওয়া োসব (http://schools.nyc.gov/SchoolSearch/)। 
অপ্িসোপ্জত ব্বস্ােিিূ যকাসনা ইসিসন্টি পূসব্গ, স্কু ে চোকােীন বা স্কু ে 
যিষ িওয়াি পি চাওয়া যেসত পাসি এবং একবাসি একাপ্ধক ইসিসন্টি 
জন্ও চাওয়া যেসত পাসি। 

েপ্দ স্কু ে পে্গাসয় যকাসনা অপ্িসোজন ব্বস্া রিদান কিা না োয় 
তািসে পপ্িবািবর্গ Division of Space Management’s 
Accessibility েিন্বয়সকি োসথ যোরাসোর কিসত পাসিন এই ঠিকানায় 
accessibility@schools.nyc.govএবং ত�ন আসবদনটি পে্গাসোপ্চত 

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/6C02DF12-F56D-4024-BE84-EA5B6A51A7B9/0/STHContactInformationFORD
mailto:accessibility%40schools.nyc.gov?subject=
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িসব। পপ্িবািবর্গ অপ্িসোজন ব্বস্াি আসবদনটি েতটা েম্ভব আরাি 
জিা যদওয়াি যচষ্টা কিসত িসব। 

িবন অপ্িরি্তাি রূপসি�াগুসো (http://schools.nyc.gov/
Offices/OSP/Building+Accessibility+Profiles) অনোইসন 
যপাটে কিা িয় এবং পপ্িবািবর্গ যেটি পে্গাসোচনা কিসত পািসবন। 
এই েকে রূপসি�া পপ্িবািবর্গ এবং স্কু ে কপ্িউপ্নটিি অন্ান্ েদে্সদি 
যকাসনা স্কু ে িবসন কাে্গকি অপ্িরি্তাি ব্াপাসি প্নসদ্গি কসি। েকে 
স্কু ে বত্গ িাসন একটি নতকু ন 10-পসয়ন্ট যস্ে বোিা পে্গাসোচনা কিা 
িসচ্ছ যেটি যকাসনা স্কু সেি প্িন্ন প্িন্ন অপ্িরি্তাি শবপ্িষ্ঠ্াবেীি উপি 
পপ্িবািবর্গসক তথ্ রিদান কিাি জন্ রিরয়ন কিা িসয়সে। বত্গ িাসন 
িবসনি অপ্িরি্তা যরিাফাইেেিিূ ি্ানিাটন ও টে্াসটন আইে্াসন্ডি 
আংপ্িক অপ্িরি্ িবনেিূসিি জন্ ব্বিািসোর্ যেগুসো িাই স্কু ে 
যগ্ডেিূিসক অপ্িসোজন ব্বস্া রিদান কসি।

যেইোসথ, স্কু ে অপ্িরি্তা তথ্ (http://schools.nyc.gov/
Offices/OSP/Accessibility.htm) অনোইসন প্ডপ্্রিক্ট স্কু ে ও  
প্রি-K যেন্টািেিসূিি জন্ পাওয়া োসব। 

েমূ্র্গ ও আংপ্িক অপ্িরি্তা েম্সক্গ  অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ পপ্িদি্গন 
করুন (http://schools.nyc.gov/Offices/OSP/Accessibility)।

•  একটি েমূ্র্গ অপ্িরি্ িবন িসো যেই িবন যেটি 1992 
োসেি পসি প্নি্গার কিা িসয়সে, যেটি ADA এি প্নধ্গাপ্িত েকে 
িত্গ  অনকুেির কসি এবং চোচে-অেকুপ্বধাগ্স্ ব্প্ক্তসদি অপ্িরিসনি 
যক্ষসত্র যকাসনা ধিসনি বাধা যনই। 

http://web.mta.info/accessibility/stations.htm
http://web.mta.info/accessibility/stations.htm
http://accessibledispatch.org/
http://accessibledispatch.org/
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader) website. Additionally, the Chancellor publishes Pa
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•  একটি আংপ্িক অপ্িরি্ িবন চোচে-অেকুপ্বধাগ্স্ ব্প্ক্তসদি 
িবসন রিসবি ও যবি িওয়া, েংপ্লিষ্ট যরিাগ্ািেিকুি ব্বিাি কিাি 
ও কিপসক্ষ একটি টয়সেট ব্বিাি কিাি অনকুিপ্ত যদয়, তসব 
েিগ্ িবনটি অপ্িরি্ নাও িসত পাসি। িবন অনকুোয়ী যশ্রপ্রকির 
প্িন্ন িসত পাসি। 

