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অ্যাচিভ 
এনওয়যাইচি

জরুরি যোগাযোগ
স্টুডেন্ট এনডরালডেন্ট 

দেখুন: schools.nyc.gov     দোন করুন: (718) 935-3500

ে্ামেমল ওডেলকাে দেন্টার
েেে:  সসাে - বৃহস্পপে, 8 a.m.–5 p.m.    শুক্র, 8 a.m.–3 p.m.

ব্রুকমলন
��  1780 Ocean Avenue, Floor 3, Brooklyn, NY 11230 
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 17, 18, 22
��  1665 St. Mark’s Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233 
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 19, 23, 32
��  415 89 Street, Floor 5, Brooklyn, NY 11209 
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 20, 21
��  29 Fort Greene Place, Brooklyn, NY 11217 
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 13, 14, 15, 16

ব্রংক্স
�� �1 Fordham Plaza, Floor 7, Bronx, NY 10458 
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 7, 9, 10 

�� �1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462 
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 8, 11, 12 

ে্ানহ্াটন
��  333 Seventh Ave., Floor 12, Room 1211, New York, NY 10001 
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 1, 2, 4 
�� �388 West 125 St., Floor 7, Room 713, New York, NY 10027 
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 3, 5, 6

কুইন্স
�� �28-11 Queens Plaza North, Floor 3, Long Island City, NY 11101 
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 24, 30 
�� �30-48 Linden Place, Floor 2, Flushing, NY 11354
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 25, 26
�� �90-27 Sutphin Boulevard, Floor 1, Jamaica, NY 11435
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 27, 28, 29

স্্াডটন আইল্ান্ড
�� �715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, NY 10301 
যেিব নডন্রিহটে পনরহেবা প্রদাি ররা েয়: 31

দপেশাল এেুডকশন
দ�াগাড�াগ:  আিনার সন্াডনর স্কু ে  দোন: (718) 935-2007 অথবা 311

ইডেইল: specialeducation@schools.nyc.gov

দেখুন: schools.nyc.gov/specialeducation

প্রপেবপধিো�ুতি পশক্াথথী �ারা িার্টার অথবা ননিাবপেক স্কু ডে �ায় 
োডের িপরবাডরর �ন্য: schools.nyc.gov/special-education/help/
cpse-cse সাইর সেখুন।

পমরবহন
দেখুন: optnyc.org   দোন: (718) 392-8855

দরেে ও উপমথিমি দেক করুন
দ�াগাড�াগ: আপনযার িন্যাননর চিক্ষক

দেখুন: mystudent.nyc আিনার এনওয়াইপস স্কু েস অ্যাকাউন্ট- এ েগ 
ইন করডে*
* আিনার স্কু ে আিনাডক অ্যাকাউন্ট খুেডে ও েগ ইন করডে সাহা�্য করডে িাডর

বুমলরং/হেরামনর মরডপাট্ট করুন
ইডেইল: RespectForAll@schools.nyc.gov    দোন: 311

অমেমেোল ট্্ান্সমরিডটের জন্ আডবেন
দ�াগাড�াগ: বে্ট োন অথবা িূডব্ট স� NYC িাবপেক স্কু ডে িডিডে োর নাে

বে্ট োন NYC িাবপেক স্কু ে পশক্াথথী, প্রাতিন পশক্াথথী, এবং 18 বের বয়ডসর 
পনডির বে্ট োন পশক্াথথীডের অপভভাবকগণ পেপখে আডবেডনর োধ্যডে 
একটি অপ�পসয়াে অ্যাকাডেপেক ট্্যান্সপক্রডটের আডবেন করডে িাডরন। 

দেখুন:   schools.nyc.gov/school-life/learning/students-records-
and-transcripts 

ইরংমলশ ল্াঙ্ডুেজ লান্টাে্ট োডপাট্ট
দেখুন: schools.nyc.gov/ell    দোন করুন: (212) 323-9559  
ইডেইল: ellfamilies@schools.nyc.gov

অনুবাে এবরং দোভাষ পমরডষবা
দ�াগাড�াগ: আিনার স্কু ডের ি্যাডরন্ট সকাঅপে্ট ডনরর বা পপ্রপন্সি্যাে

দোন করুন: (718) 935-2013   ইডেইল: hello@schools.nyc.gov

স্কু ল বামিল
আবহাওয়া বা �রুপর অবস্ার কারডণ স্কু ে বধি সোষণা সম্পপক্ট ে 
েথ্যর �ন্য:

দেখুন: schools.nyc.gov    টটুইটার: twitter.com/nycschools 

দেইেবুক: facebook.com/nycschools    দোন করুন: 311

মশশু মনরেডহর অমভড�াগ
দোন করুন: NY সটের হরোইন 1-800-342-3720  দেখুন: nyc.gov/acs

সকে পশক্া সংপলিষ্ট এবং পশক্ার সাডথ সংপলিষ্ট নয় এেন স্কু ে 
কেথীগণ বাধ্যোেূেকভাডব পশশু পনগ্রডহর পরডিার্টার। আডরা �ানুন: 
schools.nyc.gov/school-life/special-situations/child-abuse। 

দ�াগাড�াগ রক্া করুন   
ইডেইল

খবর, ভপে্ট র সশষ োপরখ, অনুষ্ান এবং আবহাওয়া-সংক্রান্ সপূি 
িপরবে্ট ডনর পনয়পেে  ইডেইে িাওয়ার �ন্য সাইন আি করুন  
schools.nyc.gov/subscribe।

311 ও এেএেএে (দটক্সট দেডেজ)
��আিনার �পে স্কু ে-সম্পপক্ট ে বািপে সকান প্রশ্ন থাডক, 311 

নম্বডর স�ান করুন।

��আিডের িাওয়ার �ন্য 877-877 নম্বডর “nycschools” পেডখ
সরক্সর* করুন। 
 *মেসেজ ও মেটা মেট প্রস�াজ্য হসে পাসে।

দোশ্াল মেমেো
স্কু ে বধি, গুরুত্বিূণ্ট োপরখ, অনুষ্ান ও সেেোইনসহ এনওয়াইপস
িাবপেক স্কু েগুডো সম্পডক্ট  পরয়াে রাইডে প্রপে েুহূডে্ট র খবডরর 
�ন্য আোডের োইক পেন facebook.com/nycschools, এবং 
আোডেরডক twitter.com/nycschools অনুসরণ করুন।

েকাডলর ঘণ্া
DOE-এর প্রাপেষ্াপনক ব্লগ আডে! আোডেরডক বুকোক্ট  পেন 
morningbellnyc.com ঠিকানায়, এবং পসটি স্কু েসেূহ, ইন্টান্টপশি, 
ক্যাডেন্ডার আিডের, এবং পশক্াথথী এবং কেথী সেস্যগণ �ারা 
আোডের স্কু ডের “িক্র” বেপর কডর োডের সম্পডক্ট  আরও �ানডে 
আোডের কাডে প�ডর আসুন!

I
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5  দেডটেম্বর

স্কু ডের প্রথে পেন
পেপ্রিক্ট 75 পকনোরগাডর্টন বপহভূ্ট ে সকে পশক্াথথীডের 
আডগ েুটি। 
পপ্র-পকনোরডগাডর্টন িাবপেক স্কু ে পশক্াথথীডের �ন্য 
আংপশক স্কু ডের সেয়।

6  দেডটেম্বর

পেপ্রিক্ট 75 নয় এেন পকনোরগাডর্টন 
পশক্াথথীডের প্রথে িূণ্ট পেবস। 
পপ্র-পকনোরডগাডর্টন িাবপেক স্কু ে পশক্াথথীডের �ন্য 
আংপশক স্কু ডের সেয়।

10-11 দেডটেম্বর রশ হাশানাহ (স্কু ে বধি)

13  দেডটেম্বর ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:*  
এডেডেন্টাপর স্কু ে—সধি্যা 

19  দেডটেম্বর ইয়ে পকিুর (স্কু ে বধি)

20  দেডটেম্বর
ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:*

পেেে্ স্কু ে—সধি্যা

26  দেডটেম্বর
ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:*

হাই স্কু ে—সধি্যা

8 অড্াবর কেম্বাস সে উে�ািন  
(স্কু ে বধি)

6 নডভম্বর

ইডেকশন সে
পশক্াথথীডের স্কু ডে আসডে হডব না 
টো� সেডভেিডেডন্টর �ন্য ি্যাডন্সেডরর  
কন�াডরন্স সে

12 নডভম্বর সভডররান্স সে উে�ািন (স্কু ে বধি)

14-15 নডভম্বর ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:* 
এপেডেন্টাপর স্কু ে 

19-20 নডভম্বর ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:* 
পেপ্রিক্ট 75 স্কু ে কে্টসপূি 

22-23 নডভম্বর থ্যাংক্সপগপভংডয়র েুটি 
(স্কু ে বধি) 

27-28 নডভম্বর ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:* পেেে্ স্কু ে 

29-30 নডভম্বর ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:* হাই স্কু ে 

24 মেডেম্বর–  
1 জানেুামর

শীডের েুটি(স্কু ে বধি)

2 জানেুামর স্কু ে িুনরায় খেুডব

21 জানুোমর ে. োটি্টন েুথার পকং �পুনয়র সে  
(-স্কু ে েুটি)

28 জানেুামর

হাই স্কু ডের �ন্য ি্যাডন্সেডরর কন�াডরন্স 
সে
D75 স্কু ে সপ্রাগ্রাডে ভপে্ট  পশক্াথথী ব্যেীে হাই স্কু ে 
পশক্াথথীরা স্কু ডে আসডব না

29 জানেুামর হাই স্কু ে পশক্াথথীডের বসডন্র রাে্ট শুরু

5 দেব্রুোমর িন্দ্রবষ্ট প্রথে পেন (স্কু ে বধি)

18-22 
দেব্রুোমর

েধ্য শীডের েুটি (স্কু ে বধি)

4-5 োে্ট ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:* 
 পেপ্রিক্ট 75 স্কু ে কে্টসূপি 

7-8 োে্ট ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:* হাই স্কু ে 

13-14 োে্ট ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:*  
এপেডেন্টাপর স্কু ে 

26-27 োে্ট ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:* পেেে্ স্কু ে 

19-26 এমরিল বসডন্র েুটি (স্কু ে বধি)

9 দে ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:*  
হাই স্কু ে—সধি্যা

15 দে ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:* 
এডেডেন্টাপর স্কু ে—সধি্যা 

16 দে ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরন্স:*  
পেেে্ স্কু ে—সধি্যা

27 দে সেডোপরয়াে সে (স্কু ে বধি)

4 জনু ঈেেু প�ের (স্কু ে বধি)

6 জনু

বাপষ্টকী পেবস
পশক্াথথীডের স্কু ডে আসডে হডব না 
টো� সেডভেিডেডন্টর �ন্য ি্যাডন্সেডরর 
কন�াডরন্সসে 

11 জনু
�নু োডসর ক্্যাপরক্যাে সে 
এপেডেন্টাপর স্কু ে, পেেে্ স্কু ে, এবং পে৭৫ পশক্াথথীগণ 
স্কু ে আসডব না 

26 জনু
েকল মশক্ার্থীডের জন্ স্কু লবছডরর 
দশষ মেন  
আডগ েুটি।

* ি্যাডরন্ট টিিার কন�াডরডন্সর োপরখ পসটি পভপত্তক েডব স্কু ে পবকল্প সকান োপরডখ 
কন�াডরডন্সর ব্যবস্া করডে িাডর। সপুনপে্ট ষ্ট কে্টসূপি �ানডে স্কু ডের সাডথ স�াগাড�াগ করুন। 
িরীক্ার োপরখ ও অন্যান্য ক্যাডেন্ডাডরর �ন্য অনুগ্রহ কডর  schools.nyc.gov/calendar 
ওডয়বসাইর সেখুন।

schools.nyc.gov/calendar
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 P. 1 ে্াডন্সলডরর বাি্ট া

 P. 2 একনজডর স্কু লগুডলার পমরমেমি
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 y পেড্াোর পবকল্পসেূহ

 P. 30 কডলডজর জন্ পমরকল্পনা 
 y সর�্ুযডে বেপর
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অপধকার সম্পপক্ট ে পবজ্ঞপতি

 P. 39 মনঘ্টণ্
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প্রিয় প্িতামাতা:

নতুন স্কু ল বছরে এবং অ্াপ্িভ NYC- এে এই সংখ্ায় আিনারে স্াগত জানারত পিরে 
আপ্ম আনপ্দিত। 

এেজন নতুন ি্ারসেলে প্িরসরব আিনারেে পসবা পেয়াে সুর�াগ লাভ েরে আপ্ম 
সম্াপ্নত পবাধ েেপ্ছ। আপ্ম মাত্র িাাি মাস �াবত এই িােপ্েরত এরসপ্ছ, প্েন্তু ইরতামরধ্ই 
আপ্ম ডজন ডজন ক্াসরুম িপ্েের্শন েরেপ্ছ – এবং রিত্ক্ষভারব রপ্তিরালী িাবপ্লে 
এডুরেররনে ক্ষমতা পেরখপ্ছ। আপ্ম আিনাে মরতা রত রত প্িতামাতাে সারে প্মপ্লত 
িরয়প্ছ এবং আিনারেে সন্ান ও আমারেে স্কু লগুপ্ল সম্পরে্শ  আিনারেে রিত্ারা 
সম্পরে্শ  পজরনপ্ছ।

আিনারেে অপ্ধোংর এখনও আমারে জারনন না, সুতোং আপ্ম আমাে জীবন ও পিরাজীবন সম্পরে্শ  প্েছু েো বলরত 
িাই। আপ্ম বড় িরয়প্ছ টােসান, আপ্েরজানায় - এেজন প্রট পমটাল ওয়াে্শ াে এবং এেজন পিয়ােররেসারেে সন্ান প্িরসরব। 
আমাে গ্ান্ডি্ারেন্টগণ প্ছরলন পমপ্সিোন ইপ্মগ্ান্টস্ এবং আমাে িপ্েবাে বাপ্ড়রত শুধুমাত্র স্্াপ্নর বলরতা – এে মরধ্ই 
আমো পবরড় উঠি, আমাে জমজ ভাই এবং আপ্ম প্েন্ডােগারট্শন শুরুে আরগ েখনও ইংরেপ্জ প্রপ্খপ্ন। আমাে প্িতামাতা 
েরলরজ িরড়নপ্ন, প্েন্তু, প্নউ ইয়ে্শ  প্সটিে িাজােও প্িতামাতাে মরতা, তাো জানরতন প� পছরলরমরয়রেে এপ্গরয় �াবাে 
িরেে মরধ্ আরছ প্রক্ষা লাভ। আপ্ম রিায় 30 বছে আরগ এেই িাবপ্লে িাই স্কু রল প্রক্ষেতাে পিরা শুরু েরেপ্ছলাম প� 
স্কু লটি আমারে েরলরজে জন্ রিস্তুত েরেরছ। আমাে পিরা জীবরন, আপ্ম টােসারন িাই স্কু রলে এেজন বাইপ্লঙ্য়ুাল 
প্রক্ষে এবং প্রিপ্সেি্াল প্িরসরব োজ েরেপ্ছ; লাস পভগারস এেজন প্েপ্জওনাল সিুাপ্েনরটনরডন্ট প্িরসরব; এবং সান 
ফ্্ানপ্সসরো ও প্িউসটরনও এেজন সিুাপ্েনরটনরডন্ট প্িরসরব োজ েরেপ্ছ। আপ্ম িাবপ্লে এডুরেররন আমাে জীবন 
প্নরবপ্েত পেরখপ্ছ; এটিরে আপ্ম পরেষ্ঠ উিিাে প্িরসরব রিাপ্তি এবং রিোন েো – উভয় সরু�াগ বরল মরন েপ্ে।

ি্ারসেলে প্িরসরব, আপ্ম রিপ্তশ্রুপ্ত প্েপ্ছি প� আমারেে প্রক্ষােথী এবং স্কু লগুপ্লে প� মিা অজ্শন তাে উিে  েরে 
প্রক্ষারে গরড় পতালাে। পময়ে প্বল প্ড ব্াপ্সও-এে পনতৃরবে, আরগে পিরয় অপ্ধে প্সটি প্রক্ষােথী িাই স্কু ল গ্্াজরুয়ট িরছি 
এবং পেেড্শ  সংখ্ে প্রক্ষােথী েরলরজ িড়রছ। এছাড়া, আমারেে প্রক্ষােথীরেে প্নউ ইয়ে্শ  পটেরটে টে্ান্ডাড্শ াইজড িেীক্ষাে 
পস্ােও 2017-পত বপৃ্ধি িাওয়া অব্ািত েরয়রছ এবং ইক্যুইটি অযুযান্ড এক্সিলেন্স ফর অে েম্শসপূ্ি �া প্সটি 2015 সারল 
শুরু েরেরছ পসটি এইসব অজ্শরনে উিে গরড় উঠরছ। আমারেে স্কু লগুপ্লও িপ্েবারেে সারে সম্পে্শ  রপ্তিরালীেেরণ োজ 
েেরছ। আমারেে স্কু লগুপ্লে রিরিষ্াে জন্ ধন্বাে, অপ্ধেতে প্সটি প্িতামাতা পযুযালরন্ট টিচযার কনফযালরলন্স, প�াগোন 
েেরছ, স্কু ল-ভিভতিক অনষু্ঠানসমূরি অংরগ্িণ এবং ক্িটিওয়যাইড এবং কম্যুক্নটি এডুলকশন কযাউক্ন্সে িরে রিপ্তর�াপ্গতাে 
মাধ্রম। প্িতামাতারেে তারেে সন্ানরেে ক্াস, স্কু ল এবং অন্ান্ েম্শোণ্ড সম্পরে্শ  জানাে উিারয়ে উন্নপ্ত ঘরটরছ, 
NYC স্কু ে অযুযাকযাউন্ট, স্কু ে ককযায়যাক্েটি স্যুযাপশট/গযাইড, স্কু ে পযারফরমযুযান্স ডযুযাশলবযাড্ড  এবং NYC স্কু ে ফযাইন্ডযার 
উিেেণরে এজরন্ ধন্বাে। এবং আমারেে পেসবেু, টুইটাে এবং ইনটোগ্াম অ্াোউন্ট এবং আমারেে ব্গ, মক্ন্ডং কবে, 
িপ্েবােসমরূিে জন্ তারেে সন্ানরেে প্রক্ষা প্বষরয় িালনাগাে তে্ লারভে আেও নানান সপু্বধা রিোন েেরছ।

প্সটি স্কু লগুপ্ল সম্পরে্শ  িপ্েবােসমূরিে জানাে জন্ সম্ভবত পসো উিেেণটি এই মুিূরত্শ  আিনাে িারত েরয়রছ। আ্াপ্িভ 
NYC- এে মাধ্রম, আিপ্ন প্ডওই-এে নীপ্তমালা, স্কু ল ে্ারলন্ডাে, প্বপ্ভন্ন প্েরসাস্শ, িপ্েরষবা, েম্শসূপ্ি, অ্াোরডপ্মে রিত্ারা, 
ভপ্ত্শ  রিপ্রিয়া, গ্াজরুয়ররনে রত্শ , েরলরজে জন্ আপ্ে্শে সিায়তা এবং আেও অরনে প্েছু জানরত িারেন। 

প্নউ ইয়ে্শ  প্সটিরত আপ্ম �খন আমাে রিেম িূণ্শ স্কু ল বছে শুরু েেরত �াপ্ছি, আপ্ম আিনারেে অরনরেে সারে প্মপ্লত 
িবাে এবং এেসারে োজ েোে রিত্ারায় আপ্ছ। প্ডওই-এে তেে পেরে, আপ্ম আিনাে ও আিনাে সন্ারনে জন্ এেটি 
িমৎোে ও সেল স্কু ল বছে োমনা েেপ্ছ!

প্বশ্বস্ত,

প্েিাড্শ  এ. োোনজা
NYC স্কু লস ি্ারসেলে

ি্ারসে
ল

রেে বাত্শা
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ক্নউ ইয়ক্ড  ক্িটি ক্ডপযাট্ডলমন্ট অভ এডুলকশন (DOE) 
�ুতিোর্রেে সব্শবিৃৎ স্কু ল ব্বস্া প�খারন 1.1 প্মপ্লয়রনেও 
অপ্ধে প্রক্ষােথীরে 1,800 স্কু রল ও 140,000 িাজাে 
েম্শিােী িপ্েরষবা রিোন েরেন। DOE-এে পনতৃবে প্েরছিন 
চযুযালন্সের, প্�প্ন প্সটিওয়াইড প্রক্ষা নীপ্তসমূি প্নধ্শােণ এবং 
গাইরডে সিায়তা রিোরনে লরক্ষ্ প্নউ ইয়ে্শ  প্সটিে পময়ে 
েতৃ্শ ে প্নরয়াগ রিাতি। ি্ারসেলে তাে প্লডােপ্রি টিরমে 
সারে প্রি-পে পেরে 12 পগ্ড ি�্শন্ প্সটিে সেল িাবপ্লে 
স্কু রলে ো�্শসম্পােনা এবং অগ্গপ্তে জন্ োয়বধি। 
পযুযালনে ফর এডুলকশনযাে পক্েক্ি (PEP) DOE-এে 
িপ্েিালন োঠারমাে অন্গ্শত। গুরুবেিূণ্শ প্রক্ষানীপ্ত, িুপ্তি, 
রিপ্বধান এবং স্কু রলে সুর�াগসুপ্বধাগুপ্লে সদ্্বিারে পোরনা 
িপ্েবত্শ ন অবর্ই প্িইপ্িে োরছ পির ও প্িইপ্ি দ্াো 
অনুরমাপ্েত িরত িরব। 

NYC স্কু েিমূহ: আলগর কচলয় 
আরও ভযালেযা
িাাি বছে আরগ, পময়ে প্বল প্ড ব্াপ্সও এবং সারবে 
ি্ারসেলে, োেরমন োপ্েপ্নয়া, প্নউ ইয়ে্শ  প্সটি িাবপ্লে 
স্কু লগুপ্লে জন্ এেটি নতুন ের্শন প্নধ্শােণ েরেরছন: 
এমন এেটি স্কু ল প্সরটেম ততপ্েে েো �া সেল 
প্রক্ষােথীে, তাো পে, পোোোে অপ্ধবাসী এবং েী 
ভাষা বরল পসসব প্বরবিনায় না প্নরয়, তারেে সরব্শাচ্চ 
সম্ভাবনারে প্বেপ্রত েরে। 

আজ, �খন DOE পময়ে এবং িূরব্শে ি্ারসেলরেে 
রিােপ্মে ের্শন িূেরণ এপ্গরয় �ারছি, তখন প্সটিে 
প্রক্ষােথীগণ এবং তারেে িপ্েবাে DOE-এে প�ৌে 
রিরিষ্াে েল পেখরত এবং উিলপ্ধি েেরত শুরু েরেরছ। 
বাস্তপ্বেভারব, সেল মািোঠিে প্বিারে, প্সটি স্কু লগুপ্ল 
আরগে পিরয় অপ্ধে সেল। িাই স্কু ল গ্াজরুয়ররনে িাে 
এখন সবসমরয়ে মরধ্ সরব্শাচ্চ, স্কু ল পেরে ঝরে িড়াে 
সংখ্া সব্শোরলে সব্শপ্নম্ন, অপ্ধেতে প্সটি প্রক্ষােথীো 
েরলরজ �ারছি এবং প্নউ ইয়ে্শ ােরেে নতুন রিজন্ম এমন 
এেটি প্সটিরত পবরড় উঠরছ প�খারন আপ্ল্শ িাইল্ডহুড 
এডুরেরন এেটি প্নয়ম িরয় ো াপ্ড়রয়রছ।

এগুপ্ল প্সটি স্কু ল এবং প্রক্ষােথীরেে জন্ উদ্ীিনািূণ্শ 
সময় এবং DOE রিপ্তটি মিল্াে রিরত্েটি িপ্েবােরে 
উচ্চ-মানসম্পন্ন িাবপ্লে স্কু রলে সুর�াগ রিোরনে রিরিষ্া 
অব্ািত োখরব।

