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7 এপ্রিল, 2020 

প্রিয় পপ্রিবািবর্গ:  

  
এই সবগদা পপ্রিবর্গ নশীল জন স্বাস্থ্য দুর্গারর্ি সময় সকল প্রশক্ষার্থীি স্বাস্থ্য ও প্রনিাপত্তা অবযাহর্ভারব আমারদি ির্থম িাধানয প্রহরসরব প্রবরবপ্রির্। আমিা জাপ্রন সকল প্রনউ  ইয়কগ  বাসীি 

জনয এটি একটি মানপ্রসক িারপি সময়, প্রকন্তু আমারদি য্সব প্রশক্ষার্থী গ্র্যাজুরয়ট কিরব র্ারদি জনয প্রবরশষভারব এটি অপ্রধক িারপি। অনুগ্র্হ করি প্রনপ্রির্ র্থাকুন য্, আমিা সকল 

গ্র্যাজুরয়টিিং প্রশক্ষার্থীরক র্ারদি হাই সু্কল সফলভারব যশষ কিাি পরর্থ র্থাকাি জনয প্রবপ্রভন্ন প্রিরসাসগ এবিং সহায়র্া িদান কিাি লরক্ষয র্ারদি সারর্থ র্থাকরবা। প্রনরি গ্র্যাজুরয়ট হবাি জনয 

য্ সবগ-সাম্প্রপ্রর্ক শর্গ  আবপ্রশযক যসগুপ্রল সম্পরকগ  র্াইরেন্স যদয়া হরলা। 

 

আপনার NYC সু্কল অ্যাকাউন্ট ব্যব্হার করর গ্র্যাজুরেশরনর পরে অ্গ্র্গতি দেখুন   

আমিা আপনারক আপনাি প্রনউ ইয়কগ  প্রসটি সু্কলস্ অযাকাউন্ট (NYCSA) যিক করি আপনাি সন্তারনি গ্র্যাজুরয়শরনি পরর্থ অগ্র্র্প্রর্ যদখরর্ উৎসাপ্রহর্ কিপ্রি। পপ্রিবািগুপ্রল  NYCSA-

যর্ গ্র্যাজুরয়শন ট্র্যাকাি বযবহাি করি একজন প্রশক্ষার্থী কর্গুপ্রল যেপ্রেট অজগ ন করিরি, যকান্ যকান্ পিীক্ষায় পাস করিরি, প্রশক্ষার্থীি যেপ্রেট-ইন-যিারগ্র্স, এবিং বাপ্রক য্  যেপ্রেট 

প্রিরজন্টস্ অর্থবা অযােভান্সড্ প্রিরজন্টস্ জনয িরয়াজন যসগুপ্রল জানরর্ পারি। 

 

আপনাি ্প্রদ  ইরর্ামরধয অযাকাউন্ট যর্থরক না র্থারক, আপপ্রন mystudent.nyc ঠিকানায় প্রর্রয় একটি অযাকাউন্ট তর্িী করি প্রনরর্ পারিন। NYCSA- এি র্র্থয আপনাি সন্তারনি 

সু্করলি সারর্থ আপনাি আরলািনাি যকান প্রবকল্প নয়, প্রকন্তু এটি আপনাি ও আপনাি সন্তারনি জনয গ্র্যাজুরয়শরনি পরর্থ র্াি অগ্র্র্প্রর্ মূলযায়রন সহায়ক।  

  
জুরনর তররজন্টস্ পরীক্ষাসমূহ ব্াতিল করা হরেরে, এব্ং তকেু তশক্ষােীর জনয এগুতল মওকুফ করা হরেরে  

NYSED এবিং যবােগ  অভ প্রিরজন্টস্ জুন 2020 - এি প্রিরজন্টস পিীক্ষাগুপ্রল বাপ্রর্ল করিরি। এি ফরল, য্সব প্রশক্ষার্থীি জুন 2020-এি প্রিরজন্টস্ পিীক্ষা যদয়াি কর্থা প্রিল, র্ািা জুন 

2020- এি প্রিরজন্টস্ পিীক্ষা যর্থরক অবযহপ্রর্ লারভি য্ার্য হরর্ পারি।  এই অবযহপ্রর্ ির্াজয: 

• যকান প্রশক্ষার্থী বর্গ মারন য্ যকান যকারসগ  ভপ্রর্গ  আরি ্া যশষ হরব জুন প্রিরজন্টস্ পিীক্ষায়, এবিং য্ যকারসগ  যেপ্রেট অজগ ন কিরর্া যসই প্রশক্ষার্থী।  

• যকান প্রশক্ষার্থী বর্গ মারন য্ যকান যকারসগ  ভপ্রর্গ  আরি ্া যশষ হরব জুন প্রিরজন্টস্ পিীক্ষায় এবিং য্ সু্কল বিরিি যশরষ যেপ্রেট অজগ ন কিরর্ অসফল হরব, এবিং 

য্ যেপ্রেট যকারসগ যফল করিরি যসই ঘাটপ্রর্ পূিরেি জনয সামারিি যিাগ্র্ারম প্রফরি আরস যসই প্রশক্ষার্থী। এইসব প্রশক্ষার্থীরক পিবর্ীরর্ অর্াস্ট 2020- এ প্রেরলামা 