প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি আপ্ে্গ এডকু সকিন যেন্টাি েম্সক্গ  প্বস্াপ্িত তসথ্ি 
জন্ অনকুগ্িপূব্গক েিােপ্ি যরিাগ্াসি কে করুন। যকাসনা একটি প্নউ 
ইয়ক্গ  প্েটি আপ্ে্গ এডকু সকিন যেন্টাসি অপ্িরি্তা প্নপ্চিত কিাি যক্ষসত্র 
েিায়তাি জন্ অনকুগ্িপূব্গক ইসিইে করুন earlychildhood@
schools.nyc.gov।

mailto:earlychildhood%40schools.nyc.gov?subject=
mailto:earlychildhood%40schools.nyc.gov?subject=
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সু্ল পতেবহন

একজন েন্াসনি স্কুে পপ্িবিসনি উপেকুক্ততা প্নধ্গাপ্িত িয় প্িক্ষাথথীি যগ্ড 
পে্গায় এবং প্িক্ষাথথীি বাপ্ড় ও স্কু সেি িধ্কাি দিূসত্বি বোিা, যেিনটি 
প্নসচি চাসট্গ  রিদপ্ি্গত িসয়সে। প্কেকু প্িক্ষাথথী প্বসিষাপ্য়ত পপ্িবিন যেবা 
যপসয় থাসক তাসদি ইনপ্ডপ্িজকুয়াোইজড এডকু সকিন যরিাগ্াি (IEP) 
এি প্নসদ্গিনা অনকুোয়ী। 

পাঁচ বেসিি কি বয়েী েন্ানিা োিা প্বসিষ প্িক্ষা প্রি-K বা 
শিিবকাসে িস্সক্ষপ যরিাগ্ািেিসূিি অন্িকু্গ ক্ত েন্ানরর কাব্গ-টকু -কাব্গ 
(স্কু ে যথসক বাপ্ড়ি োিসনি িাস্া পে্গন্) ইসয়সো বাে োপ্ি্গ সেি 
জন্ উপেকুক্ত, যেিনটি একটি ইনপ্ডপ্িজকুয়াোইজড এডকু সকিন যরিাগ্াি 
(IEP) বা ইনপ্ডপ্িজকুয়াোইজড ফ্াপ্িপ্ে োপ্ি্গ ে প্ান (IFSP)-এ 
উসলে� কিা িসয়সে। প্বস্াপ্িত তথ্ পাওয়া োসব প্রি-K এবং 
রিাথপ্িক িস্সক্ষপ পপ্িবিন যপজ (http://www.optnyc.org/
ServicesAndEligibility/prekeitransportation.htm)-এ 
Office of Pupil Transportation এি ওসয়বোইসট। 

প্বস্াপ্িত তসথ্ি জন্ বা যকাসনা পপ্িবিসনি আসবদন কিাি 
জন্ অনকুগ্িপূব্গক আপনাি েন্াসনি স্কু ে বা Office of 
Pupil Transportation (http://www.optnyc.org)-এ 
pupiltransportationteam@schools.nyc.gov  ঠিকানায় 
ইসিইে করুন অথবা (718) 392-8855 নম্বসি যফান করুন। 

অনকুগ্িপূব্গক প্িক্ষাথথীি উপেকুক্ততাি ব্াপাসি প্বস্াপ্িত তসথ্ি জন্ 30-31 
পপৃষ্ঠাি োিরী

http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/PAPTA+Info.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/PAPTA+Info.htm
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/ParentIEPMemberTraining/default.ht
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/SchoolLeadership.htm
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অন্ধতিে ভযাড়যাে মযযাগ্িযা