ইক্যুইটি অযুযান্ড এক্সিলেন্স ফর অে
2015-এে পিমরন্, পময়ে প্ড ব্াপ্সও এবং ি্ারসেলে 
োপ্েপ্নয়া প্সটিে প্রক্ষােথীরেে জন্ উচ্চাোঙ্ী লক্ষ্সমূরিে 
এেটি পসটসি ইক্যুইটি অযুযান্ড এক্সিলেন্স ফর অে 
েম্শসূপ্িে সূিনা েরেন—এে লক্ষ্ 2026 সাল নাগাে, 
80 রতাংর প্সটি প্রক্ষােথী সময়মরতা িাই স্কু ল গ্াজরুয়ট িরব 
এবং েইু-তৃতীয়াংর প্সটি প্রক্ষােথী েরলরজে েরঠােতাে 
জন্ রিস্তুত িরব। এইসব লরক্ষ্ পিৌঁছুরত, DOE এবং পময়ে 
প্নরি উপ্ল্প্খত রিরিষ্াসমূি প্নধ্শােণ এবং বাস্তবায়ন েরেরছ:

3-কক/ক্রি-কক ফর অে
2014-এে পিমরন্, প্নউ ইয়ে্শ  তাে প্সটিে রিপ্তটি িাে-
বছে-বয়সীে জন্ ক্রি-কক ফর অে শুরুে মাধ্রম প্ফ্, 
িূণ্শ-প্েবরসে ক্রি-ক্কন্ডযারগযালট্ডন (pre-k)  আপ্ল্শ িাইল্ডহুড 
এডুরেররনে জন্ জাতীয় মান প্স্ে েরেরছ। প্রি-পে েে 
অলরে ধন্বাে, প্সটিে বত্শ মান K–5 পগ্রডে 100,000 
অপ্ধে প্রক্ষােথী এখন এবং ভপ্বষ্ত সােরল্ে জন্ 
আেও ভারলা রিস্তুত।

প্রি-পে েে অরলে সােরল্ে েো মরন পেরখ, 2017-এে 
পিমরন্, DOE প্সটিে প্তন-বছে-বয়সীরেে জন্ 3-কক 
ফর অে �া এেটি প্ফ্, িূণ্শ-প্েবস, উচ্চ-মারনে আপ্ল্শ 
িাইল্ডহুড েম্শসূপ্ি পসটি িালু েরেরছ। েটুি স্কু ল প্ডপ্্রিরটে 
িালুেৃত েম্শসূপ্িটি ভপ্বষ্ত স্কু ল বছেগুপ্লরত আেও 
রিপ্তশ্রুপ্তসি এখন সম্প্রসাপ্েত িরয় ছয়টি প্ডপ্্রিরটে প্তন-
বছে-বয়সীরেে রপ্তিরালী অ্াোরডপ্মে এবং সামাপ্জে 
েক্ষতা রিোন েেরছ।

2021-এে পিমন্ নাগাে, প্সটি 12টি স্কু ল প্ডপ্্রিটেব্ািী 
আনুমাপ্নে 19,000 3-পে আসরনে ব্বস্া েেরব। সেল 
স্কু ল প্ডপ্্রিরটে 3-পে েম্শসূপ্ি প্েরত, DOE পটেট এবং 
পেডারেল স্তরে আমারেে িাট্শনােরেে োছ পেরে বাড়প্ত 
সিায়তাে রিরয়াজন িরব।

k  3-পে সম্পরে্শ  আরো জানরত schools.nyc.gov/3k 
ওরয়বসাইট পেখুন।
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2014 সাল পেরে 5.8 রতাংর িরয়ন্ট বৃপ্ধি
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ইউক্নভযাি্ডযাে ক্েটযালরক্ি
প্নধ্শাপ্েত প্ডপ্্রিরটেে এপ্লরমন্টাপ্ে স্কু লগুপ্ল প্নরবপ্েত প্েপ্ডং 
পোিরেে োছ পেরে সিায়তা লাভ েেরছ �াো প্দ্তীয় পগ্রডে 
পররষ সেল প্রক্ষােথী প�, তারেে পগ্ড স্তরে িড়রছ পসপ্বষয়টি 
প্নপ্চিতেেরণ োজ েেরছন। গত স্কু ল বছরে, 242 জন 
ইউক্নভযাি্ডযাে ক্েটযালরক্ি প্েপ্ডং পোি ব্ংরসিে সেল প্ডপ্্রিটেসি 
14টি স্কু ল প্ডপ্্রিটেব্ািী 305টি এপ্লরমন্টাপ্ে স্কু লরে সিায়তা 
রিোন েরেরছন। DOE প্দ্তীয় পগ্রড 2026 সাল নাগাে রতেো 
100 ভাগ সাক্ষেতাে লক্ষ্ প্নধ্শােণ েেরছ।

িকলের জনযু অযুযােলজবরযা
সেল প্সটি প্রক্ষােথী নবম পগ্রডে মরধ্ সেলভারব বীজগপ্ণত 
সম্পন্ন েেরব; এটি প্রক্ষােথীরেে িাই স্কু রল পবপ্র েরে উচ্চতে 
গপ্ণত পোস্শ প্নরত সািা�্ েরে, �া তারেেরে েরলরজে জন্ 
আেও ভারলা রিস্তুপ্ত পেয়। 2017 ি�্শন্, 357টি এপ্লরমন্টাপ্ে, 
প্মডল্ এবং িাই স্কু রলে আনুমাপ্নে 900 জন প্রক্ষে তারেে 
গপ্ণত প্রক্ষারে রপ্তিরালী েেরত রিপ্রক্ষণ প্নরয়রছন।

এক্প ফর অে
অযুযাডভযান্সড কলেিলমন্ট (AP) পোস্শ প্রক্ষােথীরেে অল্পবয়রস 
েরলজ স্তুরেে প্নরে্শরনা, অ্াসাইনরমন্ট এবং পরিপ্ডট অজ্শন 
েোে সুর�াগ পেয়। পিমন্ 2018 সারলে মরধ্, রতেো 75 ভাগ 
িাই স্কু ল প্রক্ষােথীরে েমিরক্ষ িাািটি AP পোস্শ রিোরনে রিস্তাব 
পেয়া িরব এবং 2021 সারলে পিমন্ নাগাে সেল িাই স্কু ল 
প্রক্ষােথী েমিরক্ষ িাািটি AP পোস্শ প্নরত সমে্শ িরব।

িকলের জনযু কমক্পউটযার িযালয়ন্স
2025 সারলে মরধ্ প্সটি িাবপ্লে স্কু রলে প্রক্ষােথীগণ স্কু রলে 
সেল স্তরে অে্শিূণ্শ, উচ্চ মানসম্পন্ন েম্পু্টাে সারয়সে প্রক্ষা 
লাভ েেরব। 2017 ি�্শন্, 524টি এপ্লরমন্টাপ্ে, প্মডল্ এবং 
িাই স্কু রলে আনুমাপ্নে 940 জন প্রক্ষে েমপ্িউটাে সারয়রসে 
রিপ্রক্ষণ প্নরয়রছন।

k  "িকলের জনযু কমক্পউটযার িযালয়ন্স"এে জন্ 
schools.nyc.gov সাইরট প্েসাি্শ  েরে আেও জানুন।

ক্িলগেে কশফযাড্ড
এই েম্শসূপ্িটি প্ডপ্্রিটে 7 এবং 23-এে 6–12 পগ্রডে রিরত্ে 
প্রক্ষােথী �ারেে প্নরবপ্েত স্কু ল োউরসেলে অেবা সমাজ েমথী 
েরয়রছ �াো গ্্াজরুয়রন এবং েরলজ ভপ্ত্শ রত সিায়তা রিোন 
েরেন তারেে সারে মানানসইভারব �ায়। গত বছে, 140 
জন ক্িলগেে কশফযাড্ড  49টি প্মডল্ এবং িাই স্কু রলে 15,000 
প্রক্ষােথীরে িপ্েরষবা রিোন েরেরছন।

2014 সাল পেরে 1.8 রতাংর িরয়ন্ট হ্াস

হ্াস

সব্শপ্নম্ন রেিআউরটে িাে

2014 িযাে কেলক িকে জযাক্িলগযাক্ঠিলি গ্যুযাজল্য়শলনর হযার বৃক্ধি

এক্শয়যান: 5.0 পলয়ন্ট কৃষ্যাগে: 6.2 পলয়ন্ট ক্হিপযাক্নক: 6.9 পলয়ন্ট কবেিযাগে: 2.6 পলয়ন্ট
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k   "প্সরঙ্ল পরোড্শ " -এে জন্ schools.nyc.gov সাইরট 
প্েসাি্শ  েরে আেও জানুন।

কলেজ অযুযাকলিি ফর অে—ক্মডে স্কু ে
2018–19 স্কু ল বছরেে পরষ নাগাে, রিরত্ে প্সটি প্মডল্ স্কু ল 
প্রক্ষােথী েরলরজ �াবাে সংস্কৃ প্তে সারে িপ্েপ্িত িরব এবং 
6–8 পগ্রড নূ্নতম এেবাে েরলজ ে্াম্পাস িপ্েের্শরনে 
সুর�াগ লাভ েেরব।

কলেজ অযুযাকলিি ফর অে—হযাই স্কু ে
2018–19 স্কু ল বছরেে পররষ সেল প্সটি িাবপ্লে স্কু ল 
প্রক্ষােথী িাই স্কু ল পেরে প্নজ িাপ্িো মাপ্েে েরলজ ও পিরা 
িপ্েেল্পনাসি গ্্াজরুয়ট িরব এবং পসই িপ্েেল্পনা বাস্তবায়রন 
সিায়ে সিায়সঙ্প্ত ও প্নরে্শরনা লাভ েেরব। 

ক্ডক্্রিক্ট-চযাট্ডযার অংশীদযারত্ব
প্ডপ্্রিটে এবং িাট্শাে স্কু লগুপ্ল রপ্তিরালী সম্পে্শ  গরড় পতালা 
এবং সরব্শাত্তম অনুরীলনী ও প্েরসাস্শ পরয়াে লরক্ষ্ এেসারে 
োজ েেরছ। 2017 সারল, 120টিেও পবপ্র প্ডপ্্রিটে এবং 
িাট্শাে স্কু ল এরে অিরেে সারে সির�াপ্গতা েরেরছ।

কম্যুক্নটি স্কু েি
কময্ুক্নটি স্কু েগুক্ে অ্াোরডপ্মে প্বষয়গুপ্লে সারে স্াস্্ এবং 
সসু্তাে িপ্েরষবা, �বু উন্নয়ন, পমন্টপ্েং ও টিউটপ্েং, সম্প্রসাপ্েত 
প্রক্ষণ সরু�াগ, ে্াপ্মপ্ল/েমু্ প্নটি সংপ্লিষ্তা এবং রিাতি বয়স্রেে 
জন্ প্রক্ষা েম্শসপূ্িে সমন্বয় সাধন েরে। 2017 সারল, 227 টি 

েমু্প্নটি স্কু ল ক্াসরুরমে প্ভতরে ও বাইরে তারেে প্রক্ষােথীরেেরে 
সিায়তা রিোন েরেরছ। 

k  েমু্প্নটি স্কু লগুপ্ল সম্পরে্শ  আরো জানরত ওরয়বসাইট
schools.nyc.gov/communityschools পেখুন। 

ক্রক্নউয়যাে/রযাইজ স্কু ে করিযাগ্যাম
ক্রক্নউয়যাে স্কু ে করিযাগ্যাম প্সটিে সমস্াগ্স্ স্কু লগুরলারে 
তবপ্রষ্্ মপ্ণ্ডত সিায়তা রিোন েরে �া প্রক্ষােথী ও 
িপ্েবােসমূরিে িাপ্িোরে রিপ্তটি স্কু রলে উন্নয়ন রিরিষ্াে 
পেন্দ্রপ্বদি ুপ্িরসরব প্বরবিনা েরে। প্েপ্নউয়াল স্কু ল পরিাগ্ারমে 
জন্ প� স্কু লগুরলা বাছাই েো িয়, পসগুরলারে েমু্প্নটি 
স্কু রল রূিান্প্েত েো িয় �ারত পসগুরলা প্রক্ষােথী ও তারেে 
িপ্েবােরে পসো িপ্েরষবা প্েরত িারে। 

2018–19 স্কু ল বছরেে শুরুরত, 21টি প্েপ্নউয়্াল স্কু ল �াো 
এোপ্ধে মািোঠিব্ািী প্েছু সােল্ পেরখরছ, এে অন্ভু্শ তি 
গ্্াজরুয়ররনে িাে, েরলজ রিস্তুপ্ত, পটেট পটটে পস্াে এবং 
উিপ্স্প্ত – পসই স্কু লগুপ্ল রযাইজ স্কু ে করিযাগ্যালম গ্্াজরুয়ট িরব। 
োইজ স্কু লগুপ্ল েমু্প্নটি স্কু লই োেরব এবং তারেে েমু্প্নটি 
স্কু লগুপ্লে েম্শসূপ্িে অংর প্িরসরব সিায়তা লাভ অব্ািত 
োেরব, প্েন্তু সেল প্রক্ষােথীে প্রক্ষা-প্নরে্শরনা রপ্তিরালী েেরত 
এবং েলােরলে উন্নপ্তরত বাড়প্ত সিায়-সংস্ান িারব।

k  প্েপ্নউয়াল স্কু ল সম্পরে্শ  আরো জানরত ওরয়বসাইট
schools.nyc.gov/renewalschools পেখুন।

িকে বকরযাবযুযাপী  
গ্যুযাজল্য়শলনর বকৃ্ধি*

ব্ংসি 

7.2 পলয়ন্ট

ক্ইন্স 

7.1 পলয়ন্ট

মযুযানহযুযাটন 
4.3 পলয়ন্ট

স্যুযালটন আইেযুযান্ড 

1.2 পলয়ন্ট
ব্রুকক্েন

5.8 পলয়ন্ট
*2014 িযাে কেলক

এ
ে

নজ
রে

 স্
কুল

গু
রল

াে
 ি

প্ে
প্ি

প্ত

http://schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/about-us/initiatives/community-schools
https://www.schools.nyc.gov/about-us/initiatives/renewal-and-rise-schools
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NYC স্কু েিমূলহ ভক্ি্ড : িাাি বরোে সবখারনই প্সটিে 
প্রক্ষােথীরেে ভারলা স্কু রল ভপ্ত্শ  িওয়াে সুর�াগ েরয়রছ। 
আিপ্ন আিনাে সন্ানরে 3-পে অেবা প্রি-পে েম্শসূপ্ি, 
এপ্লরমন্টাপ্ে স্কু রল, প্মডল স্কু রল, বা িাই স্কু রল, প�খারনই 
ভপ্ত্শ  েেরত িান, প্সটিে সব জায়গায় োরুণ সব স্কু ল 
প্বেল্প েরয়রছ।

প�সব প্রক্ষােথীে ভপ্ত্শ  িাপ্িো েরয়রছ তাো পেপ্জটোে েোে 
জন্ সোসপ্ে তারেে পজানভুতি স্কু রলে, �প্ে পেরে োরে, 
সারে প�াগার�াগ েেরত িারে; অন্োয়, তাো ফযুযাক্মক্ে 
ওলয়েকযাম কিন্টযালর প্গরয় প্বপ্ভন্ন প্বেল্প প্নরয় আরলািনা 
েেরত িারে। সেল িাই স্কু ল-বয়সী প্রক্ষােথীরে অবর্ই 
ে্াপ্মপ্ল ওরয়লোম পসন্টারে প্গরয় িাই স্কু রল ভপ্ত্শ  িরত িরব। 

ে্াপ্মপ্ল ওরয়লোম পসন্টােগুপ্লে ঠিোনাে এেটি 
তাপ্লোে জন্, অ্াপ্িরভে েভারেে প্ভতরেে িৃষ্ঠায় "েুইে 
েন্টাটেস্" পেখুন।  

3-কক 
3-কক ফর অে প্সটিে প্তন-বছে-বয়সী প্রক্ষােথীরেে 
প্ফ্, িূণ্শ-প্েবরসে, উচ্চ-মানসম্পন্ন প্রক্ষা রিোন েরে। 
বত্শ মারন ছয়টি প্ডপ্্রিরটে লভ্, 3-পে েম্শসপূ্িগুপ্ল প্সটিে 
সবরিরয় পছাট প্রক্ষােথীরেেরে রপ্তিরালী ভিভতি রিোন েরে 
�া তারেেরে পবরড় উঠরত, প্রখরত এবং প্বশ্বরে জানাে 
জন্ সিায়ে।

প্নরিে প্ডপ্্রিটেগুপ্লরত 3-পে লভ্:
�প্ডপ্্রিটে 4 (ইটে িারল্শম)
�প্ডপ্্রিটে 5 (িারল্শম)
�প্ডপ্্রিটে 7 (সাউে ব্ংসি)
�প্ডপ্্রিটে 16 (পবডরোড্শ  টোইরভরসন্ট)
�প্ডপ্্রিটে 23 (ব্াউসেপ্ভল, ইটে প্নউ ইয়ে্শ , ওরন প্িল)
�প্ডপ্্রিটে 27 (ব্ড ি্ারনল, িাওয়াড্শ  প্বি, ওজন িাে্শ , 

েেঅ্াওরয়জ)

িেবতথী েইু স্কু ল বছে ধরে, আমো 3-পে প্নরিে 
প্ডপ্্রিটেগুপ্লরত সম্প্রসাপ্েত েেরবা:

�প্ডপ্্রিটে 6 (ওয়াপ্রংটন িাইটস্, ইনউড)
�প্ডপ্্রিটে 9 (গ্্ান্ড েনরোস্শ, িাইপ্ব্জ, মপ্েসানা)
�প্ডপ্্রিটে 19 (ইটে প্নউ ইয়ে্শ )
�প্ডপ্্রিটে 31 (টে্ারটন আইল্ান্ড)

2020-21
�প্ডপ্্রিটে 12 (পসন্টাল ব্ংসি)
�প্ডপ্্রিটে 29 (পেমপ্ব্য়া িাইটস, িপ্লস, লরেলটন, 

েুইসে প্ভরলজ)

আমো রিত্ারা েেপ্ছ প�শীতে 3-তে-তে আতেদতের 
সময়টা ত�ালা থােতে।  3-পে সম্পরে্শ  আেও জানরত, 
আমারেে ওরয়বসাইট পেখুন, 3-কক কম্ডিূক্চর িযাক্েক 
যাগুক্ে ি�্শারলিনা েরুন, এবং আিনাে মিল্াে 3-পে 
েম্শসূপ্িগুপ্ল সম্পরে্শ  জানরত ফযাইন্ডযার ব্বিাে েরুন: 
schools.nyc.gov/3k।

ক্রি-ক্কন্ডযারগযালট্ডন
প�সব পছরলরমরয় ক্রি-ক্কন্ডযারগযালট্ডন (ক্রি-কক) ক্ারস �ায়, 
তাো সমস্া-প্নেসন, রিশ্ন প্জজ্াসা এবং এেসারে োজ 
েেরত পররখ। গরবষণায় পেখা পগরছ অপ্ত তরররবে প্রক্ষা 
এেজন প্রক্ষােথীে স্কু ল অপ্ভজ্তা, তাে েম্শসম্পােনারে 
উন্নত েরে।

কফব্রুয়যাক্র–মযাচ্ড
��আিনাে এলাোয় প্রি-পে েম্শসূপ্ি সম্পরে্শ  জানরত 
আমারেে ওরয়বসাইরট প্গরয় ক্রি-কক ক্ডলরক্টক্র, 
ি�্শারলািনা এবং ক্রি-কক ফযাইন্ডযার ব্বিাে েরুন: 
schools.nyc.gov/   p rek।

 ��িছরদিে েম্শসূপ্িগুপ্লে ওরিন িাউরস অংর প্নন। 
DOE-এে প্রি-পে ওরয়বসাইরট তাপ্েখ ও স্ান 
সম্পপ্ে্শ ত তে্ পিাটে েো িরব।

���পডডলাইরনে আরগ প্রি-পে আরবেনিত্র সম্পন্ন েরুন।

এক্রিে–কম
�  রিরয়াজরন, পেপ্েরত িরলও এেটি আরবেনিত্র জমা 
প্েন। (প�সব িপ্েবাে পেপ্েরত আরবেনিত্র জমা পেরব 
তাো পম মারস রিস্তারবে প্িঠি িারব না।)
��প�সব িপ্েবাে পমইন োউরন্ডে আরবেনিত্র জমা 
প্েরয়রছ তাো রিস্তারবে প্িঠি িারব। রিস্তাব গ্িণ 
েেরত, প� স্কু ল রিস্তাব প্েরয়রছ পসই স্কু লটিরত 
�ান এবং আিনাে রিস্তারবে প্িঠিরত উপ্ল্প্খত 
পরষ তাপ্েরখে মরধ্ ব্প্তিগতভারব উিপ্স্ত িরয় 
প্রি-পেপ্জটোে েরুন। আিনারে �প্ে আিনাে 
অগ্াপ্ধোরেে প্রি-পে েম্শসূপ্িে জন্ অরিক্ষা-
তাপ্লোয় োখা িরয় োরে, আিপ্ন তবুও আিনাে 
রিস্তারবে প্িঠিরত তাপ্লোভুতি অন্ প�রোরনা 
েম্শসূপ্িগুপ্লে জন্ প্রি-পেপ্জটোে েেরত িারেন।

কম-অলক্টযাবর
���পমইন োউরন্ড এবং পেপ্েরত আরবেরনে সমরয় 
প্রি-পে েম্শসূপ্িরত আরবেন েেরত না পিরে োেরল 
ওরয়টপ্লটে- এ োোে জন্ সোসপ্ে আিনাে প্রি-পে 
েম্শসপূ্িে সরঙ্ প�াগার�াগ েরুন।

��প্সট খাপ্ল িরল অরিক্ষমান তাপ্লো পেরে ভপ্ত্শ ে 
রিস্তাব পেওয়া িয়।

���আেও েম্শসূপ্ি লভ্ িরত িারে।

��আিপ্ন �প্ে রিস্তাব িান এবং গ্িরণ আগ্িী িন তািরল 
প্রি-পেপ্জটোে েরুন।

ক্রি-কক ভক্ি্ডর িময়লরখযা

N
YC স্

কুল
স

মূরি ভ
প্ত্শ

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
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এক্েলমন্টযাক্র স্কু ে (কক–5 কগ্ড)
প� বছে পছরলরমরয়রেে বয়স িাাি বছে িয়, পস বছে তাো 
প্েন্ডােগারট্শরন ভপ্ত্শ  িওয়াে মধ্ প্েরয় এপ্লরমন্টাপ্ে স্কু রল 
স্ান িাওয়াে জন্ প�াগ্ িয়। রিপ্ত রীতোরল, িেবতথী স্কু ল 
বছরেে জন্ প্েন্ডােগারট্শরন ভপ্ত্শ ে আরবেন গ্িণ েো িয় 
এবং প�াগ্ সেল আরবেনোেীরে আসন রিোরনে প্নচিয়তা 
রিোন েো িয়।

রিেমবারেে মরতা প্সটিে পে–5 পগ্ড এপ্লরমন্টাপ্ে স্কু রল 
সন্ান ভপ্ত্শ  েেরত আগ্িী প্িতামাতারেে শুরুরত DOE-এে 
ওরয়বসাইরট স্কু ে িযাচ্ড  টুল ব্বিাে েরে তারেে পজানভুতি স্কু ল 
প্িপ্নিত েো উপ্িত: schools.nyc.gov/find-a-school।

ক্মডে্ স্কু লে  
ভক্ি্ডর িময়লরখযা

কিলটেম্বর – নলভম্বর
���স্কু ল সাি্শ  টুল ব্বিাে েরে অেবা 311 নম্বরে পোন 
েরে আিনাে পজানভুতি স্কু ল সন্ান েরুন।
��ক্কন্ডযারগযালট্ডন ক্ডলরক্টক্র ি�্শারলািনা েরুন।
���এপ্লরমন্টাপ্ে স্কু ল তে্ অপ্ধরবররন অংরগ্িণ েরুন।
���ওরিন িাউস ও িপ্েের্শরনে তাপ্েখ জানরত স্কু রলে 
সারে প�াগার�াগ েরুন। 

ক্ডলিম্বর - জযান্য়যাক্র
���গুরুবেিূণ্শ তাপ্েখ ও ভপ্ত্শ ে তে্ জানরত অনলাইরন 
�ান: schools.nyc.gov/kindergarten।
���আিনাে প্েন্ডােগারট্শরনে আরবেনিত্র জমা প্েন।

মযাচ্ড–কিলটেম্বর
���প্েন্ডােগারট্শরন ভপ্ত্শ ে রিস্তাব লাভ (মারি্শ )।
���প্নধ্শাপ্েত তাপ্েরখে পভতে প্রি-পেপ্জটোে েরুন।
���প্সট খাপ্ল িরল অরিক্ষমান তাপ্লো পেরে ভপ্ত্শ ে 
রিস্তাব পেওয়া িয়।