যেপ্রেট যদয়া হরব।  

• যকান প্রশক্ষার্থী য্ আরর্ এমন একটি যকারসগ  ভপ্রর্গ  প্রিরলা ্া প্রিরজন্টস্ পিীক্ষায় সমাপ্ত হয়,  যকাসগ যেপ্রেট অজগ ন করিরি, এবিং এখনও সহর্ার্ী প্রিরজন্টস্ 

পিীক্ষাগুপ্রলরর্ পাস করিপ্রন প্রকন্তু পাস যস্কাি যপরর্ জুরন পিীক্ষা যদবাি ইচ্ছা িারখ র্ািা।  

 

্প্রদও প্রিরজন্টস্ পিীক্ষা বাপ্রর্ল কিা হরয়রি,  র্বুও প্রশক্ষার্থীরদি গ্র্যাজুরয়শরনি লরক্ষয অবশযই র্ারদি আবপ্রশযক যেপ্রেট অজগ ন করি যকাসগওয়াকগ  যশষ কিরর্ হরব।  

  
দকাসস দেতিরের শিস াব্লী একই োরক  

্প্রদও ক্লাসগুপ্রল নরু্ন লযাটফরমগ  প্রশফট্ করি যর্রি, প্রশক্ষাপ্রনদগ শনাি পদ্ধপ্রর্ যকাসগ যেপ্রেরটি শরর্গ ি উপি যকান িভাব যফরলপ্রন। প্রশক্ষার্থীরদি গ্র্যাজুরয়ট হরর্ অবশযই 44  েপ্রেট 

অজগ ন কিরর্ হরব - র্ািা ক্লাসরুরম প্রশক্ষা লাভ করুক বা দূি যর্থরক প্রশক্ষা (প্রিরমাট লাপ্রনগিং) পাক।    

 

দূি যর্থরক প্রশক্ষা (প্রিরমাট লাপ্রনগিং) লারভি সময়, প্রশক্ষকর্ে র্ারদি প্রশক্ষার্থীরদি কারজি যগ্র্ে যদয়া অবযাহর্ িাখরবন ্ারর্ প্রশক্ষার্থীিা র্ারদি অগ্র্র্প্রর্ সম্পরকগ  জানরর্ পারি। র্ারদি 

যকাসগি যশরষ, প্রশক্ষার্থীিা র্ারদি িূড়ান্ত যগ্র্ে লাভ কিরব য্মনটি র্ািা র্ারদি স্বাভাপ্রবক প্রশক্ষাি  সমরয় করি র্থারক। প্রশক্ষার্থীিা ্প্রদ র্ারদি যকারসগ পাস করি, র্ািা যকাসগ েপ্রেট 

লাভ কিরব।  প্রশক্ষার্থীরদি ্প্রদ র্ারদি যকারসগি সময় বাড়প্রর্ সহায়র্াি িরয়াজন পরড়, র্াই র্ারদি প্রশক্ষকরদি সারর্থ য্ার্ার্ার্ িাখা উপ্রির্।   

  
দগ্র্ি োরনর সমে উপতিতির দরকিস  তব্রব্চনাে দনো হরব্ না  

অর্ীরর্, প্রকিু প্রকিু সু্কল প্রশক্ষার্থীি িূড়ান্ত যগ্র্ে প্রনধগািরেি উপাদান প্রহরসরব উপপ্রস্থ্প্রর্রক বযবহাি করিরি।  উপপ্রস্থ্প্রর্রক আি যগ্র্প্রেিংরয়ি উপাদান প্রহরসরব বযবহাি কিা হরব না। দূি 

যর্থরক প্রশক্ষায় (প্রিরমাট লাপ্রনগিং), সু্কলগুপ্রল প্রশক্ষার্থীরদি ইন্টািঅযাকশন ও এনরর্জরমন্ট মপ্রনটি কিা অবযাহর্ িাখরব, প্রকন্তু প্রশক্ষার্থীরদি যগ্র্ে মূলর্ঃ প্রনধগাপ্রির্ হরব - র্ািা যকারসগি 

অযাকারেপ্রমক শর্গ  পূিে করি প্রকনা র্াি উপি।  যগ্র্প্রেিং নীপ্রর্ সম্পরকগ   আপনাি ্প্রদ  যকান িশ্ন র্থারক, আপনাি সু্করলি সারর্থ য্ার্ার্ার্ করুন। 

 

https://mystudent.nyc/
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গ্র্যাজুরয়শরনি শর্গ  এবিং সাম্প্রপ্রর্ক পপ্রিবর্গ নসমূহ সম্পরকগ  বাড়প্রর্ র্রর্থযি জনয, অনুগ্র্হ করি আপনাি সু্করলি সারর্থ য্ার্ার্ার্ করুন অর্থবা  

schools.nyc.gov/graduationrequirements সাইট যদখুন। 

  
এই কঠিন সমরয় আমিা আমারদি পুরিা DOE কমুযপ্রনটিরক সহায়র্াি জনয আপনারদি পারশ আপ্রি। করিানাভাইিাস সম্পপ্রকগ র্ প্রনয়প্রমর্ DOE হালনার্াদ র্রর্থযি জনয, অনুগ্র্হ করি 

schools.nyc.gov/coronavirus সাইট যদখুন। 

 

প্রবনীর্,  

 

প্রিিােগ  এ. কািানজা (Richard A. Carranza) 

িযারন্সলি 

প্রনউ ইয়কগ  প্রসটি প্রেপাটগ রমন্ট অভ এেুরকশন 

 

 

https://www.schools.nyc.gov/learning/in-our-classrooms/graduation-requirements
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/coronavirus-update