অসধ্গক িাড়াি যোর্ প্িসেসব প্নধ্গাপ্িত প্িক্ষাথথীরর স্কুে যথসক পাসয় 
িাঁটাি দিূসত্ব বাে কসি তসব তািা তাসদি স্কু সেি পপ্িবিন েিন্বয়সকি 
িাধ্সি একটি অসধ্গক িাড়াি প্িক্ষাথথী যিস্ াকাসড্গ ি জন্ আসবদন কিসত 
পািসব। অসধ্গক িাড়াি যিস্াকাড্গ েিিূ Metropolitan Transit  
Authority (MTA) এি যেৌজসন্ রিদান কিা িয় এবং যেগুসো 
শুধকুিাত্র MTA বােেিসূি ব্বিাি কিা োসব এবং প্িক্ষাথথী রিপ্ত িাস্ায় 
বত্গ িান িাড়াি অসধ্গক পপ্িসিাধ কিাি জন্ দায়বদ্ধ থাকসব।

েম্ণূতি ভযাড়যা

েমূ্র্গ িাড়াি জন্ উপেকুক্ত যেসকাসনা প্িক্ষাথথীসক অনকুসিাসধি প্িপ্তিসত 
বা েপ্দ যেই প্িক্ষাথথীি জন্ িেকুদ বাে পপ্িবিন যেবা ব্বিািসোর্ 
না িয় তািসে তাসক একটি েমূ্র্গ িাড়াি প্িক্ষাথথী যিস্াকাড্গ  রিদান 
কিা িসত পাসি। আশ্রয়সকস্রে বেবােিত েকে প্িক্ষাথথী েমূ্র্গ িাড়াি 
প্িক্ষাথথী যিস্াকাড্গ  গ্ির কিাি জন্ উপেকুক্ত। প্িক্ষাথথী যিস্াকাড্গ েিিূ 
উপেকুক্ততাি উপি প্িপ্তি কসি স্কু সেি পপ্িবিন েিন্বয়ক কতপৃ্গ ক রিদান 
কিা িয়। আশ্রয়সকস্রে বেবােিত প্কন্ডািরাসট্গ ন যথসক ষষ্ঠ যগ্ড পে্গন্ 
েন্ানসদি প্পতািাতাররও তাসদি েন্ানসদিসক স্কু সে যপৌঁসে প্দসত একটি 
যিস্াকাড্গ  যপসত পাসিন। আশ্রয়সকস্রে বেবােিত প্কন্ডািরাসট্গ ন যথসক 
ষষ্ঠ যগ্ড পে্গন্ প্িক্ষাথথীসদি প্পতািাতারর একটি যিস্াকাড্গ  যপসত পাসিন 
তাসদি আশ্রয়সকস্রেি DOE কিথী, আশ্রয়সকস্রেি কিথীি কাে সথসক 
বা তাসদি বসিাসত Temporary Housing Content Expert 
(http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/6C02DF12-
F56D-4024-BE84-EA5B6A51A7B9/0/STHContactInfor-
mationFORDISTRIBUTION_10217.pdfএি প্িক্ষাথথীরর যদস�।

http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/6C02DF12-F56D-4024-BE84-EA5B6A51A7B9/0/STHContactInformationFORDISTRIBUTION_10217.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/6C02DF12-F56D-4024-BE84-EA5B6A51A7B9/0/STHContactInformationFORDISTRIBUTION_10217.pdf
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/6C02DF12-F56D-4024-BE84-EA5B6A51A7B9/0/STHContactInformationFORDISTRIBUTION_10217.pdf
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সু্ল বযাে

একজন প্িক্ষাথথীসক িেকুদ বাে যেবা পাওয়াি জন্ প্নসচি রিপ্তটি িানদণ্ড 
অবি্ই পূির কিসত িসব:

•  প্িক্ষাথথীসক অবি্ই েমূ্র্গ িাড়াি পপ্িবিসনি জন্ উপেকুক্ত 
িসত িসব;