কিলটেম্বর–অলক্টযাবর
���ক্মডে স্কু ে ক্ডলরক্টক্র পেখুন schools.nyc.gov/middle 
ওরয়বসাইরট বা প্সটি এপ্লরমন্টাপ্ে স্কু রল।
���প্মডল্ স্কু রল ভপ্ত্শ  সুর�াগ এবং প্েরোরয়টে েে পটপ্টেং 
(RFT) প্নরয় েো বলাে জন্ এেজন স্কু ল োউরসেলরেে 
সারে পেখা েরুন।
���ওরিন িাউস ও তে্ অপ্ধরবরন সম্পরে্শ  জানরত সোসপ্ে 
স্কু লগুপ্লে সারে প�াগার�াগ েরুন; প্ডপ্্রিটে প্মডল স্কু ল 
পমলা এবং অন্ান্ অনুষ্ঠারন অংর প্নন।

নলভম্বর–ক্ডলিম্বর
���আিনাে সন্ারনে স্কু ল োউরসেলরেে োছ পেরে এেটি 
ব্প্তিে প্মডল্ স্কু ল আরবেনিত্র প্নন। 
���প্মডল্ স্কু ল আরবেনিত্র জমা প্েন।

ক্ডলিম্বর-কফব্রুয়যাক্র
���অপ্ডরন, ইন্টােপ্ভউ, মূল্ায়ন বা পিাট্শরোপ্লওসি স্কু রলে 
ভপ্ত্শ ে রত্শ গুপ্ল িূেণ েরুন। 

মযাচ্ড -এক্রিে
���নতুন প্মডল্ স্কু ল েম্শসূপ্িগুপ্লে (�প্ে রির�াজ্ িয়) জন্ 
আরবেন েরুন। 
���আিনারে পোন প্মডল্ স্কু রলে সারে মানানসই েো 
(এপ্রিল) িরয়রছ জানুন।
���আিপ্ন মানানসইেেণ প্নরয় আপ্িল েেরত িাইরল 
এেটি আপ্িরলে আরবেন িূেণ েরুন। 

কম–জন্
���আিনাে আপ্িল আরবেরনে প্সধিান্ জানুন।

ক্কন্ডযারগযালট্ডলন  
ভক্ি্ডর িময়লরখযা

ক্গফলটড অযুযান্ড টযুযালেলন্টড কম্ডিূক্চিমূহ
ক্গফলটড অযুযান্ড টযুযালেলন্টড (G&T) েম্শসূপ্িগুপ্ল এপ্লরমন্টাপ্ে 
স্কু রলে ব্প্তরিমী প্রক্ষােথীরেে বেোপ্য়ত, �ো�ে এবং প্বররষাপ্য়ত 
প্নরে্শরনা রিোন েরে। প�সব প্রক্ষােথী পে–3 পগ্রড ভপ্ত্শ  িরছি, তাো 
G&T ভপ্ত্শ  রিপ্রিয়ায় অংরগ্িণ েোে জন্ প�াগ্, �াে অন্গ্শত 
G&T মূল্ায়ন।

k    "প্গেরটড অ্ান্ড ট্ারলরন্টড" সম্পরে্শ  আেও  
জানরত schools.nyc.gov সাইরট প্েসাি্শ  েরুন।

ক্মডে্ স্কু ে (6–8 কগ্ড) 
প�সব প্রক্ষােথী িঞ্চম পগ্রড পে–5 এপ্লরমন্টাপ্ে স্কু লগুপ্লরত িড়রছ 
তারেে িেবতথী বছরে ষষ্ঠ পগ্রড প্মডল্ স্কু রল প�রত আরবেন েেরত 
িরব। পে–6 স্কু লসমরূিে ষষ্ঠ পগ্রডে প্রক্ষােথীগণরেও এেটি প্মডল্ 
স্কু ল আরবেনিত্র িূেণ েেরত িরব।

k  প্মডল স্কু রল ভপ্ত্শ  সম্পরে্শ  আেও জানরত  
schools.nyc.gov/middle ওরয়বসাইট পেখুন।
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হযাই স্কু লে ভক্ি্ডর িময়লরখযা

হযাই স্কু ে (9–12 কগ্ড)
অষ্ম পগ্রডে সমরয়, প্রক্ষােথীরেেরে তারেে আগ্রিে িাই স্কু লগুপ্লরত 
ভপ্ত্শ ে জন্ আরবেন েেরত িরব। প্রক্ষােথীো প্সটিে 400+ িাই স্কু রলে 
রিায় প�রোরনাটিরত আরবেন েোে জন্ প�াগ্। �প্েও অরনে 
স্কু রল বাছাই েো িয় এমন েম্শসূপ্ি আরছ প�গুপ্ল আরবেনোেীরেে 
এখারন বপ্ণ্শত পক্ষত্রগুপ্লে এে বা এোপ্ধেটিরত মূল্ায়ন েরে: 
পোস্শ পগ্ড, ক্নউ ইয়ক্ড  কস্লটর ইংক্েশ েযুযাগেল্য়জ আট্ডি (ELA) 
ও মযুযােলমটিসি িেীক্ষা, উিপ্স্প্ত, পলখাে নমুনা, ইন্টােপ্ভউ, গ্রুি 
অ্ােটিপ্ভটি, অ্াোরডপ্মে পিাট্শরোপ্লও, অপ্ডরন এবং/অেবা 
অনলাইন অ্ােটিপ্ভটি। প্েছু েম্শসূপ্িরত অপ্ডররনে রত্শ  েরয়রছ এবং 
অন্গুপ্লরত পভৌগপ্লে অগ্াপ্ধোে োেরত িারে �াে ভিভতি প্রক্ষােথীে 
বাসস্ান অেবা তাো প�খারন স্কু রল �ারছি। 

কিলটেম্বর–অলক্টযাবর
���DOE-এে হযাই স্কু ে ক্ডলরক্টক্র এবং কপেশযােযাইজড হযাই 
স্কু েি স্টুলডন্ট হযুযান্ডব্ক িড়ুন �া িারবন প্মডল স্কু লগুপ্লরত 
এবং আমারেে ওরয়বসাইরট (schools.nyc.gov/high)। 
প্রক্ষােথীো ভপ্ত্শ  িরত আগ্িী এমন সরব্শাচ্চ 12 টি স্কু ল 
প্িপ্নিত এবং বাছাইেৃত েম্শসূপ্ি ও অপ্ডরন েম্শসূপ্িে 
রত্শ াবপ্ল �ািাই েেরত িারে।

���স্কু লগুরলারে আগ্ি, অবস্ান, েেূবে ও ভপ্ত্শ  রিপ্রিয়া 
অনু�ায়ী সাজারত DOE-এে অনলাইন টুল, NYC স্কু ে 
ফযাইন্ডযার (schoolfinder.nyc.gov), ব্বিাে েরুন। ম্াি-
এে সারে প্লংে োোে োেরণ িপ্েবারেে সেস্ো বাপ্ড় 
পেরে স্কু রল �াতায়ারতে সময় িেখ েেরত িােরব।

���িাই স্কু ল আরবেন রিপ্রিয়াে িারািাপ্র পস্রালাইজড িাই 
স্কু ল রিপ্রিয়া সম্পরে্শ  জানরত এেজন স্কু ল োউরসেলরেে 
সারে সাক্ষাত েরুন। NYC-এে নয়টি পস্রালাইজড িাই 
স্কু ল েরয়রছ; প্েওরেরলা এইি. লারগায়াপ্ড্শ য়া িাই স্কু রল 
প্রক্ষােথীো ছয়টি ি�্শন্ টুেপ্ডওরত অপ্ডরন প্েরত িারে 
এবং/অেবা কপেশযােযাইজড হযাই স্কু ে অযুযাডক্মশনি কটস্ 
(SHSAT) প্েরত িারে, �া অন্ আটটি পস্রালাইজড িাই 
স্কু রল ভপ্ত্শ ে জন্ ব্বহৃত িয়।

���সোসপ্ে স্কু রল প�াগার�াগ েরে তারেে পোন প্বররষ 
অনুষ্ঠান, ওরিন িাউস বা প্রক্ষােথী-গাইরডড সেে আরছ 
প্ে না পজরন প্নন। প্সটিওয়াইড ও বরো িাই স্কু ল পমলা এবং 
অন্ান্ অনুষ্ঠারন অংরগ্িণ েরুন:

অলক্টযাবর – ক্ডলিম্বর
���প্রক্ষােথীো অরটোবরে োউন্ড 1 িাই স্কু ল আরবেনিত্র পিরয় 
োরে। এ সময় প্রক্ষােথীরেে তারেে আগ্রিে স্কু লগুপ্লরত 
ভপ্ত্শ  িওয়াে রত্শ  িূেণ েো উপ্িত, �াে মরধ্ আরছ 

িেীক্ষা পেওয়া, অপ্ডরন েো, ইন্টােপ্ভউ, পিাট্শরোপ্লও 
ততপ্ে এবং/অেবা ওরিন িাউরস অংরগ্িণ েো। প্রক্ষােথী 
োউন্ড 1-এে আরবেনিত্র তাে স্কু ল োউরসেলরেে োরছ 
প্ডরসম্বরেে শুরুরত জমা প্েরব। 

মযাচ্ড
���োউন্ড 1-এে প্সধিান্সমূি - �াে অন্ভু্শ তি আরছ SHSAT 
পস্াে এবং লারগায়াপ্ড্শ য়া িাই স্কু রলে অপ্ডররনে েলােল, 
প্রক্ষােথী ও প্িতামাতাে োরছ রিোর েো িয়। প�সব 
প্রক্ষােথী োউন্ড 1-এ িাই স্কু রল ভপ্ত্শ ে রিস্তাব িারব না 
তারেেরে অবর্ই োউন্ড 2-এ আরবেন েেরত িরব। 
অন্ান্ েম্শসূপ্িে ব্ািারে আগ্িী প্রক্ষােথীোও োউন্ড 2-এ 
আরবেন েেরত িারে। োউন্ড 1-এ রিস্তাবরিাতি প্রক্ষােথীরেে 
�াো োউন্ড 2-এ আরবেন েরে ও পোনটিরত মানানসই িয়, 
তাো োউন্ড 1-এে রিস্তাব িাোরব।

���ভপ্ত্শ  রিপ্রিয়াে োউন্ড 2-এে সূিনা। প�সব প্রক্ষােথী 
োউন্ড 1-এে মানানসইেেরণ সন্তুষ্ নয়, তারেেরে োউন্ড 
2 পমলায় অংরগ্িণ েেরত িরব এবং প্নধ্শাপ্েত তাপ্েরখে 
মরধ্ োউন্ড 2-এে আরবেনিত্র জমা প্েরত িরব।

কম–জন্
���িপ্েবােসমিূ োউন্ড 2-এে েলােল জানরব (পম)।

���এ সময়, প্রক্ষােথী িাইরল, এেটি আপ্িল েেম জমা 
প্েরত িােরব।

���আপ্িল েেম প্বতেণ েো িয় (জরুন)।

k  িাই স্কু ল ভপ্ত্শ  রিপ্রিয়া সম্পরে্শ  আরো জানরত  
schools.nyc.gov/high পেখুন।
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2018 িযালে SHSAT-কি পক্রবি্ডনিমূহ
�প্েও সামপ্গ্ে পটটে প্ডজাইন, এে অন্ভু্শ তি পটটে রিরশ্নে 
ধেন, 2017-এে মরতা এেই োেরব, পিমন্ 2018-এে 
শুরুরত ইএলএ পসেররন েটুি আিরডট োেরব। উভয় 
আিরডটই SHSAT-পে প্সটিে স্কু লগুরলাে িাঠরিম ও 
প্নরে্শরনা প্নয়ন্ত্রণোেী প্নউ ইয়ে্শ  পটেরটে প্রক্ষাে মারনে সারে 
সঙ্প্তিূণ্শ োখা িরয়রছ।

�পুনরাবভৃতি/সম্পােনাে রিরশ্নে সংখ্া েমারনা িরব এবং প্েপ্ডং 
েপ্ম্প্ররিনররনে রিশ্ন বাড়ারনা িরব।

�প্েপ্ডং েপ্ম্প্ররিনরন পটসিরটে মরধ্ োেরব তে্মূলে 
পটসিট, প্লটাোপ্ে গরে্ে পটসিট এবং এেটি েপ্বতা। 
এইসব পটসিরটে মরধ্ প্েছু সিায়ে প্ভজু্ য়াল এবং/অেবা 
ি�্শাতি গ্াপ্েেস োেরত িারে। পটসিরটে অন্ভু্শ তি িরব 
প�রোরনা উিররেণী প�গুপ্লে সারে NYC প্রক্ষােথীো তারেে 
প্মডল্ স্কু ল পেরে িপ্েপ্িত।

k   "SHSAT" প্বষরয় অনুসন্ান েরে আেও জানুন  
schools.nyc.gov সাইরট।

চযাট্ডযার স্কু েিমূহ
চযাট্ডযার স্কু েগুক্ে পে–12 পগ্রডে স্াধীন িাবপ্লে স্কু ল 
�া িাাি বছে অপ্দি িপ্েিাপ্লত িয় িুপ্তি অেবা িাট্শারেে 
অধীরন। প্সটি িাবপ্লে স্কু রল ভপ্ত্শ  প�াগ্ প�রোরনা প্রক্ষােথী 
প্সটি িাবপ্লে িাট্শাে স্কু রল ভপ্ত্শ  িওয়াে জন্ প�াগ্।

�প্েও আমারেে বত্শ মান 238টি িাট্শাে স্কু ল স্াধীন, 
তাো সেরল:

�পোন পবতন িাজ্শ েরে না
�প্নপ্ে্শ ষ্ অ্াোরডপ্মে লক্ষ্ িূেণ অেবা তা অপ্তরিম েোে 

ব্ািারে রিপ্তশ্রুপ্তবধি
�নন-পরিাপ্েট পবাড্শ  অভ ট্াপ্টেজ দ্াো িপ্েিাপ্লত 
�তারেে িাট্শাে অনুরমােনোেীগণ েতৃ্শ ে প্নয়প্মত 

ি�্শারলাপ্িত িয়

প�রিতু িাট্শাে স্কু লগুপ্লে তারেে ক্াসরুম োঠারমা, িাঠ্রিম, 
নীপ্তমালা এবং প্রক্ষাোরনে ের্শন উদ্াবরনে স্াধীনতা েরয়রছ, 
তাই তারেে ভপ্ত্শ ে মানেণ্ড ও অ্াোরডপ্মে রিত্ারাে ব্ািারে 
সাধােণ প্েছু বলা েঠিন। রিরত্েটি িাট্শাে স্কু রলে তাে প্নজস্ 
ভপ্ত্শ ে আরবেন রিপ্রিয়া এবং লটাপ্ে েরয়রছ এবং প্সটিে 
িপ্েবােগুপ্লে �তগুপ্ল খুপ্র আরবেন েোে অপ্ধোে আরছ। 

প�সব িপ্েবাে প্সটিে প�রোরনা িাট্শাে স্কু রল আরবেরন আগ্িী 
তারেে আমারেে ওরয়বসাইরটচযাট্ডযার স্কু ে ক্ডলরক্টক্র ি�্শারলািনা 
েো উপ্িত। আিনাে সন্ারনে জন্ সবরিরয় উি�ুতি স্কু লগুপ্ল 
পবরছ প্নরত প্ডরেটেপ্েটি ব্বিাে েরুন এবং রিরত্েটি স্কু রলে 
সারে আলাোভারব প�াগার�াগ েরে িাঠ্রিম এবং ভপ্ত্শ  রিপ্রিয়া 
সম্পরে্শ  আেও জানুন। 

k  প্সটিে িাট্শাে স্কু লগুপ্ল সম্পরে্শ  আেও জানরত  
schools.nyc.gov/charters পেখুন।
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আপনযার স্কু লে কযার কী দযাক্য়ত্ব: প্রক্ষােথীরেে 
আ্াোরডপ্মে, আরবগগত এবং সামাপ্জে অগ্গপ্তে জন্ 
প্সটিে স্কু ল েম্শিােীগণ এের�ারগ োজ েরেন। প্েছু স্কু ল 
েমথী আরছন �ারেে সারে িপ্েবােসমিূ প্নয়প্মত েো বলরব- 
তরব আেও অরনরে আরছন �াো রিপ্তটি প্রক্ষােথীে প্রক্ষায় 
গুরুবেিূণ্শ ভূপ্মো িালন েরেন। আিনাে স্কু রলে এসব 
গুরুবেিূণ্শ প্েছু ব্প্তি এবং েখন তারেে সিায়তা িাইরত িরব 
পসই সম্পরে্শ  আেও জানুন। 

স্কু ে-ভিভতিক কম্ডকি্ড যা
ক্শক্ষক: প্রক্ষােথীে অ্াোরডপ্মে প্বষয় ও পগ্ড সংরিান্ 
রিরশ্নে িারািাপ্র তাে আিেণগত, সামাপ্জে ও আরবগগত 
প্বোর সম্পপ্ে্শ ত রিরশ্নে জবাব পেন। প্রক্ষে িরলন 
িপ্েবারেে রিেম ও মুখ্ প�াগার�ারগে ব্প্তি। িপ্েবােগুপ্লে 
উপ্িত তারেে সন্ানরেে প্রক্ষেরেে সারে প্নয়প্মত 
প�াগার�াগ েক্ষা েো। 

পযুযালরন্ট ককযাঅক্ড্ড লনটর: স্কু রলে িপ্েরষবা ও েম্শসূপ্ি 
সম্পরে্শ  িপ্েবােবগ্শরে তে্ পজাগান ও িপ্েবােবরগ্শে 
রিশ্ন ও উরদ্রগে জবাব পেন। প্িতামাতা-ভিভতিক েম্শোণ্ড 
ও সরু�াগ-সুপ্বধা সম্পরে্শ  আেও জানরত িপ্েবােসমূিরে 
ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটরেে সারে প�াগার�াগ েেরত িরব। 

স্কু ে কযাউলন্সের: প্রক্ষােথীরেে সামাপ্জে ও মানপ্সে 
সিায়তাে িারািাপ্র অ্াোরডপ্মে প্েেপ্নরে্শরনা পেন। িাই 
স্কু রল ভপ্ত্শ , অ্াোরডপ্মে সময়সূপ্ি, পগ্ড এবং েরলজ/পিরা 
িপ্েেল্পনা সম্পরে্শ  পোন রিশ্ন োেরল স্কু ল োউরসেলরেে 
সারে েো বলুন।

অযুযাক্িস্যুযান্ট ক্রিক্ন্সপযুযাে: স্কু রলে েম্শসপূ্ি, পলখািড়া, 
প্রক্ষােথী সিায়তা ও রৃঙ্লাে প্বষয়গুপ্লে তত্তাবধারন 
প্রিুপ্সেি্ালরে সািা�্ েরেন। বড় স্কু লগুপ্লরত এোপ্ধে 
অ্াপ্সটে্ান্ট প্রিপ্সেি্াল োেরত িারে। 

ক্রিক্ন্সপযুযাে: স্কু রলে সেল েম্শিােী সেস্ ও প্রক্ষােথীরেে 
পনতৃবে পেন। আিনাে পোরনা উরদ্রগ সন্ারনে প্রক্ষে, 
ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটে বা অিে পোরনা স্কু ল েম্শিােী 
সমাধান প্েরত ব্ে্শ িরল প্রিপ্সেি্ারলে সারে েো বলুন।
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স্কু ে নযাি্ড: স্কু রল প্রক্ষােথীে স্াস্্ সম্পপ্ে্শ ত িাপ্িোয় সাড়া পেন 
ও িপ্েি�্শা েরেন। স্কু ল িলাোরল আিনাে সন্ারনে ওষুধ বা 
প্িপ্েৎসাে েেোে িরল নারস্শে সারে েো বলুন। 

কিফটি এলজন্ট: প্রক্ষােথী, েমথী সেস্বদৃি এবং NYC 
িাবপ্লে স্কু লসমূরিে ের্শনােথীরেে প্নোিত্তা ও সুেক্ষা 
রিোন েরেন। পসেটি এরজন্টো িরলন প্নউ ইয়ে্শ  িুপ্লর 
প্ডিাট্শরমরন্টে সেস্।

ক্ডক্্রিক্ট-ভিভতিক কম্ডকি্ড যা
ফযুযাক্মক্ে িযালপযাট্ড ককযাঅক্ড্ড লনটর: ে্াপ্মপ্ল সারিাট্শ 
পোঅপ্ড্শ রনটে রিপ্তটি স্কু ল প্রেপ্্রিরটে িপ্েবারেে সমস্া প্নেসরন 
রিাইমাপ্ে সংর�াগস্ল। এসব েম্শিােীগণ সমস্া ও উরদ্গ েেূ ও 
প্নেসন েোে জন্ ে্াপ্মপ্ল আউটপ্েি ও েমু্ প্নটি সংপ্লিষ্তা 
সিায়তা পজাগানে মাধ্রম ব্বস্াজরুড় োজ েরেন। আিনাে 
�প্ে এমন পোন উরদ্গ োরে �াে সমাধান স্কু ল স্তরে সম্ভব 
িয়প্ন, আিনাে প্ডপ্্রিরটেে ে্াপ্মপ্ল সারিাট্শ পোঅপ্ড্শ রনটরেে 
সারে প�াগার�াগ েরুন।

ফযুযাক্মক্ে ক্েডযারক্শপ ককযাঅক্ড্ড লনটর: PA/PTA, স্কু ল 
প্লডােপ্রি টিম, প্ডপ্্রিটে প্লডােপ্রি টিম, টাইরটল ওয়ান 
েপ্মটি, েমু্প্নটি এডুরেরন োউপ্সেল এবং প্ডপ্্রিটে 
পরিপ্সরডন্টস োউপ্সেলসি স্কু ল ও প্ডপ্্রিটে ি্ারেন্ট প্লডােপ্রি 
োঠারমারে সিায়তা েরে। পোন স্কু রল বা প্ডপ্্রিরটে ি্ারেন্ট 
প্লডােপ্ররিে সুর�াগ সম্পরে্শ  রিশ্ন বা উরদ্গ োেরল প্ডপ্্রিরটেে 
ে্ারমপ্ল প্লডােপ্রি পোঅপ্ড্শ রনটরেে সারে প�াগার�াগ েরুন।

ি্পযাক্রনলটনলডন্ট: েমু্প্নটি সুিাপ্েনরটনরডন্টগণ প্ডপ্্রিটে 
75 (পস্রাল এডুরেরন) এবং প্ডপ্্রিটে 79 (প্বেল্প েম্শসূপ্ি)

সি পে–8 স্কু লগুপ্লরে সিায়তা পেন ও তোেে েরেন এবং 
িাই স্কু রলে সুিাপ্েনরটনরডন্টো 9–12 পগ্রডে স্কু লগুপ্লরে 
সিায়তা পেন ও তোেে েরেন। 

k  আিনাে প্ডপ্্রিটে-এে ে্ারমপ্ল পোঅপ্ড্শ রনটে, ে্ারমপ্ল 
প্লডােপ্রট পোঅপ্ড্শ রনটে বা সুিাপ্েনরটনরডরন্টে পখাাজ 
জানরত schools.nyc.gov/about-us/leadership/
superintendents ওরয়বসাইট পেখুন।

প্রক্ষে
ি্ারেন্ট 

পোঅপ্ড্শ রনটে

অ্াপ্সসট্ান্ট 
প্রিপ্সেিাল

প্রিপ্সেিাল

স্কু ল 
োউরসেলে

স্কু লে  
ককযান উকণ্যা 

আলে?
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ক্শক্ষযােথীর ক্শক্ষলে িহযায়িযা এেজন প্রক্ষােথীে প্রক্ষায় 
ইপ্তবািে পোন ো�্শ  বাপ্ড়রত ও স্কু রল - উভয় পক্ষরত্র 
এেটি ভূপ্মো োখরত িারে। �খন িপ্েবােগুপ্ল সংপ্লিষ্ 
িয়, প্রক্ষােথীরেে উচ্চতে পগ্ড অজ্শন সম্ভব িয়, তাো 
প্নরজরেে এবং ক্ষমতা সম্পরে্শ  উচ্চ ধােণা পিাষণ েরে, 
গ্্াজরুয়রন েরে এবং পসরেন্ডাপ্ে িেবতথী প্রক্ষায় আগ্িী 
িয়। পসৌভাগ্রিরম, আিনাে সন্ারনে প্রক্ষায় সিায়তা েোে 
অরনে উিায় েরয়রছ।

আপনযার িন্যালনর িযালে কেযা বে্ন
পছাট প্েংবা বড় সব বয়সী পছরলরমরয়ে পক্ষরত্রই 
তারেে পলখািড়ায় তারেে িপ্েবারেে অংরগ্িণ েেোে। 
প্িতামাতা/অপ্ভভাবেরেে রিপ্তপ্েন তারেে সন্ানরেে সারে 
স্কু রলে ব্ািারে আরলািনা েো উপ্িত। সুপ্নপ্ে্শ ষ্ রিশ্ন প্েরয় 
শুরু েরুন �াে উত্তে প্বস্তাপ্েতভারব প্েরত িয়, প�মন:

�আজ স্কু রল সবরিরয় ভারলা পোন োজটি িরয়রছ?
�আজ ক্ারস বুঝরত আিনাে জন্ সবরিরয় েঠিন পোনটি 

মরন িরয়রছ?
�লারঞ্চে সময় পে আিনাে িারর বরসপ্ছরলা এবং আিনাো 

েী আলাি েরেরছন?
�আিপ্ন প্ে বলরবন আজ আিপ্ন েী প্ররখরছন?
�আিনাে প্রক্ষে িেরবাড্শ /রোই ইরেজ পবাড্শ /রিরজটেরে �া 

পলরখন আিপ্ন প্ে তাে সবপ্েছু পেখরত িান?
�আিপ্ন প্ে স্কু রল প্নোিে পবাধ েরেন?