•  প্িক্ষাথথীসক অবি্ই প্কন্ডািরাসট্গ ন যথসক ষষ্ঠ যগ্সডি িসধ্ িসত িসব 

•  প্িক্ষাথথীি বােস্ান অবি্ই স্কু সেি (েপ্দ যকাসনা েিকাপ্ি স্কু সে 
অধ্য়নিত থাসক) একই প্ডপ্্রিসক্ট বা একই বসিাসত (েপ্দ যকাসনা 
চাট্গ াি বা যবেিকাপ্ি স্কু সে অধ্য়নিত থাসক) িসত িসব।

•  প্িক্ষাথথীি স্কু সে অবি্ই উপেকুক্ত প্িক্ষাথথীসদি িেকুদ বাে যেবা 
থাকসত িসব

•  প্িক্ষাথথীি যগ্ড/দিূসত্বি উপেকুক্ততাি িসধ্ একটি বাে টেপ থাকসত 
িসব বা প্িক্ষাথথীি েিন্বয় প্বধাসনি জন্ যেটি েকুক্ত কিসত িসব।

েপ্দ উপসিি রিপ্তটি িানদণ্ড পূির কিা িসয় থাসক তািসে স্কু সেি জন্ 
প্রি-যিপ্জটোড্গ  প্িক্ষাথথীররসক একটি বাে টেপ প্নধ্গাির কসি যদওয়া িসব। 
পিবপ্ত্গ সত যিপ্জপ্্রিকপৃ ত প্িক্ষাথথীরসরি প্পতািাতারর তাসদি স্কু সে একটি 
িেকুদ বাে যেবাি আসবদন কিসত পািসবন। স্কু ে কিথীরর উপেকুক্ততা 
োচাই কিসবন এবং প্িক্ষাথথীি জন্ একটি টেপ প্নধ্গাির কসি প্দসবন 
বা OPT এি িাধ্সি একটি নতকু ন টেসপি আসবদন কিসবন।
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আশ্রয়সকস্রে বেবােিত প্কন্ডািরাসট্গ ন যথসক ষষ্ঠ যগ্ড পে্গন্ েকে 
প্িক্ষাথথী োিা স্কুে বাে পপ্িবিসনি জন্ উপেকুক্ত তাসদিসক আশ্রয়সকস্রে 
িপ্ত্গ ি জন্ উপেকুক্ত িওয়াি এক েপ্াসিি িসধ্ routed/পপ্িবিন কিা 
িসব। যেইোসথ, যেেব প্িক্ষাথথী অন্ান্ অস্ায়ী বােস্াসন িসয়সে, যেেব 
প্িক্ষাথথী ফটোি যকয়াসি িসয়সে এবং যেেব প্িক্ষাথথী ইপ্তপূসব্গ রপৃিিীন 
প্েে এবং েম্প্রপ্ত স্ায়ী বােস্াসন এসেসে তািা বাে যেবাি জন্ একটি 
আসবদন জিা প্দসত পািসব।

প্িক্ষাথথীসদি প্পতািাতা ও অপ্িিাবকরর োিা পপ্িবিন যেবা গ্ির 
কিসেন তািা েব্গদা প্িক্ষাথথীি ঠিকানায় যকাসনা পপ্িবত্গ ন িসে যেটা 
প্িক্ষাথথীি স্কু েসক িােনারাদ কিসব।

MTA-এি অ্াসসেেঅ্াবে ্ানপ্জট রাইড (http://web.mta.
info/accessibility/stations.htm) অপ্িরি্ েিকাপ্ি পপ্িবিন 
প্বকল্পেিিূ োি িসধ্ িসয়সে বাে, অপ্িরি্ োবওসয় টেপেিিূ এবং 
অ্াসসেে-এ-িাইড এি রূপসি�া িসয়সে। প্নউ ইয়ক্গ  প্েটি অ্াসসেেঅ্াবে 
প্ডেপ্াচ যরিাগ্াি (http://accessibledispatch.org/) 
রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত ব্প্ক্তসদিসক েবকুজ ও িেকুদ হুইে যচয়াসি অপ্িরি্ 
ট্াপ্সেেিসূি রিসবসিি েকুসোর রিদান কসি।

http://web.mta.info/accessibility/stations.htm
http://web.mta.info/accessibility/stations.htm
http://accessibledispatch.org/
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তশক্ষযােথীন্েে উপতস্তি   

েপ্দ যকাসনা প্পতািাতা বা অপ্িিাবসকি রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ততা তাসদি 
প্িক্ষাথথীি উপপ্স্প্তসক রিিাপ্বত কসি তািসে েন্াসনি প্িক্ষক ও 
প্রিপ্সিপ্ােসক জানাসত িসব। আিাসদি স্কুে ও যরিাগ্ািেিিূ পপ্িবািবসর্গি 
োসথ প্ন্ উপপ্স্প্তি কাির প্ক যেটা যবাঝাি জন্ কাজ কসি, েিায়তা 
রিদান কসি এবং উন্নয়সনি জন্ যকৌিেেিিূ আসোচনা কসি। েকে 
স্কুেসক শদপ্নক প্িপ্তিসত উপপ্স্প্ত গ্ির কিসত িসব। 
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ওন্য়বেযাই্ পনুতবতিন্যাে

DOE তাি ওসয়বোইটসক রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ত িানকুষসদি জন্ েিজতিিাসব 
অপ্িরি্ কিসত কাজ কিসে। রিাথপ্িকিাসব অপ্িরি্ প্বষয়াবেী 
েম্বপ্েত একটি নতকু ন ওসয়বোইট 2017-18 স্কু ে বেি যথসক চােকু 
িসত োসচ্ছ। DOE অব্ািতিাসব তাি ওসয়বোইটসক অপ্ধকতি েিজ 
ব্বিাে্গ কিসব যেটি ওসয়ব কসন্টন্ট অ্াসসেেঅ্াপ্বপ্েটি রাইডোইন 2.0, 
Level AA অনকুেির কিসব (http://www.w3.org/WAI/intro/
wcag)। আিাসদি বত্গ িান োইসটি যকাসনা প্নপ্দ্গষ্ট পাতা বা নপ্থি 
ব্াপাসি েিায়তাি জন্ অনকুগ্িপূব্গক ওসয়বোইসটি প্ফডব্াক ফিি 
ব্বিাি করুন (http://schools.nyc.gov/ContactDOE)।
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পযাতেবযাতেে েম্পৃক্তিযাে েনু্যযাগেেহূ

পপ্িবািবসর্গি তাসদি স্কুে কপ্িউপ্নটিি োসথ স্কুে, প্ডপ্্রিক্ট ও প্েটিব্াপী 
পে্গাসয় েম্পৃক্ত িওয়াি অসনক েকুসোর িসয়সে। েকে েংস্া ও প্বকসল্পি 
একটি েিপ্ন্বত তাপ্েকাি জন্ অনকুগ্িপূব্গক প্াসিন্ট প্েডািপ্িপ ওসয়বোইট 
(http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader) 
পপ্িদি্গন করুন। যেইোসথ, চ্াসসিেি রিপ্ত চাি িাে অন্ি প্পতািাতা 
প্েডািপ্িপ টাইি (http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/
ParentLeader/Parent+Leader+Time.htm) রিকাি কসিন। 