পছরলরমরয়রেে সারে েো বলা এবং োপ্িপ্ন ও অপ্ভজ্তা 
পরয়াে েোয় রিমাপ্ণত িয় প� আিপ্ন এগুপ্লে মূল্ পেন। 
আিনাে সন্ান স্কু রল ভারলা েেরছ নাপ্ে পোন সমস্া িরছি, 
এভারব েো বলাে েরল পসটা বুঝরতও সািা�্ িয়।

রিক্িক্দলনর ক্রক্ডং উৎিযাক্হি করুন
প্রক্ষােথীরেেরে িরড় পরানারনাে সময় পবে েরুন এবং বাপ্ড় 
ও স্কু রল তাো প�সব বই িরড়রছ পসগুপ্ল প্নরয় আরলািনা 
েরুন। সাক্ষেতা প� গুরুবেিূণ্শ, এটা তা রিের্শরন সিায়তা 
েরে। পছরলরমরয়ে আগ্রিে সারে মানানসই বই পবরছ প্নন, 
তরব নতুন প্বষয় বা ধাোে সারে িপ্েিয় েপ্েরয় প্েরত ভয় 
িারবন না। পছাট ও লঘু বইরয়ে সারে বড় ও গুরুগম্ভীে 
প্বষয়বস্তুে বই প্মপ্ররয় প্েন।

k  বয়স-উির�াগী বইরয়ে তাপ্লোে জন্  
schools.nyc.gov/nycreads365 পেখুন।

ক্শক্ষকলদর িযালে কযাজ করুন
প্রক্ষেো পোজ প্রক্ষােথীরেে সারে োজ এবং পরখাে ধাো 
ও আিেণ ি�্শরবক্ষণ েরেন। স্কু রলে পভতরে ও বাইরে 
পছরলরমরয়রেে িাপ্িো িূেরণ প্িতামাতা ও প্রক্ষেরেে 
এের�ারগ োজ েো রিরয়াজন।

পযুযালরন্ট টিচযার কনফযালরলন্স 
অংশগ্হে করযা
ি্ারেন্ট টিিাে েনোরেসে বছরে িােবাে অনুপ্ষ্ঠত িয়। এইসব 
েনোরেসে িপ্েবােগুপ্লরে প্রক্ষেরেে সারে বসাে এবং 
তারেে সন্ারনে অগ্গপ্ত এবং অ্াোরডপ্মে রিত্ারা সম্পরে্শ  
জানাে সুর�াগ রিোন েরে। েনোরেরসে প�াগোরনে আরগ, 
প্িতামাতারেে আরগ পেরেই রিশ্ন প্লরখ োখাে েো প্বরবিনা 
েো েেোে। প্বরবিনাে জন্ এখারন েরয়েটি পেয়া িরলা।

�আমাে সন্ান পোন প্বষয়টি ভারলা িারে, পোনটিরত পস 
প্িপ্ছরয় আরছ?
�আিপ্ন আমাে সন্ানরে েীভারব ি্ারলঞ্জ েরেন?
�আমাে সন্ারনে বাড়প্ত সিায়তাে রিরয়াজন িরল আিপ্ন 

েীভারব সিায়তা পেন?
�আমাে সন্ানরে বাপ্ড়রত তাে িড়াে জন্ আিপ্ন েী 

ধেরনে বই সুিাপ্ের েরেন?
�আমাে সন্ান তাে সিিাঠী এবং স্কু রলে বড়রেে সারে 

পেমন মাপ্নরয় িরল?
�আমাে সন্ান েয়প্েন স্কু রল অনুিপ্স্ত প্ছরলা বা 

পেপ্েরত এরসরছ?

k   ি্ারেন্ট টিিাে েনোরেসে সম্পরে্শ  আরো জানরত 
schools.nyc.gov/ptc ওরয়বসাইট পেখুন।

আপনযার পযুযালরন্ট ককযাঅক্ড্ড লনটলরর 
িযালে কেযা বে্ন
ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটেগণ �োে্শ ব্প্তি প্�প্ন বহু রিরশ্নে 
উত্তে প্েরত সক্ষম। আিনাে ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটরেে 
সারে িপ্েপ্িত িন এবং গাইরডরসেে জন্ ও স্কু ল েম্শসূপ্ি, 
সিায়সঙ্প্ত, রিপ্রক্ষণ, অনুষ্ঠান ও সংপ্লিষ্ িওয়া সম্পপ্ে্শ ত 
তরে্ে জন্ তাে সারে প�াগার�াগ োখুন।

স্কু ে অন্ঠিযানযাক্দ, ক্মটিং এবং ক্িধিযান্ 
গ্হলে অংশ ক্নন
স্কু লগুপ্ল প্বপ্ভন্ন অনুষ্ঠারনে আরয়াজন েরে, এে মরধ্ আরছ 
প্রক্ষােথীরেে োরজে রিের্শনী, িপ্েবারেে জন্ েম্শরালা 
এবং তে্ অপ্ধরবরন। এইসব অনুষ্ঠান িপ্েবােগুপ্লরে স্কু ল 
বছেব্ািী তারেে সন্ারনে স্কু রলে সারে সংর�াগ োখাে 
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সুর�াগ সৃষ্টি েরে। আিনাে তেনপ্দিন সপূ্ি �াই পিাে না পেন, 
প্সটিে স্কু লগুপ্লরত অংরগ্িরণে জন্ আিপ্ন বহু সুর�াগ 
িারবন। আগামী অনুষ্ঠান এবং েম্শোরণ্ডে ব্ািারে আিনাে 
ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটরেে সারে েো বলুন। 

PA/PTA-এর িক্রিয় িদিযু হন
পযুযালরন্ট অযুযালিযাক্িলয়শন (PA) বা পযুযালরন্ট টিচযার 
অযুযালিযাক্িলয়শলনর (PTA) সপ্রিয় সেস্ িরয় প্িতামাতা/
অপ্ভভাবেগণ তারেে সন্ারনে প্রক্ষা ও স্কু ল েমু্প্নটিরত 
িপ্েবত্শ ন আনরত িারেন। প্িতামাতাগণ স্াভাপ্বেভারবই 
PA/PTA সেস্। PA/PTA-এে মাধ্রম, তাো পনটওয়াে্শ  ততপ্ে, 
প্িন্া-ভাবনা প্বপ্নময়, স্কু ল উৎেণ্াে সমাধান এবং স্কু ল নীপ্তরে 
রিভাপ্বত এবং প্রক্ষে, স্কু ল পনত্ৃবে এবং অন্ প্িতামাতারেে 
সারে বারজট প্সধিারন্ অংরগ্িণ েেরত িারেন।

আিনাে স্কু রলে িেবতথী সূপ্িভুতি PA/PTA প্মটিং সম্পরে্শ  
আিনাে ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটেরে প্জরজ্স েরুন। 
পতমপ্নভারব অন্ান্ প্িতামাতাে সারে প�াগার�াগ েরুন �াো 
সপ্রিয় PA/PTA সেস্ �ারত আিপ্ন আিনাে সন্ারনে স্কু রল 
পসবা পেওয়াে ব্ািারে অরনেপ্েছু জানরত িারেন।

পযুযালরন্ট ক্েডযারক্শপ পলদর জনযু 
রিক্িদ্বক্্বিিযা করুন
প্িতামাতাগণ স্ানীয়, প্ডপ্্রিটে এবং প্সটিওয়াইড 
ি�্শারয় প্নব্শািরন রিপ্তদ্প্্বিতা েোে মাধ্রমও তারেে স্কু ল 
েমু্প্নটিরে পসবা প্েরত িারেন। PA/PTA, স্কু ে ক্েডযারক্শপ 
টিম, ক্িটিওয়যাইড অযুযান্ড কম্যুক্নটি এডুলকশন কযাউক্ন্সে 
(CCEC/CECs) এবং করিক্িলডন্টি কযাউক্ন্সেিমলূহর মরধ্ 
প্নব্শাপ্িত িে লভ্। CCECs এবং CECs-এে িেবতথী প্নব্শািন 
অনপু্ষ্ঠত িরব এই স্কু ল বছরেে পররষে প্েরে।

k  আিনাে মতামরতে মূল্ আরছ। আিনাে িাত পতালাে 
েোটি প্বরবিনায় োখুন এবং প্নব্শাপ্িত িরেে জন্ 
রিপ্তর�াপ্গতা েরুন। আেও জানরত schools.nyc.gov/
parentleader সাইট পেখুন।

করিযালমযাশলনর নীক্ি কজলন ক্নন
প্রক্ষেো ক্ারস রিশ্ন, পিামওয়াে্শ  অ্াসাইনরমন্ট, পলখাে 
অনুরীলনী, িেীক্ষা, েুইজ এবং পরিারজটেসমরূিে মাধ্রম 
প্রক্ষােথীরেে প্রখন িপ্েমাি 
েরেন। সাো বছে, প্রক্ষে ও 
প্রিপ্সেিালো পগ্ড স্তরেে জন্ 
পরিারমাররনে আের্শমান— বা 
অ্াোরডপ্মে মািোঠি — 
িূেণ না েোে ঝুাপ্েরত োো 
প্রক্ষােথীরেে প্িপ্নিত েোে 
জন্ প্রক্ষােথীরেে েম্শসম্পােনা 
প্নয়প্মত ি�্শারলািনা েরেন। প্নউ 
ইয়ে্শ  পটেরটে িেীক্ষাে নম্বে 
�প্েও প্বরবিনা েো িরত িারে, 
পসগুরলা প্েন্তু িেবতথী পগ্রডে 
জন্ প্রক্ষােথীে রিস্তুপ্ত িপ্েমারি 
এেমাত্র, রিােপ্মে বা গুরুবেিূণ্শ 
মািোঠি প্িরসরব প্বরবপ্িত িরত 
িােরব না। 

স্কু ল বছরেে মারঝ, স্কু লগুপ্ল প্িতামাতারে প্লপ্খতভারব 
তারেে সন্ান পরিরমাররনে মানেণ্ড অজ্শন না েোে ও িেবতথী 
বছরে এেই পগ্রড পেরখ পেওয়াে ঝুাপ্েে েো জানারব। 
প্িতামাতারেেরে তারেে সন্ারনে সােরল্ সিায়তা লারভ 
বাড়প্ত সািার�্ে জন্ সন্ারনে প্রক্ষে, গাইরডসে োউরসেলে 
বা প্রিপ্সেিারলে সারে আরলািনা েোে িোমর্শ পেওয়া 
িয়। পগ্ড স্তে, ইনপ্ডপ্ভজয়ুালাইজড এডুরেরন পরিাগ্ারম 
(IEP) বপ্ণ্শত মানেণ্ড (পেখুন িৃষ্ঠা 16) এবং/অেবা তারেে 
ইংপ্লর ল্াঙ্রুয়জ লান্শাে অবস্া (িৃষ্ঠা 17 পেখুন) অনুসারে 
পরিারমাররনে মািোঠি আলাো িরয় োরে।

k  আিনাে সন্ারনে প্রক্ষেরেে সারে েো বলুন 
অেবা schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/
promotion-policy সাইরট প্গরয় DOE-এে পরিারমাররনে 
রত্শ  সম্পরে্শ  আেও জানুন।

ক্শক্ষকগে 
ক্পিযামযািযালদর 

ক�যাগযাল�যাগ, ক্মক্েি 
হলি অেবযা িংক্লিষ্ট 
েযাকযার জনযু রিক্ি 
িপ্যালহ 40 ক্মক্নট 

আেযাদযা কলর রযালখ। 
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মযালি দট্ি অন্পক্থিক্ি 
শুনলি অলনক নযা 
কশযানযালি পযালর - ক্কন্তু 
স্কু ে বেলরর কশলে একজন 
ক্শক্ষযােথী প্লরযা একমযালির িমযান 
ক্নলদ্ড শনযা কেলক বক্চিি হলব।

ক্শক্ষযােথীর অগ্গক্ির কখোযাজ-খবর রযাখযা
িপ্েবােবরগ্শে স্কু রল তারেে সন্ানরেে অগ্গপ্ত সম্পরে্শ  জানরত 
অনলাইন উিেেণ েরয়রছ, এে অন্ভু্শ তি পগ্ড এবং উিপ্স্প্ত, 
এছাড়া আেও সিায়ে িোমর্শ। আিনাো েপ্ম্পউটাে, 
স্াট্শরোন, ট্াবরলট বা ইন্টােরনরট �াওয়া �ায় এমন প�রোরনা 
ডিভাইস তথতে mystudent.nyc ঠিোনায় প্গরয় আিনাে 
NYC স্কু েি অযুযাকযাউন্ট ততপ্ে ও লগ ইন েেরত িারেন। 
আিনাে অ্াোউন্ট পসট আি েোে ব্ািারে পোন সিায়তাে 
রিরয়াজন িরল, আিনাে স্কু রলে ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটরেে সারে 
প�াগার�াগ েরুন। েপ্ম্পউটাে সুপ্বধা লারভ আিপ্ন আিনাে 
স্ানীয় িাবপ্লে লাইরব্প্েরত �ান।

আপনযার ক�যাগযাল�যালগর িেযু 
হযােনযাগযাদ করুন
প্িতামাতারেেরে প্নপ্চিত েেরত িরব প�, জরুপ্ে অবস্ায় 
তারেে সারে প�াগার�ারগে তে্ (বাপ্ড়ে ঠিোনা, পসল নম্বে, 
ইরমইল ইত্াপ্ে) িালনাগাে আরছ। আিনাে স্কু রলে পমইন 
অপ্েরসে েমথী সেস্রেে সারে আিনাে তে্ �ািাই এবং/
অেবা িালনাগাে েরুন।

ক্রি িফটওয়যুযার বযুবহযার করুন
ছাত্রছাত্রীো গৃি পেরে স্কু রলে োজ েরে িলরত িারে �প্ে 
তারেে ক্াসরুরম মাইররিাসেট অপ্েস অেবা গুগল্ প্জ-সু্ইট 
েে এডুরেরন ব্বিাে েো িয়। এছাড়াও িাািটি বরো'ে 
সব এলাোে প্সটি (City) ছাত্রছাত্রীরেে িপ্েবাে প্বনামূরল্ 
প্নম্নপ্লপ্খত প্ডপ্জটাল িণ্গুপ্ল ব্বিাে েেরত িােরবন:

��গুগল প্জ-সুইট েে এডুরেরন (�প্ে আিনাে সন্ারনে স্কু রল 
ব্বহৃত িয়); 

� উইরন্ডাজ-এে জন্ অপ্েস 365 পরিাপ্াস;

��ম্াে পরিারেরনাল 2016-এে জন্ মাইররিাসেট অপ্েস;

��আইি্াড, আইরোন, অরড্ারয়রডে জন্ মাইররিাসেট 
অপ্েস এবং

��মাইররিাসেট ক্াউড সাপ্ভ্শ রসস।

আিপ্ন মাইররিাসেরটে ওরয়বসাইট পেরে িপ্েবারেে িাািটি 
েপ্ম্পউটাে ও িাািটি ট্াবরলট, স্াট্শরোন ও অন্ান্ পমাবাইল 
প্ডভাইরস মাইররিাসেট সেটওয়্াে ডাউনরলাড েেরত 
িােরবন: studentoffice.net।

উপক্থিক্ির গুরুত্ব আলে
পছরলরমরয়রেে অগ্গপ্তে জন্ পোজ স্কু ল গুরুবেিূণ্শ; রিরত্ে 
স্কু ল প্েবরস প্রক্ষােথীো নতুন প্েছু প্রখরছ অেবা েেরছ। স্কু রল 
অনুিপ্স্ত িওয়া মারন প্নরে্শরনা লারভ বপ্ঞ্চত িওয়া।

উিপ্স্প্ত িরলা এেজন প্রক্ষােথীে আনুষ্ঠাপ্নে পেেরড্শ ে 
অংর; অনুিপ্স্প্ত অন্ স্কু রল বা প্বররষ েম্শসূপ্িরত ভপ্ত্শ  
িওয়াে পক্ষরত্র রিভাব পেলরত িারে। স্কু লগুপ্লরে রিপ্তপ্েরনে 
প্রক্ষােথী উিপ্স্প্ত নজরে োখরত ও পেেড্শ  েেরত এবং পোরনা 
প্রক্ষােথী অনুিপ্স্ত োেরল তাে িপ্েবারেে সারে প�াগার�াগ 
েেরত িয়। পোরনা প্রক্ষােথী স্কু রল অনুিপ্স্ত িরল েী েেরত 
িরব এবং পোন অনিুপ্স্প্তরে "মাজ্শনােৃত" বরল প্বরবিনা 
েো িরব পস ব্ািারে রিপ্তটি স্কু ল সুপ্নপ্ে্শ ষ্ নীপ্তমালা প্স্ে 
েরে। মাজ্শনােৃত অনুিপ্স্প্ত এেটি অনুিপ্স্প্ত প্িরসরবই 
পেেড্শ  েো িয়। স্কু রলে উিপ্স্প্ত নীপ্ত সম্পপ্ে্শ ত তরে্ে 
জন্ স্কু রলে েমথী সেরস্ে সারে েো বলুন।

কীভযালব দদক্নক উপক্থিক্ির বযুযাপযালর িহযায়িযা 
করলি হলব
��স্কু রলে গুরুরবেে প্বষরয় পজাে প্েন; 
��প্নয়প্মত ঘুরমে সময় ও সোরলে সূপ্ি ধা�্শ েরুন;
��আিনাে সন্ারনে ঠিেসমরয় স্কু রল পিৌাছারনাে জন্ 

িপ্েেল্পনা ঠিে েরুন;
��স্কু রলে সমরয় অ্ািরয়ন্টরমন্ট েো বা পবড়ারত �াওয়াে 

িপ্েেল্পনা িপ্েিাে েরুন;
��স্কু রল �াওয়াে ব্ািারে আিনাে সন্ারনে পোন সমস্া িরল 

তা প্নরয় েো বলুন;
��পেপ্েরত উিপ্স্প্তরে অগ্িণর�াগ্ প্িরসরব পেখুন;
��ভারলা উিপ্স্প্তে জন্ আিনাে সন্ানরে িুেস্কৃ ত েরুন; 
��আিনাে স্কু ল োউরসেলেরে আিনাে সন্ারনে জন্ িুেস্াে 

ও িপ্েণারমে ব্বস্া পেরখ উিপ্স্প্তে লক্ষ্সি "িুপ্তি" 
প্নধ্শােণ েেরত বলুন;
��ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটে বা গাইরডসে োউরসেলেরে মারঝ 

মারঝ আিনাে সন্ারনে তেপ্নে ও ক্ারসে উিপ্স্প্তে পেেড্শ  
পেখারত বলুন এবং

��উিপ্স্প্তে ইপ্তবািে অভ্াস বজায় োখরত রিরয়াজরন 
আিনাে সন্ারনে জন্ োউরসেপ্লং িপ্েরষবা বা উিপ্স্প্তে 
পমন্টরেে ব্বস্াে জন্ বলুন।

k   আেও জানরত schools.nyc.gov/rules-for-students/
attendance সাইট পেখুন।

প্র
ক্ষ

াে
থীে প্র

ক্ষ
রণ স

িায়
ত

া

আপক্ন ক্ক 

জযালনন?

http://mystudent.nyc
https://www.schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/attendance
https://www.schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/attendance
http://studentoffice.net
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বয়ি দদক্নক ঘ্মযালনযার
ি্পযাক্রশকৃি িময়*

3-5 বছে প্েরন 10-13 ঘণ্া

6-13 বছে প্েরন 9-11 ঘণ্া

14-17 বছে প্েরন 8-10 ঘণ্া

*naps অন্ভু্শ তি েরে। সূত্র: ন্ারনাল প্লিি োউরন্ডরন

আফটযারস্কু ে করিযাগ্যালমর জনযু আলবদন
আেটােস্কু ল েম্শসূপ্িগুপ্ল ক্াসরুরমে বাইরেে অপ্ভজ্তাে 
সারে পছরলরমরয়রেে িপ্েিয় েপ্েরয় প্েরয় তারেে প্রক্ষা সমৃধি 
েরে। এসব পরিাগ্াম প্রক্ষােথীরেে নতুন আগ্ি আপ্বষ্াে ও 
আগ্িগুপ্ল প্নরয় অনুসন্ান েোে সরু�াগ পেয়। পবপ্রেভাগ 
স্কু ল অনন্ েম্শসূপ্ি রিোন েরে, রিায়ই পোরনা েমু্প্নটি-পবজড 
অগ্শানাইরজররনে সির�াপ্গতায় (CBO)। আেও তরে্ে জন্ 
আিনাে ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটে, স্কু ল োউরসেলে অেবা 
প্রিপ্সেিালরে প্জরজ্স েরুন। 

প্সটিওয়াইড েম্শসূপ্িও েরয়রছ। এসব প্সটিওয়াইড প্বেল্পসমিূ 
সম্পরে্শ  জানরত schools.nyc.gov/afterschool সাইট পেখুন। 

এছাড়া, প্সটিে প্ডিাট্শরমন্ট অে ইয়ুে অ্ান্ড েমু্প্নটি 
পডভলিরমন্ট (DYCD) রত রত আেটাে স্কু ল েম্শসূপ্িরত 
সিায়তা পেয়। এসব িাঠরিম বপ্িভূ্শ ত েম্শসূপ্ি রিপ্তপ্েন প্তন 
ঘণ্া, সতিারিে িাাি প্েনই িরল এবং প্রক্ষােথীরেে সোে, পটপ্নস, 
ে্ারন প্ডজাইন, োন্না, নাি, েপ্ম্পউটাে প্বজ্ান, ফ্্াগ েুটবল 
এবং আরো অরনে প্রিয়ােলারি অংর পনওয়াে সুর�াগ পেয়। 
আিনাে োছাোপ্ছ প্ডওয়াইপ্সপ্ড-সমপ্ে্শত আেটােস্কু ল 
েম্শসূপ্িে ঠিোনা খুারজ পিরত প্ডওয়াইপ্সপ্ড ওরয়বসাইট পেখুন: 
dycdportal.nyc/discoverdycd।

স্কু ে কযাউলন্সের এবং কিযাশযুযাে
ওয়যাক্ড যালরর িযালে ক�যাগযাল�যাগ করুন
প্সটি স্কু লসমূরি প�সব োউরসেপ্লং এবং সিায়ে েম্শসূপ্ি লভ্ 
পসগুপ্ল সেল প্রক্ষােথীে উিে পোোস েেরব। প্সটি স্কু ল 
োউরসেলে এবং পসার্াল ওয়াে্শ ােগণ প্রক্ষােথীরেেরে ক্াসরুরম 
তারেে অগ্গপ্ত, অন্রেে সারে সম্পে্শ  ততপ্েরত, ব্প্তিগত 
এবং সামাপ্জে-আরবগগত উন্নয়রন এবং েরলজ ও পিরাগত 
িপ্েেল্পনায় সিায়তা রিোন েরেন।

স্কু ল োউরসেলে এবং পসার্াল ওয়াে্শ ােগণ প্সটি 
িপ্েবােগুপ্লরে অব্ািত অ্াোরডপ্মে গাইরডসে, স্ল্প-পময়াপ্ে 
সংেরট মধ্স্তা, েমু্প্নটি প্েরসাস্শ সম্পপ্ে্শ ত তে্ রিোরন এবং 
িাপ্িো অন�ুায়ী োউরসেপ্লং িপ্েরষবা পেয়াে জন্ লভ্ োরে।

আিনাে স্কু রল লভ্ োউরসেপ্লং সিায়তা রিোন েরে এমন 
পিরাজীবীরেে সম্পরে্শ  আেও জানরত আিনাে প্রিপ্সেি্াল 
অেবা ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটরেে সারে েো বলুন। 

কলেজ ও কপশযার জনযু রিস্তুি হন
প্রক্ষােথীে বয়স �াই পিাে না পেন, িপ্েবাে পছরলরমরয়রেেরে 
েরলজ ও িেবতথী জীবরনে জন্ ঠিে িরে োেরত সািা�্ 
েেরত িারে। প্নপ্চিত েরুন প� প্রক্ষােথীো:

��রিপ্তপ্েন স্কু ল উিপ্স্ত োরে; 
��ভারলা পগ্ড লাভ েো ও উন্নত আিেণ পরখাে লরক্ষ্ োরে; 
��সম্ভাব্ পক্ষরত্র পবপ্র েরে ি্ারলঞ্জিূণ্শ ক্াস গ্িণ েেরছ;
��স্কু রলে সমরয়ে আরগ, িলাোরল ও িরে ক্াব ও েম্শসূপ্িরত 

প�াগ প্েরছি; এবং
��সামারে ে্ারম্প প�াগ প্েরছি ও প্রখন েম্শসূপ্িরত অংরগ্িণ 

েেরছ।

েরলরজে জন্ সঞ্চয় সম্পরে্শ  জানরত অনুগ্ি েরে 32 িৃষ্ঠায় 
শুরু আমারেে ক্ফনযানক্শয়যাে এইড পসেরন পেখুন।

কেলেলমলয়লদর িময়মলিযা ঘ্মযালি ক্দন
ঘুম িরলা মপ্স্তরষ্ে খাবাে এবং পছরলরমরয়রেে জন্ প্বররষ 
গুরুবেিূণ্শ। ঘুরমে অভাব প্রশুে মনঃসংর�াগ, পরখা ও সমস্া 
সমাধারনে ক্ষমতা হ্াস েরে। প্নরজরেে িূণ্শ সম্ভাবনায় 
অপ্ভপ্নরবর ও এটি অজ্শন েেরত পছরলরমরয়রেে �রেষ্ ঘুম 
েেোে িয়। আিনাে সন্ারনে ি�্শাতি ঘুম িরছি প্নপ্চিত েোে 
জন্:

��স্কু ল িলাোরল োরত প্বছানায় �াওয়াে সময় প্নধ্শােণ েরে 
প্েন এবং তা পমরন িলা প্নপ্চিত েরুন; 
��প্বছানায় �াওয়াে অন্ত এে ঘণ্া আরগ পেরে 

পছরলরমরয়রেেরে টিপ্ভ, েপ্ম্পউটাে এবং পমাবাইল প্ডভাইস 
পেরে েরূে োখুন; 
��পছরলরমরয়রেে পবডরুম োরত ভারলা ঘুম িওয়াে উির�াগী 

েরে গুপ্ছরয় োখুন— অন্োে, রীতল, নীেব ও ইরলক্ট্রপ্নে 
�ন্ত্রমতুি োখুন;
��প্নপ্চিত েরুন প� পছরলরমরয়ো ঘুমারত �াওয়াে আরগ 

ে্াপ্েন�ুতি িানীয়, প�মন পসাডা, েপ্ে বা িা িান েেরছ না; 
  রিপ্তপ্েন ব্ায়ারম উৎসাি প্েন।

k  আরো জানরত sleepfoundation.org, sleepforkids.org 
এবং cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html 
ওরয়বসাইট পেখুন।
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http://schools.nyc.gov/afterschool
http://dycdportal.nyc/discoverdycd
http://sleepfoundation.org
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http://cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html
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িহযায়িযা ও পক্রলেবযা প�মন পিলে পেয়াে, িপ্েবিন, খাবাে 
এবং অনুবাে সেল সিায়তা প্রক্ষােথী ও িপ্েবােবরগ্শে 
িাপ্িো িূেণ েরে। পজরন প্নন েীভারব রিপ্তবপ্ন্তা�ুতি 
প্রক্ষােথী, ইংপ্লর ল্াঙ্রুয়জ লান্শাে এবং অস্ায়ী আবাসরন 
বসবাসোেী প্রক্ষােথীরেে সিায়তা পেওয়া িয়।

স্যাথিযু পক্রলেবযা
সুস্ারস্্ে অপ্ধোেী প্রক্ষােথীরেে ভারলা পরখা ও ভারলা 
েলােল েোে সম্ভাবনা পবপ্র। তারেে সেরলে সবল 
রােীপ্েে স্াস্্ প্নপ্চিত েোে উরদ্রর্ স্কু লগুপ্ল প্বপ্ভন্ন 
ধেরনে স্াস্্ ও প্নবােণ িপ্েরষবা জপু্গরয় োরে।

অক্ভগমযুিযা
DOE এ প্বষয়টি প্নপ্চিত েোে লরক্ষ্ োজ েরে প�ন তাে 
েম্শসূপ্ি, িপ্েরষবা, েম্শোণ্ড েমথী সেস্, েমু্প্নটি িাট্শনাে, 
প্রক্ষােথী এবং রিপ্তবপ্ন্তা�ুতি িপ্েবাে সেস্গরণে জন্ 
অপ্ভগম্ িয়। এছাড়া, রিপ্তবপ্ন্তা�ুতি ব্প্তিরেে জন্ 
প্বপ্ল্ডংটি অপ্ভগম্ পসটি প্নরূিরণ সেল প্ডওই প্বপ্ল্ডং 
প্নয়প্মতভারব মূল্ায়ন েো িয়।

k  অপ্ভগম্তা সম্পরে্শ  আেও জানরত schools.nyc.gov/
buildings/building-accessibility সাইট পেখুন।

ইম্যুনযাইলজশলনর শি্ড যাবক্ে
প্রি-পে-12 পগ্রডে সেল প্রক্ষােথীে এই পোগগুপ্লে 
রিপ্তরষধে গ্িণ েোে রিমাণ োেরত িরব: প্ডিরেপ্েয়া, 
িাটু্শপ্সস, টিরটনাস, পিাপ্লও, প্মরসলস, মাম্পস, রুরবলা, 
ভাপ্েরসল্া, পিিাটাইটিস প্ব, পিরমাপ্েলাস ইনফ্কু রয়ঞ্জা টাইি 
B (Hib) এবং পমপ্ননরগােক্াস (men-ACWY) (শুধু পগ্ড 
1 বা অপ্ধে বয়সী)।

k  এইসব রত্শ  সম্পরে্শ  আেও জানুন schools.nyc.gov/
school-life/health-and-welness/immunizations 
সাইরট প্গরয়।

ক্ফক্জকযুযাে পরীক্ষযা
প্রি-পে-12 পগ্রডে সেল প্রক্ষােথীরে অবর্ই স্াস্্ িেীক্ষা 
সম্পন্ন েেরত িয়। অবর্ই এেজন ডাতিােরে প্েরয় এই 
সামপ্গ্ে স্াস্্ িেীক্ষা রিামাপ্ণে েেরত িরব। প�সব 
প্রক্ষােথীে প্িতামাতা/অপ্ভভাবে এসব োজগিত্র উিস্ািন 
েেরত ব্ে্শ িরব, তারেেরে এেজন DOE-এে ডাতিাে 
িেীক্ষা েেরবন।

ক্বলশে িংথিযান
স্কু লগুপ্ল প্বররষ স্াস্্ িাপ্িো েরয়রছ এমন প্রক্ষােথীরেে 
�ত্ন, িপ্েরষবা ও সংস্ান পজাগারত িারে। এসরবে মরধ্ 
োেরত িারে এপ্িরনপ্ফ্ন, গ্লুরোজ মপ্নটপ্েং, ইনসুপ্লন িাম্প 

েক্ষণারবক্ষণ, অ্াজমা িাম্প, ডাতিারেে ব্বস্ািত্র অনুসারে 
প্িপ্েৎসা অেবা অন্ান্ সংস্ান। �প্ে পোন পছরলরমরয়ে
প্বররষ িপ্েরষবা আবর্ে িয়, তািরল প্িতামাতারে 
পিলে েেম িূেণ েরে স্কু রল জমা প্েরত িরব। পিলে েেম 
schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness 
সাইরট লভ্।

দষৃ্টি পরীক্ষযা
পগ্ড-প্নপ্ব্শরররষ সেল নতুন প্রক্ষােথীরে প্নউ ইয়ে্শ  প্সটিে 
িাবপ্লে স্কু রল ভপ্ত্শ ে ছয় মারসে পভতে িেীক্ষা েোরত 
িরব। তেিুপ্ে, প্রি-পে, প্েন্ডােগারট্শন এবং 1, 3 ও 5 পগ্রডে
এবং সারে সারে প্বররষ প্রক্ষা িপ্েরষবাে মূল্ায়রনে জন্ 
সুিাপ্েরেৃত প্রক্ষােথীরেে অবর্ই িেীক্ষা েেরত িরব। 

k   "েষৃ্টি িেীক্ষাে" - এে উিে schools.nyc.gov সাইরট
প্েসাি্শ  েরে আেও জানুন।

স্যাথিযু ও মযানক্িক ি্থিিযা
মানপ্সে ও আিেণগত সমস্ারিান্ প্রক্ষােথীরেে জন্ 
োউরসেপ্লং, পেোপ্ি ও প্বররষাপ্য়ত িপ্েি�্শাসি িাাি বরোে 
প্রক্ষােথীরেে সামপ্গ্ে রােীপ্েে ও মানপ্সে স্াস্্ িপ্েরষবা 
লাভ েোে সরু�াগ েরয়রছ। অরনে স্কু লের স্কু ে-কবজড 
কহেে কিন্টযার (SBHCs) ও স্কু ে-কবজড কমন্টযাে কহেে 
করিযাগযামগুক্ে (SBMHPs), �োরিরম প্ফ্ সামপ্গ্ে স্াস্্গত 
িপ্েরষবা ও মানপ্সে স্াস্্ সম্পপ্ে্শ ত সিায়সঙ্প্ত পজাগায়।

k "SBHC" এবং "SBMHP" সম্পরে্শ  আেও জানরত
schools.nyc.gov সাইরট প্েসাি্শ  েরুন।

আপনযার িন্যালনর �ক্দ ককযালনযা
স্যাথিযু চযাক্হদযা েযালক এবং ক্বলশে
ি্ক্বধযা আবশযুক হয়, িযাহলে 
আপনযালক স্কু ে নযাি্ড অেবযা 
ক্রিক্ন্সপযােলক জযানযালি হলব।
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আপক্ন ক্ক 

জযালনন?

http://schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
http://schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/school-life/buildings/building-accessibility
https://www.schools.nyc.gov/school-life/buildings/building-accessibility
http://schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/immunizations
http://schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness/health-services
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কপেশযাে এডুলকশন
কপেশযাে এডুলকশন বলরত পবাঝায় রিপ্তবপ্ন্তা�ুতি প্রক্ষােথীরেে 
ব্প্তিগত এবং অ্াোরডপ্মে উন্নপ্তরত প্ডজাইনেৃত িপ্েরষবা, 
েম্শসূপ্ি এবং প্রক্ষা প্নরে্শরনা। এেটি বযুক্তিক ক্শক্ষযা কম্ডিূক্চ 
(IEP) ততপ্ে েো িয় ঐসব প্রক্ষােথীে জন্ �াো পস্রাল 
এডুরেরন িপ্েরষবা লারভে প�াগ্। IEP-পত প্রক্ষােথীে আগ্ি, 
রপ্তিরালী প্েেগুপ্ল, িাপ্িো এবং সুিাপ্েরেৃত েম্শসূপ্ি এবং 
িপ্েরষবাে তে্ োরে। রিপ্তটি IEP-এে লক্ষ্ রিপ্তবপ্ন্তা�ুতি 
প্রক্ষােথীরে নূ্নতম বাধািীন িপ্েরবরর �তটা সম্ভব তাে ব্প্তিে 
িাপ্িো িূেরণ উি�ুতি িপ্েরষবা রিোন। 

করফযারযাে রিক্রিয়যা
�খন পোন প্রক্ষােথী ক্াসরুরম প্িপ্ছরয় িরড়, স্কু লগুপ্ল তারেে 
সাধ্মরতা প্রক্ষােথীরে সাধােণ প্রক্ষাে িপ্েরবরর সিায়তা প্েরয় 
োরে। এই সিায়তাে অন্ভু্শ তি টিউটপ্েং অেবা প্রক্ষেরেে সারে 
কু্ষদ্র গ্রুরি োজ েো। 

আিপ্ন �প্ে মরন েরেন প� আিনাে সন্ারনে সাধােণ 
প্রক্ষাে িপ্েরবরর লভ্ সিায়তাে বাইরে বাড়প্ত পোন 
সিায়তাে রিরয়াজন, আিপ্ন আিনাে সন্ানরে পস্রাল 
এডুরেরন মূল্ায়ন অেবা "রিােপ্মে পেোোরলে" জন্ 
পেোে েেরত িারেন। পস্রাল এডুরেরন মূল্ায়ন রিপ্রিয়াে 
অন্ভু্শ তি প্বপ্ভন্ন মূল্ায়রনে এেটি প্সপ্েজ �া প্ডজাইন েো 
িরয়রছ আিনাে সন্ারনে পোন রিপ্তবপ্ন্তা আরছ প্েনা পসটি 
প্নধ্শােরণে জন্। রিােপ্মে পেোোরলে অনুরোধ জানারত, 
আিনারে আিনাে সন্ারনে িাবপ্লে স্কু রল প্লখরত িরব 
এবং পস্রাল এডুরেরন মূল্ায়রনে অনুরোধ জানারত িরব। 

ক্িটির রিক্িবক্ধিিযা�্তি ক্শক্ষযােথী পক্রবযার 
�যারযা চযাট্ডযার অেবযা ননপযাবক্েক স্কু লে 
পড়লে িযারযা কক্মটি অন ক্রিস্কু ে কপেশযাে 
এডুলকশন (3-5 বের বয়িী) অেবযা 
কক্মটি অন কপেশযাে এডুলকশন (5 বের 
এবং িদর্্্ড) কেলক িহযায়িযা কপলি পযালরন। আরও 
জযানলি schools.nyc.gov/special-education/help/
cpse-cse িযাইট কদখ্ন।
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আিনাে সন্ারনে মূল্ায়রনে আরগ, আিনারে প্লপ্খত, 
সজ্াত সম্প্ত রিোন েেরত বলা িরব। আিনাে প্লপ্খত 
সম্প্ত না িাওয়া ি�্শন্ আিনাে সন্ানরে মূল্ায়ন েো 
িরব না। 

আিনাে সন্ারনে মূল্ায়ন সম্পন্ন িরল, আিনারে সন্ারনে 
IEP টিম-এে সেস্ প্িরসরব IEP সভায় অংরগ্িরণে আমন্ত্রণ 
জানারনা িরব। এই প্মটিংরয়, আিপ্ন মূল্ায়রনে েলােল 
ি�্শারলািনা এবং আিনাে সন্ান পস্রাল এডুরেরন 
িপ্েরষবাে প�াগ্ প্েনা পসটি প্নধ্শােরণ আিনাে সন্ারনে 
স্কু রলে েমথী সেস্রেে সারে প্মপ্লত িরবন। আিনাে সন্ান 
�প্ে প�াগ্ িয়, আিপ্ন আিনাে সন্ারনে IEP ততপ্ে েেরত 
েমথী সেস্রেে সারে োজ েেরবন, IEP-পত বপ্ণ্শত োেরব 
আিনাে সন্ান প�সব পস্রাল এডুরেররনে েম্শসপূ্ি এবং/
অেবা িপ্েরষবা িারব পসগুপ্ল। 

k  পস্রাল এডুরেরন এবং পেোোল রিপ্রিয়া  
সম্পরে্শ  আেও জানরত schools.nyc.gov/
special-education সাইট পেখুন। 

আপক্ন ক্ক 

জযালনন?

http://schools.nyc.gov/special-education/help/cpse-cse
http://schools.nyc.gov/special-education/help/cpse-cse
http://schools.nyc.gov/special-education
http://schools.nyc.gov/special-education
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ইংক্েশ েযুযাগেল্য়জ েযান্ডযার
এেজন ইংক্েশ েযুযাগেল্য়জ েযান্ডযার বা ELL, এমন এেজন 
প্রক্ষােথী �াে বাপ্ড়ে ভাষা ইংরেপ্জ নয় এবং �াে ইংরেপ্জ 
পরখাে জন্ সিায়তা েেোে। ELL সেল মূল প্বষরয় সেল 
িওয়াে জন্ উঁিুমারন ইংরেপ্জরত িড়রত, প্লখরত, বলরত এবং 
শুরন বুঝরত িারে, স্কু লগুপ্ল এটি প্নপ্চিত েেরত োজ েরে।

ভযােযা চযাক্হদযা ক্চক্নিি করযা
স্কু লগুপ্লে োপ্য়বে ইএলএলরেে প্িপ্নিত েেরত িপ্েবােবরগ্শে 
সারে োজ েো। নবাগত প্রক্ষােথীে িপ্েবাে কহযাম েযুযাগেল্য়জ 
আইলডক্ন্টক্ফলকশন িযালভ্ড  (বযাক্ড়লি বযুবহৃি ভযােযা 
িম্পক্ক্ড ি িমীক্ষযা, HLIS) িূেণ েরে, �া স্কু ল টোেরেেরে 
বাপ্ড়রত ব্বহৃত ভাষা সম্পরে্শ  অবপ্িত েরে। �প্ে বাপ্ড়রত 
ব্বহৃত ভাষাটি ইংরেপ্জ না িয়, তািরল ইংরেপ্জ ভাষা 
সিায়তা িপ্েরষবা আবর্ে প্েনা পসটি প্নধ্শােরণ প্রক্ষােথীরে 
ক্নউ ইয়ক্ড  কস্ট আইলডক্ন্টক্ফলকশন কটস্ ফর ইংক্েশ 
েযুযাগেল্য়জ েযান্ডযাি্ড (NYSITELL) িেীক্ষা প্েরত িরব।

�প্ে প্রক্ষােথীে ইংরেপ্জ ভাষা সিায়তা িপ্েরষবা আবর্ে 
িয়, তািরল স্কু ল েমথী সেস্গণ NYC-পত ELL-পেে জন্ 
লভ্ প্বপ্ভন্ন েম্শসূপ্িে ব্াখ্াোরন িপ্েবারেে সারে প্মপ্লত 
িরবন। এই প্মটিং িপ্েিাপ্লত িয় প্িতামাতাে িছদিসই 
ভাষায়। নূ্নতম, সেল ELL অবর্ই ইংক্েশ অযুযাজ অযুযা ক্নউ 
েযুযাগেল্য়জ (ENL) িারব। �প্ে পোন ELL িপ্েবাে িায় তারেে 
সন্ান বাইপ্লঙ্য়ুাল েম্শসপূ্িরত অংরগ্িণ েরুে এবং পসটি 
�প্ে তারেে স্কু রল না োরে, তািরল তারেে অপ্ধোে েরয়রছ 
অন্ স্কু রল ট্্াসেোে িাইবাে প�খারন ওই েম্শসূপ্ি আরছ।

কম্ডিূক্চর ধরন
ইংরেপ্জ ভাষা প্রক্ষােথীরেে এোরডপ্মে ও ভাষা িাপ্িো িূেরণে 
সিায়তাে জন্ প্তনটি প্বেল্প েরয়রছ:

ডুয়যাে েযুযাগেল্য়জ েম্শসূপ্িগুপ্ল প্রক্ষােথীরেে েটুি ভাষায় 
প্নরে্শরনা রিোন েরে: ইংরেপ্জ এবং অন্ এেটি ভাষা, 
প�মন স্্াপ্নর, িাইপ্নজ অেবা পফ্ঞ্চ। এই েম্শসূপ্িে মাধ্রম 
প্রক্ষােথীো ইংরেপ্জ ও অন্ এেটি ভাষায় উভয়রতই িড়রত, 
প্লখরত ও েো বলরত পররখ। ক্াসগুপ্ল গঠিত িয় উভয় 
ইংরেপ্জ-িােেরথী প্রক্ষােথী এবং ইংরেপ্জ ভাষা প্রক্ষােথী 
প্নরয় �াো এেই বাপ্ড়ে ভাষায় েো বরল।

ট্যানক্জশনযাে বযাইক্েগেয়্যাে এডুলকশন েম্শসূপ্িগুপ্ল 
ইংরেপ্জ ও প্রক্ষােথীে বাপ্ড়ে ভাষায় প্নরে্শরনা রিোন েরে। 
এইসব ক্াসগুপ্লরত রিরত্ে প্রক্ষােথী এেই বাপ্ড়ে ভাষা বরল। 
প্রক্ষােথীরেে ইংরেপ্জ ভাষাে ব্বিারে উন্নপ্তে িারািাপ্র, 
ইংরেপ্জরত প্রক্ষরণে সময় বৃপ্ধি েরে এবং বাপ্ড়ে ভাষায় 
প্রক্ষণ হ্াস েরে।

ইংক্েশ অযুযাজ এ ক্নউ েযুযাগেল্য়জ েম্শসপূ্িগুপ্ল প্রক্ষােথীে 
বাপ্ড়ে ভাষায় সিায়তাসি ইংরেপ্জরত প্নরে্শরনা রিোন েরে। 
প্রক্ষােথীো ইংরেপ্জরত িড়রত, প্লখরত ও েো বলরত পররখ। 
পগ্ড স্তে ও ভাষা সক্ষমতা পভরে এসব েম্শসূপ্িরত তােতম্ 
োেরত িারে। এই েম্শসপূ্িে প্রক্ষােথীো প্বপ্ভন্ন ভাষা পরিক্ষািট 
পেরে আরস এবং গপ্ণত, প্বজ্ান ও সমাজিারঠে মত 
প্বষয়গুপ্লে মাধ্রম ইংরেপ্জ পরখা িয়।

k  ELL েম্শসূপ্ি সম্পরে্শ  আরো জানরত  
schools.nyc.gov/ell ওরয়বসাইট পেখুন।

আন্মযাক্নক 147,000 ক্িটি ক্শক্ষযােথী হলেযা 
ইংক্েশ েযুযাগেল্য়জ েযান্ডযার।

সতূ্র: বাইপ্লঙ্য়ুাল এডুরেরন টুেরডন্ট ইনেেরমরন সারভ্শ
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অন্বযাদ এবং কদযাভযাে পক্রলেবযা
DOE আিনাে ভাষায় েো বরল! আিনাে ভাষায় সিায়তা 
েেোে িরল আিনাে ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটে অেবা প্রিপ্সেি্ারলে 
সারে পেখা েরুন। অনপূ্েত ডেু্রমন্ট এবং আমারেে ওরয়বসাইট 
আেপ্ব, বাংলা, িাইপ্নজ, পফ্ঞ্চ, পিপ্রয়ান প্রিওল, পোপ্েয়ান, 
োপ্রয়ান, স্্াপ্নর এবং উেু্শ রত লভ্, এই ভাষাগুপ্ল আমারেে 
স্কু লসমূরি ইংরেপ্জ প্ভন্ন অন্ প� নয়টি ভাষা সবরিরয় পবপ্র 
বলা িয় তাে অন্তম। 200টি ভাষায় পোভাষী পসবাে ব্বস্া 
েরয়রছ। আিনাে স্কু রল ভাষা সিায়তা প্নরয় আিনাে �প্ে পোরনা 
রিশ্ন বা অপ্ভমত োরে, (718) 935-2013 নম্বরে পোন অেবা 
hello@schools.nyc.gov ঠিোনায় ইরমইল েরুন। 

িযাইন েযুযাগেল্য়জ
সাইন ল্াঙ্রুয়রজ পোভাষীে িপ্েরষবা পিরত েয়া েরে 
আিনাে ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটে অেবা (212) 802-1500 
এসিরটনরন 7181 নম্বরে অপ্েস অে সাইন ল্াঙ্রুয়জ 
ইন্টােররিটিং সাপ্ভ্শ রসে সারে প�াগার�াগ েরুন অেবা 
OSLIS@schools.nyc.gov ঠিোনায় ইরমইল েরুন। 