প্যান্েন্ অ্যান্েযাতেন্য়শন/প্যান্েন্ টিচযাে অ্যান্েযাতেন্য়শন

রিপ্তটি স্কু সে একটি প্াসিন্ট অ্াসোপ্েসয়িান বা প্াসিন্ট টিচাি 
অ্াসোপ্েসয়িান (PA/PTA) থাকা রিসয়াজন (http://schools.
nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/PAPTA+Info.
htm)। েকে প্পতািাতা, েৎ-প্পতািাতা, আইনরতিাসব প্নসয়ারকপৃ ত 
অপ্িিাবক, ফটোি প্পতািাতা এবং প্পতািাতাি েম্সক্গ  থাকা ব্প্ক্তবর্গ 
স্য়ংপ্রিয়িাসব তাসদি স্কু সেি PA/PTA এি েদে্। PA/PTA েিিূ 
একপ্নষ্ঠ প্পতািাতাসদি আত্মপ্নসয়াসরি িধ্ প্দসয় েিকাপ্ি প্িক্ষা ব্বস্াি 
উন্নয়ন কিাি যক্ষসত্র িপ্ক্তিােী িাধ্ি িসত পাসি। PA/PTA েিিূ 
রিচািরা চাোয় প্পতািাতাসদিসক স্কু ে জীবসন েংপ্লিষ্ট কিসত, প্বপ্িন্ন স্কু ে 
কি্গেূপ্চ যেিন প্াসিন্ট টিচাি কনফাসিসি, ওসপন িাউজ ও কাপ্িকুোি 
নাইট, প্পতািাতা কি্গিাো ও প্িটিংেিিূ অনকুপ্ষ্ঠত কিা এবং স্কু সে 
প্িক্ষা, োিাপ্জক ও োংস্পৃ প্তক যরিাগ্ািেিসূিি েকুপ্বধাসথ্গ তিপ্বে েংগ্ি 
কাে্গরিি পপ্িচােনা কিসত েিায়তা কসি। আসিা তসথ্ি জন্ প্াসিন্ট 
অ্াসোপ্েসয়িন বা যকাসনা প্পতািাতা টিচাি অ্াসোপ্েসয়িন (PA/PTA) 
যপজ পপ্িদি্গন করুন (http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/
ParentLeader/PAPTA+Info.htm)। 

http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/Parent+Leader+Time.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/Parent+Leader+Time.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/PAPTA+Info.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/PAPTA+Info.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/PAPTA+Info.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/PAPTA+Info.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/PAPTA+Info.htm
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এেজন েনেপ্রযাপ্ত তপিযােযািযা IEP টিে মেম্যাে হউন

প্পতািাতা ও অপ্িিাবকরর একজন েনদরিাপ্ প্পতািাতা IEP 
(Individualized Education Program) টিি যিম্বাি িসত 
পািসবন এিন একজন েন্াসনি প্পতািাতা প্িসেসব োি যকাসনা 
রিপ্তবপ্ধিতা িনাক্ত িসয়সে। েদে্রর DOE এি যকাসনা কিথী নাও 
িসত পাসিন। প্পতািাতা েদে্রর IEP প্িটিং আসোচনােিসূি অংিগ্ির 
কসিন এবং যেই েকে প্িক্ষাথথীি পপ্িবািবর্গসক েিায়তা রিদান কসিন 
োসদি যকাসনা জানা বা অজানা রিপ্তবপ্ধিতােকুক্ততা িসয়সে আি োিা 
তাসদি উপপ্স্প্তি আসবদন কসিসে। অপ্ধকতি তসথ্ি জন্ পপ্িদি্গন 
করুন প্পতািাতা IEP যিম্বাি য্ইপ্নং যপজ (http://schools.nyc.
gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/
ParentIEPMemberTraining/default.htm)।

সু্ল তলডযােতশপ টিে

স্কু ে প্েডািপ্িপ টিি (SLT) (http://schools.nyc.gov/Offices/
FACE/ParentLeader/SchoolLeadership.htm) স্কু ে-প্িপ্তিক 
প্েদ্ধান্ গ্ির এবং একটি েিসোপ্রতািেূক স্কু ে েংস্পৃ প্তি উন্নয়সনি 
একটি োংর�প্নক কা�াসিা রিদান কসি। SLT েদে্রর তাসদি স্কু সেি 
জন্ প্িক্ষারত নীপ্তিাো রিরয়ন কসি এবং যেই েকে নীপ্তিাোি 
জন্ তথ্-উপকিসরি ব্বস্া কসি। SLT েিিূ একটি স্কু সেি প্িক্ষারত 
যরিাগ্ািেিিূ ও প্িক্ষাথথীসদি োফসে্ি উপি যেগুসোি রিিাসবি উপি 
একটি চেিান পে্গাসোচনা ও িেূ্ায়ন রিদান কসি। রিপ্তটি স্কু সেি SLT 
প্পতািাতা ও কিথীসদি প্নসয় রঠিত িয় এবং তািা রিপ্তিাসে কিপসক্ষ 
একবাি প্িপ্েত িয়।

http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/ParentIEPMemberTraining/default.ht
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/ParentIEPMemberTraining/default.ht
http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/FamilyResources/ParentIEPMemberTraining/default.ht
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/SchoolLeadership.htm
http://schools.nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/SchoolLeadership.htm
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মপ্রতেন্ডন্'ে েযাউতসেল