ক্িটি স্কু েিমূলহ পক্রবহন বযুবথিযা
প্সটিে প্রক্ষােথীো ইলয়লেযা বযাি িযাক্ভ্ড ি (প�খারন েরয়রছ) অেবা 
অরধ্শে-ভাড়া/িূণ্শ-ভাড়াে কমলট্যা কযাড্ড  িাওয়াে প�াগ্ িরত 
িারে। প্রক্ষােথীে পগ্ড স্তে এবং বাপ্ড় ও স্কু রলে মরধ্ েেূরবেে 
উিে প�াগ্তা প্নভ্শ ে েরে।

গৃিিীন প্রক্ষােথী অেবা অস্ায়ী আবাসরন বসবাসোেী 
প্রক্ষােথীগণ স্কু রল �াওয়া আসাে জন্ িপ্েবিন লারভে প�াগ্। 
আেও জানরত িৃষ্ঠা 19-এ রিেত্ত "পিামরলস টুেরডন্টস এবং 
টুেরডন্টস ইন পটরম্পাোপ্ে িাউপ্জং" পসেরন পেখুন।

ইলয়লেযা বযাি িযাক্ভ্ড লির জনযু ক�যাগযুিযা
কক-2 কগ্লডর প্রক্ষােথীরেে অবর্ই তারেে স্কু ল পেরে ½ মাইল 
বা পবপ্র েরূে বসবাস েেরত িরব।

3–6 কগ্লডর প্রক্ষােথীরেে অবর্ই তারেে স্কু ল পেরে 1 মাইল 
বা তাে পবপ্র েরূে বাস েেরত িরব।

7–12 কগ্লডর প্রক্ষােথীো ইরয়রলা বাস সাপ্ভ্শ স িাওয়াে 
প�াগ্ নয়।

প�সব প্রক্ষােথীরে এোপ্ধে বরোে পভতে প্েরয় প�রত িয়, তাো 
পোরনা বয়রসই ইরয়রলা বাস সাপ্ভ্শ স িাওয়াে প�াগ্ নয়।

প্বররষ িাপ্িো�ুতি প্রক্ষােথীো ইরয়রলা বাস পসবা পিরত িারে 
�প্ে তারেে IEP অনু�ায়ী তা আবর্ে িয়।

কমলট্যাকযাড্ড
প্সটিে প�াগ্ পে-12 পগ্রডে প্রক্ষােথীরেে জন্ েইু ধেরনে 
পমরট্া োড্শ  েরয়রছ:

পূে্ড-ভযাড়যা: প্বনা খেরি প� পমরট্া োড্শ  প্েরয় MTA-এে সাবওরয় 
ও বারস স্কু রল �াতায়াত েো �ারব।

অলধ্ডক-ভযাড়যা: প� পমরট্া োড্শ  শুধু এমটিএ বারস ব্বিাে েো 
�ায়। প্রক্ষােথীরেে অবর্ই রিপ্তবাে �াতায়ারত িূণ্শ ভাড়াে 
অরধ্শে খেি বিন েেরত িরব।

প্রক্ষােথীো পমরট্াোড্শ  িায় প্নরিে প্নয়রম:

কক-2 কগ্ড
��স্কু ল পেরে ½ মাইল েরূে—অরধ্শে-ভাড়া
��স্কু ল পেরে ½ মাইল বা পবপ্র েরূে বাস েরে—িূণ্শ-ভাড়া

3–6 কগ্ড 
��স্কু ল পেরে ½ মাইরলে পিরয় েম েরূে োরে—পমরট্াোরড্শ ে 

জন্ প�াগ্ নয়
��স্কু ল পেরে নূ্নতম ½ মাইল এবং 1 মাইরলে েম— 

অরধ্শে-ভাড়া
��স্কু ল পেরে 1 মাইল অেবা তাে পবপ্র েরূে বাস েরে— 

িূণ্শ-ভাড়া 

DOE-এর চটুক্তিবধি ক্লিলট 8,000 
এর কবক্শ বযাি রলয়লে। এটি ক্বলবের 
ক্দ্বিীয় বৃহৎ বযাি ক্লিট!
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7-12 কগ্ড
��স্কু ল পেরে ½ মাইরলে পিরয় েম েরূে োরে—পমরট্াোরড্শ ে 

জন্ প�াগ্ নয়
��স্কু ল পেরে নূ্নতম ½ মাইল এবং 1.5 মাইরলে েম েরূে 

োরে—অরধ্শে-ভাড়া
��স্কু ল পেরে 1.5 মাইল অেবা তাে পবপ্র েরূে বাস েরে—

িূণ্শ-ভাড়া

k  িপ্েবিন সংরিান্ রিশ্ন োেরল পেখুন optnyc.org সাইট 
অেবা (718) 392-8855 নম্বরে পোন েরুন।

িযামযার ইন দযু ক্িটি
িযামযার ইন দযু ক্িটি (SITC) প্নউ ইয়ে্শ  প্সটিে সামাে 
লাপ্ন্শংরয়ে এেটি উিায় SITC-এে মাধ্রম, প্রক্ষােথীো প্েপ্ডং 
এবং ম্াে িাঠ্রিম পেরে পররখ, প্সটিব্ািী প্বপ্ভন্ন সাংস্কৃ প্তে 
রিপ্তষ্ঠান িপ্েের্শন েরে এবং প্ফ্ ও স্াস্্েে পব্েোটে এবং 
লাঞ্চ পিরয় োরে।

SITC দই্ ধরলনর িযামযার েযাক্ন্ডং রিদযান কলর:
�িযামযার স্কু ে: ঐসব প্রক্ষােথীরেে জন্ �াো পগ্ড স্তরে 

পরিারমাররনে মান িূেণ েরে না এবং

�িযামযার অযুযাকযালডক্ম: প্ফ্ পব্েোটে এবং লাঞ্চসি 
িূণ্শ-প্েবরসে েম্শসূপ্ি, িারত-েলরম STEM (সারয়সে, 
পটেরনালপ্জ, এপ্ঞ্জপ্নয়াপ্েং এবং ম্াে) েম্শোণ্ড, ম্াে 
এবং প্েপ্ডংরয় সমৃধি েম্শসপূ্ি এবং প্মউপ্জয়াম, িাে্শ  এবং 
অন্ান্ সাংস্কৃ প্তে স্ারন প্েল্ড ট্রিি। সামাে অ্াোরডপ্ম 
পসইসব প্রক্ষােথীরেে জন্ �ারেেরে সামাে স্কু রলে জন্ 
সুিাপ্ের েো িয়প্ন।

k  আেও তরে্ে জন্, schools.nyc.gov/summerschool 
পেখুন।

অক্ভবযািী পক্রবযারবগ্ডলক 
িহযায়িযা রিদযান
অপ্ভবাসনগত অবস্া, জাতীয়তাে উৎস বা ধম্শ �া-ই পিাে 
না পেন, DOE সেল িাবপ্লে স্কু ল প্রক্ষােথীে প্রক্ষাে 
অপ্ধোে সংেক্ষরণ রিপ্তশ্রুপ্তবধি। U.S. সুপ্রিম পোট্শও, অববধ 
প্রক্ষােথীসি সেল প্রক্ষােথীে িাবপ্লে এডুরেররনে গুরুবেরে 
স্ীেৃপ্ত পেয়।

আমো িাই আিনাো অবপ্িত োেুন প� DOE:

�নন- NYC-এে আইন রিরয়াগোেী অপ্েসােরেেরে, এে 
অন্ভু্শ তি ইউ.এস. ইপ্মরগ্রন অ্ান্ড োটেমস এনরোস্শরমন্ট 
এরজন্টবৃদিরে আইন দ্াো এোন্ভারব আবপ্র্ে না িরল 
স্কু রল রিরবররে অনুমপ্ত রিোন েরে না এবং

�পোন প্রক্ষােথী অেবা তাে িপ্েবাে সেস্রেে 
অপ্ভবাসনগত অবস্াে পখাাজও রিোন েরে না এবং 
আইপ্নভারব আবপ্র্ে না িরল প্রক্ষােথীে তে্ রিোর 
েরে না।

আমারেে সেল প্রক্ষােথী প্নোিে এবং �ত্নরীল িপ্েরবরর প্রক্ষা 
লাভ অব্ািত োখরব পস প্বষয়টি প্নপ্চিতেেরণ সিায়তা প্েরত, 
DOE স্কু লগুপ্লরে ইপ্মরগ্রন-সম্পপ্ে্শ ত পখাাজ-খবে, অনসুন্ান 
এবং/অেবা আটে োখাে প্বষরয় প্েছু গাইডলাইন রিোন েরে। 
আেও তরে্ে জন্, এে অন্ভু্শ তি ে্াপ্মপ্ল প্েরসারস্শস এবং 
বহুল প্জজ্াপ্সত রিশ্নাবপ্লে উত্তে পিরত, schools.nyc.gov/
supportingallstudents সাইট পেখনু।

গৃহহীন ক্শক্ষযােথী ও অথিযায়ী আবযািলন 
বিবযািকযারী ক্শক্ষযােথী
পেডারেল আইন ও প্ডওই ি্ারসেলরেে রিপ্বধান গৃিিীন 
অেবা অস্ায়ী আবাসরন বসবাসোেী প্রক্ষােথীগরণে স্ায়ী 
আবাসরন বসবাসোেী প্রক্ষােথীরেে মরতা এেই েেম প্রক্ষা 
এবং িপ্েরষবা লাভ আবপ্র্ে েরে, এে মরধ্ আরছ পস্রাল 
এডুরেরন িপ্েরষবা। 

অস্ায়ী আবাসরনে প্রক্ষােথীগণ প্সটি স্কু লগুপ্লরত 
�াওয়া আসাে জন্ প্ফ্ িপ্েবিন সপু্বধাে অপ্ধোে 
োরখ প�মন:

��প্ে লভ্ িয়, পে-6 পগ্রডে প্রক্ষােথীগণরে ইরয়রলা 
বাস পেয়া িরব। আে �প্ে লভ্ না িয়, তাো প্রক্ষােথী 
পমরট্াোরড্শ ে প�াগ্ প্বরবপ্িত িরব;

�প্রি-পে-6 পগ্রডে প্রক্ষােথী �াো প্রক্ষােথী পমরট্াোড্শ  
িায় তারেে প্িতামাতা/অপ্ভভাবেবৃদিও পমরট্াোরড্শ ে 
প�াগ্ এবং

�7–12 পগ্রডে প্রক্ষােথীো টুেরডন্ট পমরট্াোড্শ  লারভে প�াগ্।

k  আেও জানরত schools.nyc.gov/sth সাইট পেখুন।
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স্কু ে খযাবযার
DOE গপ্ব্শতভারব সেল প্রক্ষােথীরে প্ফ্ পব্েোটে 
এবং লাঞ্চ পেয়। স্কু রলে সব খাবাে পেডারেল িুষ্টি 
আের্শমান িূেণ অেবা অপ্তরিম েরে এবং পোরনা েুড 
এপ্ডটিভ প�মন েৃপ্ত্রম েং বা স্াে, প্রিজারভ্শ টিভ অেবা 
িাই ফ্রু েরটাজ প্সোি পমরায় না। পমনু্ে মরধ্ আরছ 
পিাল পগ্ইন রুটি, তাজা েল এবং পোরনা পোরনা স্কু রল, 
সালাে বাে।

সেল স্কু ল পমনু্ অনলাইরন schoolfoodnyc.org  
পেওয়া আরছ এবং এরত প্নোপ্মষ খাবাে পবরছ পনওয়াে 
সুপ্বধাও আরছ। আিপ্ন DOE-এে অপ্েপ্রয়াল 
SchoolFood পমাবাইল অ্াি ব্বিাে েরেও 
স্কু রলে খাবাে সম্পরে্শ  িালনাগাে োেরত িারেন: 
schoolfoodnyc.org/MediaCenter/mobileapp।

ক্রি কব্কফযাস্
রিরত্ে প্সটি প্রক্ষােথী স্কু রল ক্াস শুরু িওয়াে আরগ 
ে্ারেরটপ্েয়ায় অেবা কব্কফযাস্ ইন দযু ক্যািরুম (BIC) 
েম্শসূপ্িে আওতায় ক্ারস প্ফ্ পব্েোটে (BIC) লাভ 
েরে। সেল এপ্লরমন্টাপ্ে স্কু রল BIC েম্শসপূ্ি লভ্ আরছ।

ক্শক্ষযােথীলদর জনযু খযাদযু চযাক্হদযা
সেল প্রক্ষােথী স্কু ল খাবাে উিরভারগে সমান সুর�াগ 
িাে পস প্বষয়টি প্নপ্চিতেেরণে গুরুবে DOE অনুধাবন 
েরে। রিপ্ত মারস, DOE প্রক্ষােথীরেে প্বররষ খাে্ 
িাপ্িোে সারে সামঞ্জস্ প্বধান েেরত পব্েোটে এবং 
লাঞ্চ পমনু্ রিোর েরে। এেটি খাে্ িপ্েেল্পনা ততপ্ে 
েোে লরক্ষ্ আিনাে স্কু ল নারস্শে সারে েো বলুন 
�া স্াস্্গতভারব-অনুরমাপ্েত এবং আিনাে সন্ারনে 
জন্ উি�ুতি।

িকলের জনযু ক্রি েযাচি
িাবপ্লে স্কু রলে সেল প্সটি প্রক্ষােথী এখন প্বনামরূল্ 
লাঞ্চ খায়। আয় প্নপ্ব্শরররষ সেল প্িতামাতারে এেিরেও 
স্কু ে ক্মেি ফরম িূেণ েেরত িরব �ারত আমারেে 
স্কু লগুপ্ল এই েম্শসূপ্ি এবং অন্গুপ্লে জন্ পেডারেল 
অে্শায়রনে পজাগান লাভ েরে। অনুগ্ি েরে আিনাে স্কু ল 
পেরে এেটি োগরজে েেম পিরয় প্নন অেবা অনলাইরন 
েেমটি nyc.applyforlunch.com সাইরট িূেণ েরুন।

আিপ্ন �প্ে 2017–18 স্কু ল বছরেে আরগ আিনাে 
সন্ারনে লারঞ্চে জন্ MySchoolBucks অ্াোউরন্ট 
অে্শ জমা প্েরয় োরেন অেবা আিনাে আরগে বছরেে 
উদ্বৃত্ত পেরে োরে, তািরল সব অে্শ পেেত িারবন। 
আিপ্ন �প্ে তা েরে না োরেন অেবা অে্শ পেেত 
িাওয়া প্নরয় আিনাে �প্ে পোন রিশ্ন োরে, অনগু্ি 
েরে SFLunchRefunds@schools.nyc.gov ঠিোনায় 
ইরমইল েরুন। 

িযামযালরর খযাবযার
িযামযার ক্মেি করিযাগ্যালমর আওতায়, 18 বছে বা েম 
বয়সী সেল পছরলরমরয় িাবপ্লে স্কু ল, প্সটি িাে্শ  ও 
িুল, NYC িাউপ্জং অেপ্েটি েমরপ্সি ও নন-রিপ্েট 
অগ্শানাইরজরনসমূরিে মাধ্রম প্ফ্ খাবাে পিরত িারে। 
আিনাে প্নেটবতথী ঠিোনা জানরত পমাবাইল অ্াি 
ব্বিাে অেবা 311 নম্বরে পোন েরুন।

DOE রিক্ি স্কু ে 
ক্দবলি আন্মযাক্নক 

850,000 ক্িটি 
ক্শক্ষযােথীলক খযাবযার 

ক্বিরে কলর। 
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শৃঙ্খেযা ক্বক্ধ (পোড) এমন প্নোিে স্কু ল িপ্েরবর বজায় 
োখরত সিায়তা েরে প�খারন প্রক্ষােথীো সামাপ্জে 
ও অ্াোরডপ্মেভারব পবরড় উঠরত িারে। রিপ্তটি স্কু ল 
েমু্প্নটিে সেল সেস্রে অবর্ই প্রক্ষােথী আিেণ প্বষরয় 
DOE-এে আের্শমান জানরত ও বুঝরত িয়। এই পোড স্কু ল 
েম্শেত্শ ারেেরে প্রক্ষােথীরেে মরধ্ অসঙ্ত আিেণ েীভারব 
সমাধান েো �ায় ও ব্বস্া গ্িরণে গাইরডসে রিোন েরে। 

এই পোড পে-12 পগ্রডে সেল প্রক্ষােথীে জন্ রির�াজ্ 
এবং পে-5 ও 6–12 পগ্রডে জন্ সপু্নপ্ে্শ ষ্ অংর েরয়রছ। 
স্কু লগুপ্লরত অেবা অনলাইরন 10টি ভাষায় এই পোড 
schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/
discipline-code লভ্।

ক্শক্ষযােথীলদর ির্ক্ক্ষি রযাখযা
আমারেে প্রক্ষােথীো সেুপ্ক্ষত, প্নোিে িপ্েরবরর প্রক্ষণ 
লাভ েরুে পস প্বষয়টি প্নপ্চিত েেরত আমারেে ক্ষমতায় 
�া আরছ আমো সব েেরবা। স্কু রল পোন জরুপ্ে িপ্েপ্স্প্তে 
উদ্ব িরল প্রক্ষােথীরেে সেুক্ষাে জন্ সেল স্কু রলে সুেক্ষা 
িপ্েেল্পনা েরয়রছ। স্কু ল সুেক্ষা িপ্েেল্পনাে অংর প্িরসরব, 
প্রক্ষােথী এবং েমথী সেস্গণ স্কু ল বছেব্ািী ইমােরজপ্সে 
প্রেল এবং পলসরন অংর পনয়। পোন সতে্শ তা ছাড়া 
প্রক্ষােথীরেে োরছ তে্ রিোন প্নপ্চিত েেরত প্বপ্ভন্ন পগ্ড 
স্তরেে জন্ পলসন প্ডজাইন েো িয়। স্কু লগুপ্লরত জরুপ্ে 
রিস্তুপ্তে প্বষরয় প্রক্ষােথীরেে সারে আরলািনা গাইড েোে 
সিায়তায় সুেক্ষা তে্ প্িতামাতারেে োরছ বাপ্ড়রতও িাঠারনা 
িয়। সেল স্কু ল রিপ্ত স্কু ল বছরে নূ্নতম প্তনটি স্কু ল বাস 
সেুক্ষা প্রেল িপ্েিালনা েরে।

k  DOE-এে সুেক্ষা িপ্েেল্পনা সম্পরে্শ  আেও 
জানরত schools.nyc.gov/school-life/support/
emergency-readiness সাইরট �ান।

কিযাশযুযাে ক্মক্ডয়যা গযাইডেযাইন
প্রক্ষােথীরেে স্কু রলে পভতরে ও বাইরে োপ্য়রবেে সারে 
পসার্াল প্মপ্ডয়া ব্বিাে েো উপ্িত। অনলাইরন প�াগার�াগ 
সম্পরে্শ  প্রক্ষােথীরেে সারে েো বলরত, িপ্েবােবগ্শ প্নরিে 
গাইডলাইন ব্বিাে েেরত িারে:
���েীভারব স্াট্শ প্ডপ্জটাল েুটপ্রিন্ট (অনলাইন িপ্েত্র) ততপ্ে 

েেরত িয় পস প্বষরয় ধােণা প্েন;
�����প্বিজ্জনে পিাপ্টেং অেবা ক্ষপ্তেে তে্ োেরল 

েী েেরত িরব ব্াখ্া েরুন এবং
��ইপ্তবািেভারব পসার্াল প্মপ্ডয়া ব্বিারেে িোমর্শ প্েন।

k  ি্ারেন্ট গাইডসি, DOE-এে পসার্াল প্মপ্ডয়া 
গাইডলাইরনে িূণ্শ তাপ্লো খুারজ প্নন, schools.nyc.gov/
school-life/rules-for-students/digital-citizens সাইরট।

কিে কফযান নীক্ি
প্রক্ষােথীো পসল পোন, েপ্ম্পউটিং প্ডভাইস এবং পিারট্শবল 
প্মউপ্জে পপ্য়াে স্কু রল প্নরয় আসরত িারে। রিরত্ে স্কু রল 
প্নজস্ সু্লভিভতিক পসল পোন ও অন্ান্ ইরলক্ট্রপ্নে সামগ্ী 
সংরিান্ নীপ্তমালা েরয়রছ এবং প�সব প্রক্ষােথী স্কু রল 
পসলরোন আনরব, তারেেরে অবর্ই পস নীপ্তমালাে প্বধান 
পমরন িলরত িরব। প�সব প্রক্ষােথী স্কু রলে পসল পোন নীপ্ত 
অনুসেণ েরে না তারেে পোন জদি েো িরত িারে।

স্কু রলে েুইজ, পটটে অেবা িেীক্ষা িলাোরল, প্েংবা স্কু রলে 
োয়াে প্রেল বা আিেোলীন রিস্তুপ্ত মিড়াে সমরয় পসল 
পোন িালু বা ব্বিাে েো �ারব না। লোে রুম অেবা 
বােরুরমও প্ডভাইসগুপ্ল ব্বিাে েো �ারব না।

িপ্েবােবগ্শ তারেে স্কু রলে পসল পোন নীপ্ত সম্পপ্ে্শ ত 
রিশ্নগুপ্ল ি্ারেন্ট পোঅপ্ড্শ রনটে অেবা প্রিপ্সেি্ারলে 
োরছ িাঠারত িারে। 

k  DOE-এে পসলরোন নীপ্ত সস্রে্শ  আেও জানরত 
schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/
chancellors-regulations সাইট পেখুন।

িকলের জনযু ম�্ডযাদযা ক্নক্চিি করুন
DOE স্কু ল িপ্েরবর ততপ্ে এবং পসগুপ্ল েক্ষা েোয় 
অগ্াপ্ধোে রিোন েরে �া িরব প্রক্ষােথী ও েমথী সেস্রেে 
প্নরয়, তারেে সিায়তাে জন্ এবং ম�্শাোিূণ্শ। আমারেে 
স্কু লগুরলারত প�রোরনা ধেরনে পমৌপ্খে এবং রােীপ্েে 
আগ্াসন, িয়োপ্ন, ভীপ্ত-রিের্শন, বুপ্লইং এবং তবষরম্ে 
স্ান পনই।
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�স্কু রল, স্কু ল প্েরনে সমরয়ে আরগ িলাোরল ও িরে;
�প্নউ ইয়ে্শ  প্সটি প্ডিাট্শরমন্ট অভ এডুরেরন েতৃ্শ ে 

অে্শাপ্য়ত িপ্েবিরন ভ্রমণোরল;

�স্কু ল আরয়াপ্জত পোন অনুষ্ঠারন এবং
�স্কু ল িবেরেে বাইরে �খন প্রক্ষােথীে আিেণ প্রক্ষা 

রিপ্রিয়া অেবা স্কু ল েমু্প্নটিরত ব্াঘাত ঘটায় অেবা 
ঘটারনাে সম্ভবনা োরে।

শৃ ঙ্খেযা ক্বক্ধটি ককযােযায় রিক�যাজযু ? 

https://www.schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/digital-citizenship
https://www.schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/digital-citizenship
http://schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/discipline-code
http://schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/discipline-code
http://schools.nyc.gov/school-life/support/emergency-readiness
http://schools.nyc.gov/school-life/support/emergency-readiness
https://www.schools.nyc.gov/school-life/support/emergency-readiness
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DOE-এে নীপ্ত িরছি এেটি প্নোিে ও প্রখন সিায়ে িপ্েরবর 
বজায় োখা �া িয়োপ্ন, ভীপ্ত-রিের্শন এবং/অেবা বপু্লইং মুতি 
এবং রিেৃত বা ধােণােৃত জাপ্ত, বণ্শ, েৃষ্টি, জাপ্তগত িপ্েিয়, 
জাপ্তগত উৎপভতি, নাগপ্েেবে/অপ্ভবাসনগত অবস্া, ধম্শ, প্লঙ্, 
প্লঙ্িপ্েিয়, তলপ্ঙ্ে অপ্ভব্প্তি, প�ৌন অগ্াপ্ধোে, রিপ্তবপ্ন্তা, 
ওজরনে ভিভতিতে িক্ষিাতেষু্ তবষম্ মুতি।

DOE-এে িকলের জনযু ম�্ডযাদযার নীপ্তরত বপ্ণ্শত আরছ ঐসব 
ধেরনে আিেণ �া আমারেে স্কু লসমূরি প্নপ্ষধি এবং এে 
িারািাপ্র েরয়রছ প্রক্ষােথী, প্িতামাতা এবং েমথী সেস্রেে 
প�রোরনা ধেরনে ঘটনা প্েরিাট্শ েোে প্বপ্ভন্ন উিায় এবং স্কু ল 
িপ্েরবরর সেুক্ষা বৃপ্ধি এবং সেলরে প্নরয় স্কু ল িপ্েরবর ততপ্ে।

k  সেরলে রিপ্ত রেধিারবাধ সম্পরে্শ  আেও জানরত
schools.nyc.gov/respectforall পেখুন। 

ব্ক্েইং ক্নরিন
বুপ্লইং প্বপ্ভন্ন েেরমে িরত িারে প�মন ভীপ্ত-রিের্শন, তবষম্ 
অেবা িয়োপ্ন েো এবং তা রােীপ্েে, সামাপ্জে, পমৌপ্খে 
অেবা প্লপ্খতভারব েো িরত িারে। প্নরিে উিায়গুপ্ল অনুসেণ 
েরে িপ্েবােগুপ্ল বপু্লইং প্নেসরন এেটি গুরুবেিূণ্শ ভূপ্মো 
িালন েেরত িারে:

��বপু্লইং েী এবং েীভারব প্নোিেভারব এে প্বরুরধি ো াড়ারত 
িয় পস ব্ািারে আিনাে সন্ারনে সারে েো বলুন;

��মারঝমারঝ আিনাে সন্ারনে োরছ এ ব্ািারে পখাাজ প্নন 
এবং জানুন;

��স্কু ল, বনু্বান্ব এবং প�রোরনা উরদ্গ সম্পরে্শ  
তারে প্জরজ্স েরুন;

��আিনাে সন্ারনে মারঝ পোন িপ্েবত্শ ন আরছ প্েনা পসপ্েরে 
পখয়াল োখুন (প�মন, প্নঁিু আত্মম�্শাোরবাধ, ঘরুম ব্াঘাত, স্কু ল 
অেবা সামপ্জে িপ্েপ্স্প্ত এড়ারনাে মরতা অবস্া);

��আিনাে সন্ারনে পটেরনালপ্জ ব্বিারেে রিপ্ত নজে োখুন। 
(সাইবােবুপ্লইং তখনই ঘরট �খন পছরলরমরয়ো পসার্াল 
প্মপ্ডয়া, পসল পোন পটসিট ম্ারসজ এবং অন্ ইরলেট্প্নে 
মাধ্রম এরে অিেরে বুপ্ল েরে); এবং

��আিনাে সন্ানরে জানরত প্েন প�, �খন পছরলরমরয়ো হুমপ্ে 
অেবা বুপ্লইংরয়ে প্রোে িরছি এমন পবাধ েরে তখন পসটি 
বলা গুরুবেিূণ্শ। 

k  আিনাে সন্ারনে সারে েো বরল বুপ্লইং সম্পরে্শ  আেও 
জানুন এবং েীভারব তা রিপ্তরোধ েো �ায় পসটি জানরত 
stopbullying.gov পেখুন। 

ব্ক্েইং ক্রলপযাট্ড করুন
পোন ধেরনে বপু্লইং পমরন পনয়া িরব না। প�সব প্রক্ষােথী মরন েরে 
প� তাো অন্ প্রক্ষােথী অেবা েমথী সেস্ েতৃ্শ ে বুপ্লইং অেবা 
ভীপ্ত রিের্শনমলূে আিেণ, িয়োপ্ন অেবা তবষরম্ে প্রোে 
তারেে অবর্ই অপ্বলরম্ব ঘটনাটি স্কু রলে রিাতিবয়স্ োউরে 
জানারত িরব। এ ব্ািারে আেও, প�রোরনা প্রক্ষােথীে �াে 
বপু্লইংরয়ে ব্ািারে পোন তে্ আরছ, তারে এই আিেণ সম্পরে্শ  
স্কু রলে পেসরিটে েে অল প্লায়ারজাে োরছ প্বষয়টি প্েরিাট্শ 
েেরত িরব, (প�মনটি স্কু রল প্বপ্ভন্ন জায়গায় পেসরিটে েে অল 
পিাটোরে উপ্ল্প্খত আরছ) অেবা প�রোরনা স্কু ল েমথীে োরছ।

প� পেউ, এে অন্ভু্শ তি প্িতামাতা, বুপ্লইং সম্পরে্শ  ইরমইরলে 
মাধ্রমও RespectForAll@schools.nyc.gov ঠিোনায় প্েরিাট্শ 
অেবা সিায়তাে জন্ (718) 935-2288 নম্বরে পোন েেরত 
িারেন। 

স্কু ে-কমথী কিৃ্ডক ক্শক্ষযােথী হয়রযাক্ন
িপ্েবগ্শরে স্কু ল-েমথী েতৃ্শ ে প্রক্ষােথীে বুপ্লইং, িয়োপ্ন অেবা 
ভীপ্ত-রিের্শন স্কু রলে প্রিপ্সেি্াল অেবা DOE-এে অক্ফি অভ 
কপেশযাে ইনলভক্স্লগশলন (OSI) প্েরিাট্শ েেরত িরব। 

জাপ্ত, বণ্শ, বয়স, জাপ্তগত িপ্েিয়, ধম্শ, ধম্শপ্বশ্বাস, জাতীয় 
সূত্র, তলপ্ঙ্ে িপ্েিয়, তলপ্ঙ্ে রিোরভপ্ঙ্, প�ৌন অগ্াপ্ধোে, 
অপ্ভবাসনগত অবস্া, ওজন অেবা রিপ্তবপ্ন্তাে ভিভতিতে স্কু ল-
েমথী েতৃ্শ ে প্রক্ষােথীে রিপ্ত তবষম্মূলে আিেরণে অপ্ভর�াগ 
আিনাে সন্ারনে প্রিপ্সেিাল অেবা DOE-এে অক্ফি অফ 
ইক্যুয়যাে অপরচটুক্নটিলি (OEO) েেরত িরব। 

k  OSI অেবা OEO-পত অপ্ভর�াগ োরয়ে েেরত: schools.nyc.
gov/about-us/leadership/legal পেখুন। 

ক্নরযাপত্যাজক্নি ট্যুযান্সফযার
প�সেল প্িতমাতা মরন েরেন প� তারেে সন্ান স্কু রল প্নোিে নয় 
তারেে স্কু রলে প্রিপ্সেিাল অেবা তাে োপ্য়রবে প� ব্প্তি আরছন তাে 
োরছ উৎেণ্াে প্বষয়টি জানারত িরব। প্নোিত্তাজপ্নত ট্্াসেোে 
�প্ে জরুপ্ে িয়, স্কু লগুপ্ল প্িতামাতারেে সারে ঐ প্নোিত্তা প্বষয় 
সম্পপ্ে্শ ত ডেু্রমন্ট সংগ্রিে জন্ োজ েেরব। স্কু লগুরলারে 
অবর্ই বেপ্লে আরবেনিত্র এবং অন্ সেল সিায়ে োগজিত্র 
সংপ্লিষ্ ে্াপ্মপ্ল ওরয়লোম পসন্টারে জমা প্েরত িরব। 

k  আেও জানরত nyc.gov/schools/transfers পেখুন অেবা 
(718) 935-3500 নম্বরে পোন েরুন।
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3-কক
3-কক েম্শসূপ্িসমূি প্তন-বছে-বয়সীরেে স্কু ল এবং জীবরন 
ভপ্বষ্ত সােরল্ে জন্ প্রক্ষরণ রিস্তুত েেরত অনন্ 
সুর�াগ রিোন েরে। গরবষণায় পেখা পগরছ প�, েইু বছরেে 
উচ্চ-মারনে আপ্ল্শ এডুরেরন প্রশুরেেরে এপ্লরমন্টাপ্ে 
স্কু রল রিরবরোরল গপ্ণত, প্েপ্ডং, ভাষা এবং সামাপ্জে-
আরবগগত েক্ষতায় রপ্তিরালী েরে পতারল। বত্শ মারন 
ছয়টি প্ডপ্্রিরটে লভ্, রিপ্তটি 3-পে ক্াসরুম অনুসন্ান, 
আপ্বষ্াে, প্রক্ষণ এবং আনরদি িপ্েিূণ্শ। িূড়ান্ ি�্শারয়, 
প্সটিব্ািী 3-পে রিোন েেরত প্সটি পটেট এবং পেডারেল 
পনতৃরবেে সারে িাট্শনােপ্রি গড়রব। 

3-কক ক্শক্ষযােথীরযা কশলখ:
�রিাতিবয়স্ এবং এরে অিরেে সারে ইপ্তবািে 

ইন্টােঅ্ােররনে মাধ্রম ভাষাে উন্নপ্ত;

�ব্েস, সারয়সে/প্ডসোভাপ্ে, আট্শ এবং রোমাটিে পপ্-এে 
মাধ্রম িারত-েলরম প্রক্ষরণ সংপ্লিষ্ িরত;

�তেনপ্দিন ক্াসরুম রুটিন ততপ্ে েেরত এবং

�অনুভূপ্ত এবং প্িন্াভাবনা রিোর েেরত।

প�সব পছরলরমরয় 2016 সারল জরন্মরছ এবং প্নউ ইয়রে্শ  
বসবাস েরে, তাো 2019-20 স্কু ল বছরে 3-পে পরিাগ্ারম 
আরবেন েোে প�াগ্।

k  আেও জানুন schools.nyc.gov/3k ওরয়বসাইট পেরে। 

ক্রি-ক্কন্ডযারগযালট্ডন
ক্রি-কক পছরলরমরয়রেে সমস্া সমাধান েেরত, িড়রত, রিশ্ন 
েেরত, ভাষা েক্ষতা গড়রত এবং প্মরলপ্মরর োজ েেরত 
পরখায়। প্নউ ইয়ে্শ  প্সটিে রিরত্ে িাে বছে বয়সী প্ফ্, 
িূণ্শপ্েন, উচ্চ মানসম্পন্ন প্রি-পে পত প�রত িারে। েম্শসূপ্িগুপ্ল 
প্ডপ্্রিটে স্কু লসমূরিে রিরত্ে মিল্ায় লভ্, প্রি-পে পসন্টােস্ 
এবং প্নউ ইয়ে্শ  প্সটি আপ্ল্শ এডুরেরন পসন্টােস্।

ক্রি-কক ক্শক্ষযােথীরযা �যা ক্শলখ:
�সমস্া সমাধান, সংখ্া রনাতি েেরত, বণ্শ প্িনরত এবং 

প্লখরত, রিশ্ন প্জরজ্স েেরত এবং সিিাঠীরেে সারে 
প্বপ্ভন্ন প্জপ্নস পরয়াে েেরত;

�বই, ছদি, গান এবং প্রক্ষে ও সিিাঠীরেে সারে 
েোবাত্শ াে মাধ্রম রদিভাণ্ডাে গড়রত এবং ভাষাে 
জ্ান অজ্শন েেরত;

�রেইং, পিইপ্ন্টং, ভাষ্�্শ এবং অন্ প্ররল্পে মাধ্রম 
প্নরজরেেরে সৃজনরীলভারব রিোর েেরত;

�প্েটরনস েম্শোরণ্ড সংপ্লিষ্ িরত, রুটিন অনু�ায়ী িলরত 
এবং ইপ্তবািে এবং স্াস্্সম্ত অভ্াস গড়রত এবং

�তারেে িােিাররে িৃপ্েবী সম্পরে্শ  জ্ান অজ্শন েেরত 
এবং পসগুপ্ল েীভারব গপ্ণত, সারয়সে, সমাজ িাঠ এবং 
প্রল্পেলায় রিরয়াগ েো �ায় পসটি প্রখরত।

প�সব পছরলরমরয় 2015 সারল জরন্মরছ এবং প্নউ ইয়রে্শ  
বসবাস েরে, তাো 2019-20 স্কু ল বছরে প্রি-পে েম্শসূপ্িরত 
আরবেন েোে প�াগ্।

k  আেও জানুন schools.nyc.gov/prek ওরয়বসাইট পেরে। 

স্কু ে ক্দবলির বযাইলর ক্রি-কক ক্শক্ষে
অপ্ত তরররবে প্রক্ষা শুরু িয় এেটি প্রশু এপ্লরমন্টাপ্ে  
স্কু রল রিরবররে বহু আরগই। গরবষণায় পেখা পগরছ প�,  
প্রশুে মপ্স্তরষ্ে রতেো 85 ভাগ গঠিত িয় তাে িাাি বছে  
বয়রসে আরগ। প্রি-পে প্িতামাতাগণ প্রক্ষােথীো েী জারন  
এবং েী েেরত সক্ষম পসটি সম্প্রসােরণে জন্ স্কু ল  
প্েবরসে বাইরে প্রক্ষরণ গাইড েোে সিায়তা রিোন  
েেরত িারেন। আেও জানুন এবং প্বপ্ভন্ন প্েরসাস্শ পিরত 
schools.nyc.gov/preklearn সাইট পেখুন।

এক্েলমন্টযাক্র স্কু ে (কক–5 কগ্ড)
এক্েলমন্টযাক্র স্কু ে প্রশুরেে পরখা এবং নতুন তে্ ধােরণে 
ক্ষমতা বৃপ্ধি েরে। এপ্লরমন্টাপ্ে স্কু রলে প্রক্ষােথীো িেবতথী 
পগ্রডে ি্ারলঞ্জসমিূ পমাোরবলায় তারেে সৃজনরীলতা এবং 
প্বরলিষণ-মূলে প্িন্াে েক্ষতা বৃপ্ধি েেরত প্বপ্ভন্ন প্বষয় িাঠ 
েরে। প্েপ্ডং, োইটিং, প্লরসপ্নং, প্স্প্েং, গপ্ণত, প্বজ্ান, 
সমাজ িাঠ, পিলে, প্েপ্জরেল এডুরেরন এবং আট্শস 
প্রক্ষাে ভিভতি গরড় পেয় K–5 পগ্রডে প্রক্ষা।

ক্কন্ডযারগযালট্ডন
প্েন্ডােগারট্শন িরলা এমন স্ান, প�খারন সাক্ষেতা ও গপ্ণরতে 
পমৌপ্লে ভিভতি গরড় ওরঠ। এই পগ্রড প্রক্ষােথীো �া েেরব:

�বণ্শমালা পররখ (এে মরধ্ আরছ প্বপ্ভন্ন বরণ্শে ধ্বপ্ন, 
রদি, উচ্চােণ);
�প্স্ি, রেইং এবং োইটিংরয়ে মাধ্রম প্িন্া-ভাবনা ও 

অনুভূপ্ত পরয়াে েরে;
�প্মউপ্জে, অঙ্ সঞ্চালন এবং নাটে ততপ্ে;
�সংখ্া পিরন এবং 100 ি�্শন্ গণনা পররখ;
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�10 ি�্শন্ সংখ্াে প�াগ এবং প্বরয়াগ েেরত িারে;
�িপ্েবাে, স্কু ল এবং েমু্প্নটি সেস্রেে সম্পরে্শ  পররখ এবং

�উপ্দ্ে, রিাণী এবং প্নপ্ে্শ ষ্ প্েছু িোে্শ (প�মন- ধাতু এবং োঠ) 
এবং তারেে তবপ্রষ্্ প্নরয় অনুসন্ান েরে।

রিেম কগ্ড
প্রক্ষােথীো তারেে রিেম পগ্রড রদি ও গপ্ণরতে উিে তারেে 
জ্ারনে বৃপ্ধি ঘটায় এবং:

�স্ারনে মান এবং িূণ্শ সংখ্া পবারঝ;
�20 ি�্শন্ সংখ্াে প্বরয়াগ েেরত িারে;
�আেৃপ্তে প্ববেণ পেয়;
�সময় বলরত িারে;
�প্বপ্ভন্ন আেৃপ্ত, সাইজ এবং ধেরনে রিাণী পিরন এবং তুলনা 

েেরত িারে;
�েঠিন, তেল এবং বায়বীয় িোরে্শে গুণাবপ্ল পিরন;
�আবিাওয়া এবং পমৌসুরমে িপ্েবত্শ রনে পমৌপ্লে প্বষয়গুপ্ল 

পবারঝ এবং

�প্মউপ্জে এবং ছদি প্নরয় অনুসন্ান েরে।

ক্দ্বিীয় কগ্ড
প্দ্তীয় পগ্রডে প্রক্ষােথীো প্বপ্ভন্ন ধেরনে প্বষয় িাঠ েরে 
উচ্চতে িঠন ও প্লখন েক্ষতাে িারািাপ্র গপ্ণরতে েক্ষতাও 
বৃপ্ধি েেরব। প্রক্ষােথীো শুরু েেরব:

�প্নরজরেে পলখা সম্পােনা েেরত;
�তাো �া িরড়, তা প্নরয় "পে, েী, পোোয়, েখন, পেন এবং 

েীভারব" ইত্াপ্ে রিশ্ন েেরত;
�গপ্ণত-ভিভতিক েোে অঙ্ক সমাধান েেরত;
�100 ি�্শন্ সংখ্াে প�াগ এবং প্বরয়াগ েেরত;
�ভগাংর এবং িপ্েমারিে প্বপ্ভন্ন ইউপ্নট প্নরয় োজ েেরত, 

প�মন টাো;

� NYC-এে ইপ্তিাস, ভূরগাল এবং স্ানীয় সেোে প্নরয় িাঠ 
েেরত এবং

�আে্শ সারয়রসেে রিােপ্মে প্বষয়গুপ্ল প্নরয় অনুসন্ান। 

িৃিীয় কগ্ড
তৃতীয় পগ্রড প্রক্ষােথীো প্রখরব প্ে েরে গপ্ণরত তারেে েক্ষতা 
উন্নয়রনে সারে সারে গুণ ও ভাগসি তারেে ভাবনা স্ষ্ভারব 
রিোর েেরত িয়। তৃতীয় পগ্রডে প্রক্ষােথীো �া েেরব:

�100 ি�্শন্ সংখ্াে গুণ এবং ভারগে সমস্াে সমাধান;
�রিেম বারেে মরতা প্বশ্ব েমু্প্নটি এবং সংস্কৃ প্ত প্বষরয় 

প্রখরব;
�রদি এবং তাি সম্পরে্শ  আেও ভারলা বুঝরত প্রখরব;
�েীভারব রিাণী এবং উপ্দ্ে পবারি োরে এবং তারেে 

িােিাররে িপ্েরবররে সারে মাপ্নরয় পনয় পস ব্ািারে 
অনুসন্ান েেরব এবং

�রিেমবারেে মরতা NY পটেট ম্াে/ইএলএ িেীক্ষা পেরব। 

চিটুে্ড কগ্ড
প্রক্ষােথীো �খন িতুে্শ পগ্রড উরঠ, তখন তাো:

�পটসিরটে প্েম অেবা রিধান প্বষয়টি রনাতি েরে, পনাট প্নরত 
পররখ, প্েসাি্শ  েরে এবং তে্ সংগঠিত েেরত িারে;

�বহু-ধারিে, েো-ভিভতিক গপ্ণত সমস্াে সমাধান েেরব;
�ভগাংররে প�াগ, প্বরয়াগ এবং গুণ েেরব;
�পোণ, আয়তন, ভে এবং সময় িপ্েমাি েেরব;
�NY পটেরটে ইপ্তিাস এবং গভন্শরমন্ট প্বষরয় অনুসন্ান 

েেরব এবং 
�রিাণী, উপ্দ্ে, রিােৃপ্তে িপ্েরবর, ইরলপ্ক্ট্রপ্সটি, ম্াগরনপ্সয়াম 

এবং িাপ্ন, ভূপ্ম এবং বায়ু েীভারব এরে অিরেে সারে 
ইন্টােঅ্াটে েরে পস প্বষয়গুপ্ল জানরব।
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হযাই স্কু লের জনযু রিস্তুি হলি 
শুরু করুন
িাই স্কু রলে জন্ রিস্তুত িওয়া শুরু েো স্কু ল প্রক্ষােথী এবং 
তারেে িপ্েবারেে জন্ েখনই অপ্ত পবপ্র আরগ নয়।

রিস্তুি কহযান: 6 এবং 7 কগ্ডিমূহ
আিনাে সন্ারনে আগ্রিে সারে মানানসই এমন স্কু ল 
এবং েম্শসূপ্িে জন্ প্েসাি্শ  েরুন এবং DOE-এে িাই 
স্কু ল প্ডরেটেপ্ে-এে মাধ্রম রিপ্তটি েম্শসূপ্িরত ভপ্ত্শ  রত্শ  
েী েী তা পজরন প্নন। পবরছ পনওয়াে জন্ 700টিে 
অপ্ধে েম্শসূপ্ি সম্বপ্লত 400টি িাই স্কু ল েরয়রছ। 

আলবদন করুন: কগ্ড 8*
স্কু ল পেয়াে, তে্ অপ্ধরবরন এবং ওরিন িাউরস প�াগ 
প্েন। আেও তরে্ে জন্ িৃষ্ঠা 7 পেখুন।

*রিেম-বারেে 9 পগ্রডে প্রক্ষােথীগণ 10 পগ্রড ভপ্ত্শ ে জন্ 
িাই স্কু ল ভপ্ত্শ  রিপ্রিয়ায় অংরগ্িণ েেরত িারে।

পচিম কগ্ড
িঞ্চম পগ্রড প্রক্ষােথীো – �া প্মডল্ স্কু রলে আরগে পরষ পগ্ড 
– তারেে  6–8 পগ্রড প�সব িাঠ্রিম শুরু েেরব পসগুপ্লে 
রিস্তুপ্তরত তারেে সময় ব্য় েরে। িুরো রিাপ্তষ্ঠাপ্নে বছে 
জরুড় িঞ্চম পগ্রডে প্রক্ষােথীো �া েেরব:
�আেও গুরুগম্ভীে বই িরড় এবং নতুন রদিাবপ্ল প্ররখ 

রদিভাণ্ডাে গরড় তুলরব; 
�রিতীেী ভাষা বুঝরব এবং ব্বিাে েেরব; 
�রিমারণে সারে প্নরজরেে ব্াখ্া পরয়াে েোে িারািাপ্র 

পটসিরটে ব্াখ্া এবং সাে-সংরক্ষি েেরত প্রখরব;
�এের রতাংররে স্ারনে েরপ্মরেে ব্বিাে অনুসন্ান 

েেরব;
�উচ্চতে ভগাংর, প্জওরমট্রি, িপ্েমাি এবং গুণরনে ব্বিাে 

সং�ুতি েেরব;
�প্বশ্ব ভূরগাল, িপ্চিমা সংস্কৃ প্ত, রিািীন িপ্চিমা সমাজ প্বষরয় 

িাঠ েেরব;
�আে্শ সারয়সে সম্পরে্শ  আেও জানুন, এে অন্ভু্শ তি 

এরোপ্সরটেম; এবং

�ইপ্তবািে স্াস্্ এবং িুষ্টিে অনুরীলন ি�্শারলািনা েরুন।

ক্মডে্ স্কু ে (6–8 কগ্ড)
ক্মডে স্কু ে িরলা পছরলরমরয়রেে রিাপ্তষ্ঠাপ্নে ও সামাপ্জে-
আরবগজপ্নত পবরড় ওঠাে পক্ষরত্র এেটি গুরুবেিূণ্শ সময়। এটি 
এেটি উত্তেণ োল �াে সারে সম্পৃতি োেরত িারে রােীপ্েে, 
মানপ্সে এবং সামাপ্জে িপ্েবত্শ ন। আত্মম�্শাোরবাধ, আস্া ও 
আত্মপ্নভ্শ েরীলতা প্নরয় পছরলরমরয়রেে সমস্া োেরত িারে। 
এই সমরয় প্িতামাতারেে সম্পৃতি োো গুরুবেিূণ্শ এবং তারেে 
জানা উপ্িত পছরলরমরয়রেে জীবরন এসমরয় েী ঘটরছ। এই 
বছেগুপ্লরত িাই স্কু ল এবং তাে িেবতথী জীবরনে ভিভতি ততপ্ে 
িয় �খন প্রক্ষােথীো েরলজ সম্ভাবনা অনুসন্ান েরে এবং 
তাে জন্ রিস্তুপ্ত পনয়।

েঠি কগ্ড
�খন প্রক্ষােথীো তারেে ষষ্ঠ পগ্রড প্মডল্ স্কু ল অপ্ভজ্তা শুরু 
েরে, তাো:

�প্বপ্ভন্ন ধেরনে সাপ্িত্ িরড়, পলখরেে টোইল, রদি িয়ন, 
তারেে মতামত এবং োঠারমা প্বরলিষণ েরে;
�ভাষা, টোইল এবং স্ে ততপ্েে িারািাপ্র প্ববেণমূলে ও 

�ুপ্তিিূণ্শ পলখা পলরখ;
�অ্ালরজবো, িপ্েসংখ্ান, অনুিাত এবং এে-ভ্াপ্েরয়বল 

প্বপ্রষ্্ ইেু্রয়রন পররখ;
�িৃপ্েবীরত প্বপ্ভন্ন ধেরনে রপ্তি এবং জীবন সম্পরে্শ  

জারন এবং

�িূব্শ পগালারধ্শে ভূরগাল এবং ইপ্তিাস অনুসন্ান েরে, এে 
অন্ভু্শ তি আপ্ফ্ো, এপ্রয়া, ইউরোি এবং অর্রিপ্লয়া।

িপ্ম কগ্ড
সতিম পগ্রডে প্রক্ষােথীো:

�প্বপ্িত্র তবপ্রষ্্ এবং টোইরলে পলখা প্লখরব, এে অন্ভু্শ তি 
বহুপ্বধ েষৃ্টিভপ্ঙ্ে �ুপ্তিবােী েিনা;
�িাে, অনুিাত, আনুিাপ্তে িাে এবং রতেো ব্বিাে েরে 

গপ্ণত সমস্াে সমাধান েেরব;
�তারেে প্জওরমট্রিে জ্ান বৃপ্ধি েেরব – এে মরধ্ আরছ, 

পক্ষত্রেল, িৃষ্ঠতল, িপ্েপ্ধ এবং আয়তন;
�সমরয়ে সারে সারে ভূিৃরষ্ঠে প� িপ্েবত্শ ন িয় পসসম্পরে্শ  

অনুসন্ান েেরব;
�প্সটি, পটেট এবং �ুতিোর্রেে ইপ্তিাস প্রখরব; ঔিপ্নরবপ্রে 

সমরয়ে আরগ পেরে – গৃি �ুধি ি�্শন্ এবং

�প্ভজু্ য়াল আট্শস্, প্মউপ্জে, ডাসে অেবা প্েরয়টাে প্নরয় 
অনুসন্ান িালারব।
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থীো ে

ী প্র
খ

রছ?