একটি যরিপ্েসডন্টস্ কাউপ্সিে (http://schools.nyc.gov/Offices/
FACE/ParentLeader/DistrictLeadership.htm) িসো PA/
PTA যরিপ্েসডন্ট (বা তাসদি পদাপ্ধকািী)-যদি একটি েংর�ন যেটি 
প্পতািাতারর এবং প্পতািাতা প্েডািপ্িপ েংর�নেিূসিি রিপ্তপ্নপ্ধত্ব 
কসি। রিপ্তটি কপ্িউপ্নটি স্কু সে একটি যরিপ্েসডন্ট'ে কাউপ্সিে থাকা 
রিসয়াজন। রিপ্তটি বসিাি তাি িাই স্কু েগুসোি জন্ একটি কসি 
যরিপ্েসডন্ট'ে কাউপ্সিে থাকসত িসব। প্েটিব্াপী প্বসিষ প্িক্ষা স্কু েেিিূ 
(প্ডপ্্রিক্ট 75)-এি একটি প্েটিওয়াইড যরিপ্েসডন্ট'ে কাউপ্সিে িসয়সে। 

তডত্রিক্ট তলডযােতশপ টিে

প্ডপ্্রিক্ট যরিপ্েসডন্টস্ কাউপ্সিে-এি যরিপ্েসডন্টরর বাধ্তািেূকিাসব 
প্ডপ্্রিক্ট প্েডািপ্িপ টিি (DLT) এি েদে্ িসবন (http://schools.
nyc.gov/Offices/FACE/ParentLeader/DistrictLeader-
ship.htm)। প্ডপ্্রিক্ট প্েডািপ্িপ টিিেিিূ তাসদি প্ডপ্্রিসক্টি স্কুেেিসূিি 
েিপ্ন্বত প্িক্ষা পপ্িকল্পনােিিূ পে্গাসোচনা কিসব এবং প্ডপ্্রিক্টব্াপী 
পপ্িকল্পনােিসূিি উন্নয়ন কিসব। এোড়াও তািা স্কু ে প্েডািপ্িপ 
টিিেিিূসক প্নসদ্গিনা ও েিায়তা রিদান কসি। 

েতেউতনটি সু্ল েযাউতসেল

32 কপ্িউপ্নটি প্িক্ষা কাউপ্সিে (CECs) (http://schools.nyc.
gov/Offices/CEC/) প্ডপ্্রিক্ট পে্গাসয় প্পতািাতাসদি েম্পৃক্ততাি 
েকুসোর রিদান কসি এবং প্নউ ইয়ক্গ  প্েটিি েিকািী স্কু েেিসূিি প্িক্ষা 
েংরিান্ নীপ্তিাো র�সন গুরুত্বপূর্গ িূপ্িকা পােন কসি। CEC েিসূিি 
যিাট 12 েদে্ িসয়সে: প্কন্ডািরাসট্গ ন যথসক অষ্টি যগ্ড পে্গন্ 
প্িক্ষাথথীসদি নয়জন প্পতািাতা (দকুটি আেন একজন ELL প্িক্ষাথথী 
প্পতািাতা ও একজন IEP প্িক্ষাথথী প্পতািাতাি জন্ েংিপ্ক্ষত), দকুইজন 
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েদে্ বসিা এি যরিপ্েসডন্ট কতপৃ্গ ক প্নসয়াররিাপ্ িন এবং একজন প্বনা-
যিাসটি িাই স্কু ে প্িক্ষাথথী। রিপ্তটি স্কু ে প্ডপ্্রিসক্টি একটি CEC িসয়সে।

তেটিব্যাপী এডুন্েশন েযাউতসেলেেূহ

চািটি প্েটিব্াপী স্কু ে কাউপ্সিে প্েটি পে্গাসয় প্পতািাতাসদি েংপ্লিষ্টতা 
ও প্নপ্দ্গষ্ট জনেং�্াসক পিািি্গদাসনি অনকুিপ্ত যদয়। প্েটিব্াপী চািটি 
কাউপ্সিে িসো: প্েটিওয়াইড কাউপ্সিে অন িাই স্কুে, প্েটিওয়াইড 
কাউপ্সিে অন যস্পিাে এডকু সকিন, প্েটিওয়াইড কাউপ্সিে অন ইংপ্েি 
ে্াঙ্গকুসয়জ োন্গাে্গ, প্েটিওয়াইড কাউপ্সিে ফি প্ডপ্্রিক্ট 75! CEC 
েিসূিি িসতা এই েকে কাউপ্সিসেি রিপ্তটিি 12 জন েদে্ িসয়সে 
(প্েটিওয়াইড কাউপ্সিে অন িাই স্কু ে ব্তীত, োি 14 জন েদে্ 
িসয়সে) এবং তািা িাপ্েক শব�সক প্িপ্েত িয়। কপ্িউপ্নটি এডকু সকিন 
কাউপ্সিসেি েদে্রর রিপ্ত দকুই বেি অন্ি প্নব্গাপ্চত িন। রিপ্তটি 
প্েটিওয়াইড কাউপ্সিসেি দকুইজন প্পতািাতা েদে্ থাসকন োিা পাবপ্েক 
অ্াডসিাসকট কতপৃ্গ ক প্নসয়ারকপৃ ত িন এবং যেইোসথ একজন প্বনা-
যিাসটি প্িক্ষাথথী েদে্ িসয়সে। প্পতািাতা প্নব্গাচন ও প্নসয়ার রিপ্ত দকুই 
বেি অন্ি অনকুপ্ষ্ঠত িয়। প্বস্াপ্িত তসথ্ি জন্ ও একজন কাউপ্সিে 
েদে্ িওয়াি আসবদন কিসত কপ্িউপ্নটি ও প্েটিওয়াইড এডকু সকিন 
কাউপ্সিসেি ওসয়বসপজেিিূ পপ্িদি্গন করুন (http://schools.nyc.
gov/Offices/CEC/)।
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প্যান্নল িে এডুন্েশন্যাল পতলতে

প্াসনে ফি এডকু সকিন্াে পপ্েপ্ে (http://schools.nyc.gov/
AboutUs/leadership/PEP/) িসো প্ডপাট্গ সিন্ট অি এডকু সকিন-এি 
পপ্িচােনাকািী পপ্িষদ। এটি 13 জন প্নসয়ারকপৃ ত েদে্ ও চ্াসসিেিসক 
প্নসয় রঠিত িয়। রিত্সক বসিা যরিপ্েসডন্ট একজন এবং যিয়ি আটজন 
েদে্ প্নসয়ার কসিন। এটি যে ধিসরি েিে্াবেী প্বসবচনা কসি 
যেগুসো িসো জায়রাি ব্বিাি, চকু প্ক্ত এবং চ্াসসিেসিি রিপ্বধাসনি 
েংসিাধনীেিিূ। 

চ্যান্সেলন্েে প্যান্েন্ অ্যাডভযাইজতে েযাউতসেল

চ্াসসিেসিি প্াসিন্ট অ্াডিাইজপ্ি কাউপ্সিে (CPAC) রিপ্তটি 
যরিপ্েসডন্টস্র কাউপ্সিে যরিপ্েসডন্ট (বা িািরিাপ্ ব্প্ক্ত) প্নসয় রঠিত িয়। 
এই কপ্িটি রিপ্ত িাসে প্িপ্েত িয় এবং প্াসিন্ট প্েডািপ্িসপি েম্কু�ীন 
িওয়া প্েটিব্াপ্প েিে্াবেী প্নসয় আসোচনা কসি।
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