26

অযুযাকযালডক্মক শি্ড  7এবং 8 কগ্কডর জনযু
ক্বেয় 7 কগ্ড 8 কগ্ড

ইংপ্লর ল্াঙ্রুয়জ আট্শস (ELA) িুরো বছে িুরো বছে

সমাজিাঠ িুরো বছে িুরো বছে

ম্াে িুরো বছে িুরো বছে

প্বজ্ান িুরো বছে িুরো বছে

ল্াঙ্রুয়জ আোে ে্ান ইংপ্লর (LOTE) এেটি িূণ্শ বছে

প্েপ্জে্াল এডুরেরন অধ্শ বছরেে প্রক্ষাপ্নরে্শরনা অধ্শ বছরেে প্রক্ষাপ্নরে্শরনা

পিলে অধ্শ বছরেে প্রক্ষাপ্নরে্শরনাে পমাট

আট্শস এেটি িূণ্শ বছে, প্নরি উপ্ল্প্খত প্বষরয় অন্ত েটুি োভাে েরে: 
প্ভজু্ য়াল আট্শস্, প্মউপ্জে, ডাসে, অেবা প্েরয়টাে

পটেরনালপ্জ পমাট িুরো এে বছে

লাইরব্প্ে ও ইনেেরমরন প্স্ল রিপ্ত সতিারি এেটি প্িপ্েয়ড রিপ্ত সতিারি এেটি প্িপ্েয়ড

ে্াপ্েয়াে পডরভলিরমন্ট এবং অেু্রিরন্াল টোপ্ডজ সময় স্কু ল েতৃ্শ ে প্নরূপ্িত

পিাম এবং ে্াপ্েয়াে প্স্লস এে বছরেে প্তন িতুে্শাংররে পমাট

বাইপ্লঙ্য়ুাল এডুরেরন এবং/অেবা ENL প্রক্ষােথীরেে চাভিদাভিভতিক

আেও তরে্ে জন্ িৃষ্ঠা 12-পত পরিারমাররনে নীপ্ত পবাঝাে পসেরনটি পেখুন।

অষ্টম কগ্ড
িুরো স্কু ল বষ্শরে সামরন পেরখ িাই স্কু ল শুরুে িূরব্শ, অষ্ম 
পগ্রডে প্রক্ষােথীো �া েেরব:
�িাই স্কু রল প�সব িাপ্িো আরছ পসগুপ্লে জন্ রিস্তুত েরে 

এমন প্বপ্ভন্ন ধেরনে পটসিরটে ব্াখ্া এবং প্বরলিষণ েরুন;
�প্বপ্ভন্ন োইটিং পটেপ্নে প্নরয় গরবষণা েরুন, এে মরধ্ 

আরছ অ্ানালপ্জ, অ্ালুসন এবং আয়েপ্ন;
��ুপ্তিিূণ্শ পটসিরটে �ুপ্তি এবং োেণসমূি মূল্ায়ন েরুন;

�অ্ালরজবোে সমীেেণ সমাধান েেরত গ্াে প্নরয় োজ 
েেরব, প্িেরগাপ্েয়ান প্েওরেরমে ব্বিাে েেরব এবং 
2D এবং 3D প্েগাে প্বরলিষণ েেরব;

�মানুষ েীভারব িপ্েরবররে ক্ষপ্ত েরে পসটি রনাতি েেরব;
�গপ্তে সূত্র �া িৃপ্েবীরত এবং পসৌেজগব্ািী িোরে্শে 

িলািরলে ব্াখ্া পেয় পসগুপ্ল প্নরয় অনুসন্ান িালারব;
�িুনগ্শঠন, প্রল্পায়ন, প্বশ্ব�ুধি এবং �ুতিোর্রেে ইপ্তিারসে 

আধুপ্নে সময়গুপ্ল প্নরয় অনুসন্ান েেরব এবং

�প্ভজু্ য়াল আট্শস্, প্মউপ্জে, ডাসে অেবা প্েরয়টারেে 
জ্ারনে সম্প্রসােণ ঘটারব।
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হযাই স্কু ে (9–12 কগ্ড)
িাই স্কু ল এেটি উদ্ীিনাময় সময়, �খন প্রক্ষােথীরেে োেরব 
অপ্ধে বাছাই ক্ষমতা, প্েন্তু োপ্য়বেও োরে অপ্ধে। প্রক্ষােথীো 
প্বভন্ন প্বষরয় মাটোে িরয় উঠরত তখন োজ েরে, েরলজ 
ও পিরাগত সুর�াগ অনুসন্ান েরে এবং গ্াজরুয়ররনে রত্শ  
িূেরণে লরক্ষ্ অগ্সে িয়। পগ্ড, পোস্শওয়াে্শ , িাঠ্রিম 
বপ্িভূ্শ ত েম্শোণ্ড, ইন্টান্শপ্রি এবং পস্ছিােমথী অপ্ভজ্তা 
অত্ন্ গুরুবেিূণ্শ। িাই স্কু রলে প্রক্ষােথীো তারেে োপ্য়রবেে 
অগ্াপ্ধোে রিোরন এবং সঠিে িরে এপ্গরয় প�রত সিায়তাে 
রিরয়াজন পবাধ েেরত িারে।

অযুযাকযালডক্মক ক্বেয়িমূহ
িাই স্কু রলে পরষ নাগাে, প্রক্ষােথীরেে প্েছু প্নপ্ে্শ ষ্ পোরস্শ এবং 
প্বপ্ভন্ন প্বষরয়ে িেীক্ষায় িাস েো আবপ্র্ে িরত িারে, 
এে মরধ্ আরছ ইংরেপ্জ, গপ্ণত, সমাজ িাঠ এবং সারয়সে। 
প্রক্ষােথীো এইসব পোরস্শ িাস েরে পরিপ্ডট অজ্শন েরে। স্কু ল 
অেবা েম্শসূপ্িে উিে ভিভতি েরে প্নপ্ে্শ ষ্ পোরস্শে প্বেল্প প্ভন্ন 
প্ভন্ন িরত িারে। গ্াজরুয়ট িবাে জন্ প্রক্ষােথীরেেরে অবর্ই 
পমাট 44 পরিপ্ডট অজ্শন েেরত, িৃেেভারব প্নপ্ে্শ ষ্ প্বষয়সমূরি 
এবং প্নপ্ে্শ ষ্ িেীক্ষায় িাস েেরত িরব।

ক্ডললেযামযার শি্ড
প্নউ ইয়ে্শ  পটেরট, প্রক্ষােথীো প্তন ধেরনে প্ডরপ্ামা লাভ েেরত 
িারে: ক্রলজন্টি ্ক্ডললেযামযা, উচ্চির ক্রলজন্টি ্ক্ডললেযামযা এবং 
থিযানীয় ক্ডললেযামযা। উচ্চতে প্েরজন্টস ্প্ডরপ্ামা প্রক্ষােথীরেেরে 
গপ্ণত, সারয়সে এবং ইংরেপ্জ প্ভন্ন অন্ ভাষায় বাড়প্ত েক্ষতা 
রিের্শরনে সরু�াগ রিোন েরে। সেল প্রক্ষােথী প্েরজন্টস ্অেবা 
উচ্চতে প্েরজন্টস ্প্ডরপ্ামা অজ্শন েেরত িারে। শুধমুাত্র পসইসব 
প্রক্ষােথী �াো প্নপ্ে্শষ্ মানেণ্ড িেূণ েরে তাো স্ানীয় প্ডরপ্ামা 
অজ্শন েেরত িারে। এইসব প্ডরপ্ামা তবধ িাই স্কু ল প্ডরপ্ামা।

প্ডরপ্ামা অজ্শরনে জন্, প্রক্ষােথীরেেরে অবর্ই প্নপ্ে্শ ষ্ পোস্শ 
পরিপ্ডট এবং প্নপ্ে্শ ষ্ প্েরজন্টস্ িেীক্ষায় িাস েেরত িরব। 
সেল প্রক্ষােথীরে সম্ভাব্ সরব্শাচ্চ েরঠাে প্বেল্পটিে রত্শ  িূেরণ 
উৎসাপ্িত েো উপ্িত। পোন প্িতামাতা �প্ে মরন েরেন প� 
তাে সন্ান গ্াজরুয়ট েোে সঠিে িরে পনই, তািরল অপ্বলরম্ব 
প্রক্ষােথীে গাইরডসে োউরসেলরেে সারে েো বলা উপ্িত। 

k  পলাোল, প্েরজন্টস্ এবং অ্াডভাসেড্ প্েরজন্টস্-এে 
রত্শ াবপ্ল সম্পরে্শ  এবং িারািাপ্র েরলজ ও পিরা-রিস্তুপ্ত  
সম্পরে্শ  জানরত িরল schools.nyc.gov/school-life/
rules-for-students/graduation-requirements 
ওরয়বসাইট পেখুন।

কলেজ ও কপশযা রিস্তুক্ি
প্রক্ষােথীরেেরে �তুটুেু সম্ভব সরব্শাচ্চ ি্ারলঞ্জিূণ্শ ও েরঠাে 
িাি�ুতি পোস্শ সম্পন্ন েেরত িরব এবং উচ্চতে পোস্শওয়াে্শ , 
ইরলেটিভ এবং রিরয়াজরন বাড়প্ত সিায়তাে সুর�াগ গ্িণ 

েেরত িরব। েরলজ এবং পিরাগত রিস্তুপ্ত রিের্শন েেরত 
প্রক্ষােথীরেেরে আবপ্র্ে িেীক্ষাসমরূি উচ্চ পস্াে েোে 
লরক্ষ্ োজ েোয় উৎসাপ্িত েো উপ্িত। গ্্াজরুয়ররনে জন্ 
এসব আবপ্র্ে প্বষয় ছাড়াও, গপ্ণত এবং সারয়রসে বাড়প্ত 
পোস্শ, রিেৃতিরক্ষ এেজন প্রক্ষােথীে েরলজ অেবা েম্শস্রল 
সােরল্ে রিস্তুপ্তরত রিরয়াজন িরত িারে। আেও জানরত 
আিনাে স্কু ল োউরসেলরেে সারে েো বলুন।

কপশযাগি এবং কটকক্নলকে এডুলকশন
িাই স্কু রল রিরবরোেী প্রক্ষােথীরেে বভৃতিমলূক এবং ধাোবাপ্িে 
কযুযাক্রয়যার অযুযান্ড কটকক্নকযুযাে এডুলকশন (CTE) পোস্শ 
পনবাে প্বেল্পও েরয়রছ, �খন প্রক্ষােথীো প্নপ্ে্শ ষ্ পিরাে অংর 
প্িরসরব সারয়সে, পটেরনালপ্জ, এপ্ঞ্জপ্নয়াপ্েং, গপ্ণত (STEM) 
িারঠে সুর�াগ িায়। প্রক্ষােথীো েম্শরক্ষরত্রে অপ্ভজ্তা লাভ 
েরে প্রল্পসমূরিে পিরাোেরেে িারািাপ্র োজ েোে মাধ্রম। 
েম্শরক্ষত্রসমূরিে মরধ্ আরছ তে্ রি�ুপ্তি, স্াস্্ িপ্েি�্শা, 
প্মপ্ডয়া ও প্ডজাইন, প্নম্শাণ, এপ্ঞ্জপ্নয়াপ্েং, িপ্েবিন, েন্ন প্রল্প 
এবং আপ্তপ্েয়তা ও ব্বসা। পটেট-অনুরমাপ্েত CTE রিমানুে 
প্বষয়গুপ্লে জন্ পরিপ্ডরটে রত্শ ও প্ভন্ন প্ভন্ন �া প্নভ্শ ে েরে 
প্নপ্ে্শ ষ্ েম্শসূপ্িে উিে এবং প্রক্ষােথীরেেরে পমাট 44 পরিপ্ডরটে 
অপ্ধেও েেরত িরত িারে।

k  CTE সম্পরে্শ  আেও জানরত cte.nyc ঠিোনায় �ান।

IEP-�্তি ক্শক্ষযােথীলদর জনযু উত্রে পক্রকল্পনযা
িাই স্কু রলে িরে জীবন িপ্েেল্পনা এেটি গুরুবেিূণ্শ রিপ্রিয়া, 
প্বররষভারব IEP-�ুতি প্রক্ষােথীরেে জন্। গ্্াজরুয়ররনে 
িেসমূি, উত্তেরণে প্েরসাস্শ এবং সন্ানরেে সরব্শাত্তম 
সুর�াগসমিূ আরলািনাে জন্ প্িতামাতারেে সন্ারনে 
স্কু রলে সারে প�াগার�াগ েো উপ্িত। এছাড়া, বরো-ভিভতিক 
ট্যুযানক্জশন অযুযান্ড কলেজ অযুযাকলিি কিন্টযারগুক্ে 
প্িতামাতারেে জন্ অন্ উিারয় তারেে সন্ানরেে গ্্াজরুয়রন 
এবং ট্্ানপ্জরন িপ্েেল্পনা িপ্েিাপ্লত েেরত িারে। 

k  IEP-�ুতি প্রক্ষােথীরেে জন্ উত্তেণ িপ্েেল্পনা সম্পরে্শ  
আেও জানরত schools.nyc.gov/special-education 
সাইট পেখুন।
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http://cte.nyc
http://schools.nyc.gov/special-education
http://schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/graduation-requirements
http://schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/graduation-requirements
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ক্রলজন্টি্ এবং উচ্চির ক্রলজন্টি্ ক্ডললেযামযার শি্ড

$1,730
$1,625 

$1,341
$1,137

$748
$738

$678
$493

রিপেরনাল প্ডপ্গ্

ডটেোল প্ডপ্গ্

মাটোস্শ প্ডপ্গ্

স্াতে প্ডপ্গ্

অ্ারসাপ্সরয়ট প্ডপ্গ্

প্েছু েরলজ

িাই স্কু ল প্ডরপ্ামা

িাই স্কু ল প্ডরপ্ামাে পিরয় েম

ক্ডকলেযামযার গুরুত্ব আলে

পবপ্র পলখািড়া জানা মানুষ পবপ্র পবতন িারব বরল আরা েো িয়।

সূত্র: U.S. প্ডিাট্শরমন্ট অে পলবাে

রিপ্তবপ্ন্তা�ুতি প্েছু প্রক্ষােথী প্েছু প্েছু নমনীয়তাসি গ্্াজরুয়ট িওয়াে উি�ুতি িরত িারে। এসব নমনীয়তা সম্পরে্শ  আেও জানরত আিনাে স্কু রলে সারে েো বলুন। 
* প্রক্ষােথীরেে শুধু েটুি ল্াঙ্রুয়জ আোে ে্ান ইংপ্লর (LOTE) পরিপ্ডট রিরয়াজন িয় �প্ে তাো আট্শস্ অেবা CTE অনরুমােন িায়। প্েছু প্রক্ষােথী �ারেে রিপ্তবপ্ন্তা আরছ �া পোন ভাষা 
পরখাে জন্ ি্ারলপ্ঞ্জং তাো LOTE-এে িপ্েবরত্শ  অন্ প্বষরয় পরিপ্ডট অজ্শন েেরত িারে।

ক্রলজন্টি্ ক্ডললেযামযা
নূযুনিম বযাধযুবযাধকিযা ক্বেয়

অযুযাডভযান্সড্ ক্রলজন্টি্ ক্ডললেযামযা
নূযুনিম বযাধযুবযাধকিযা

NY ক্রলজন্টি্ পরীক্ষযা 
(নূযুনিম কস্যার 65) ককযাি্ড করিক্ডটি্ NY ক্রলজন্টি্ পরীক্ষযা 

(নূযুনিম কস্যার 65) ককযাি্ড করিক্ডটি্

1 পরীক্ষযা  
ইংপ্লর ল্াঙ্রুয়জ আট্শস্ 8 ককযাি্ড করিক্ডট

ইংক্েশ েযুযাগেল্য়জ 
আট্ডি্ প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি

1 পরীক্ষযা 
�অ্ালরজবো I 
�প্জওরমট্রি অেবযা
�অ্ালরজবো II

6 ককযাি্ড করিক্ডট
নূ্নতম 2 পরিপ্ডট উচ্চতে 
গপ্ণরত (প�মন, প্জওরমট্রি 
অেবা অ্ালরজবো II)

গক্েি

3 পরীক্ষযা
অ্ালরজবো I
প্জওরমট্রি এবং  
অ্ালরজবো II

প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি 

1 পরীক্ষযা
��প্বশ্ব ইপ্তিাস এবং 

প্জওগ্াপ্ে অেবযা  
��ুতিোর্রেে ইপ্তিাস  

ও সেোে

8 ককযাি্ড করিক্ডট
�পগ্াবাল প্িপ্্রি: 4 পরিপ্ডট
��তুিোর্রেে ইপ্তিাস: 2 পরিপ্ডট
�অে্শনীপ্ত: 1 পরিপ্ডট
�গভন্শরমন্ট: 1 পরিপ্ডট

কিযাশযুযাে স্যাক্ডজ প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি

1 পরীক্ষযা
�প্লপ্ভং এনভায়েনরমন্ট
�পেপ্মপ্্রি
�আে্শ সারয়সে অেবযা 
�প্েপ্জসি

6 ককযাি্ড করিক্ডট
�লাইে সারয়সে: 2 পরিপ্ডট
�প্েপ্জে্াল সারয়সে: 

2 পরিপ্ডট
�লাইে সারয়সে অেবা 

প্েপ্জে্াল সারয়সে: 2 পরিপ্ডট

ক্বজ্যান

2 পরীক্ষযা
�প্লপ্ভং এনভায়েনরমন্ট 

এবং
পেপ্মপ্্রি
আে্শ সারয়সে অেবযা 
প্েপ্জসি

প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি

প্েছুই নয় 2 ককযাি্ড করিক্ডট ফলরন েযুযাগেল্য়জ
1 পরীক্ষযা
�ল্াঙ্রুয়জ আোে ে্ান 

ইংপ্লর (LOTE)*
6 ককযাি্ড করিক্ডট

প্েছুই নয় 4 ককযাি্ড করিক্ডট
রিপ্ত বছে

শরীরচচ্ড যা ক্শক্ষযা প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি

প্েছুই নয় 1 ককযাি্ড করিক্ডট কহেে প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি

প্েছুই নয় 2 ককযাি্ড করিক্ডট
ক্ভজয্ুয়যাে আট্ড, 
ক্মউক্জক, ডযুযান্স 
অেবযা ক্েলয়টযার

প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে অনুরূি

1 পরীক্ষযা
�প�রোরনা প্েরজন্টস্ 

িেীক্ষা অেবযা  
প্রক্ষােথীে িছরদিে পটেট-
অনরুমাপ্েত মলূ্ায়ন 

7 ককযাি্ড করিক্ডট
ঐক্ছিক ককযাি্ড 
এবং অনযু 
বযাধযুবযাধকিযা

1 পরীক্ষযা
�প�রোরনা প্েরজন্টস্ 

িেীক্ষা অেবযা প্রক্ষােথীে 
িছরদিে পটেট-অনুরমাপ্েত 
মূল্ায়ন 

3 ককযাি্ড করিক্ডট

5 পরীক্ষযা 44 ককযাি্ড করিক্ডট কমযাট 9 পরীক্ষযা 44 ককযাি্ড করিক্ডট
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এই িাট্শ প্রক্ষাে স্তে এবং গড় সাতিাপ্িে পবতরনে সম্পে্শ  রিের্শন েরে ।
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গ্যুযাজল্য়ট হওয়যার অনযুযানযু উপযায়: পবপ্র-বয়সী অেবা 
প্নম্ন-পরিপ্ডট অজ্শনোেী প্রক্ষােথীরেে িাই স্কু ল প্ডরপ্ামা 
অজ্শরন প�াগ্ েরে পতালা এবং িাই স্কু রলে িেবতথী 
জীবরন সােরল্ সিায়তায় বাড়প্ত েম্শসূপ্ি েরয়রছ। 

ট্যান্সফযার স্কু ে
ট্্াসেোে িাই স্কু লগুপ্ল প্নম্ন-পরিপ্ডট অজ্শনোেী 
প্রক্ষােথীরেেরে পরিপ্ডট এবং েক্ষতা অজ্শরন প্বপ্ভন্ন 
অ্াোরডপ্মে সুর�াগ রিোন েরে �া তারেে িাই স্কু ল 
পরষ েো এবং েরলজ ও পিরা জীবরনে রিস্তুপ্তে জন্ 
রিরয়াজন। 16–21 বছে বয়সী প্রক্ষােথী �াো েমিরক্ষ 
এে বছরেে িাই স্কু ল সম্পন্ন েরেরছ তাো ট্াসেোে স্কু রলে 
প�াগ্। অন্ িাই স্কু লগুপ্লে মরতা, ভপ্ত্শ ে রত্শ  প্ভন্ন প্ভন্ন িরত 
িারে। ট্্াসেোে িাই স্কু লগুপ্লরত অন্ িাই স্কু লগুপ্লে মরতা 
এেই গ্্াজরুয়ররনে রত্শ  েরয়রছ এবং প্রক্ষােথীরেে অবর্ই 
প্েরনে পবলা িূণ্শ সমরয়ে স্কু রল অংর প্নরত িরব।  

ইয়যাং অযুযাডযাল্ট বলরযা কিন্টযার
ইয়যাং অযুযাডযাল্ট বলরযা কিন্টযারগুক্ে (YABCs) িরলা নন-
প্ডরপ্ামা রিোনোেী সন্্াে েম্শসূপ্ি প�গুপ্ল প্ডজাইন েো 
িরয়রছ িাই স্কু ল প্রক্ষােথীরেে জন্ �াো পরিপ্ডট অজ্শরন 
প্িপ্ছরয় আরছ, ঝরে িড়াে ঝুাপ্েরত আরছ অেবা প্েরনে 
পবলায় রিাতি বয়স্রেে োপ্য়বে িালন েেরছ �াে োেরণ 
তারেে স্কু রল �াওয়া ব্িত িরছি। 17–21 বছে বয়সী 
প�সব প্রক্ষােথী িাে বছে িাই স্কু রল িরড়রছ এবং েমিরক্ষ 
17 পরিপ্ডট অজ্শন েরেরছ তাো ইয়াং অ্াডাল্ট বরো 
পসন্টারে �াবাে প�াগ্। 

ক্ডললেযামযার ক্বকল্প
প্সটিে অপ্ধবাসী এবং প্রক্ষােথী �াো প্সটি িাই স্কু ল পেরে 
প্ডরপ্ামা অজ্শরনে িরে পনই তাো অন্ সাটি্শপ্েরেরন এবং 
পরিরডনপ্রয়াল অজ্শন েেরত িারে �া তারেে িাই স্কু ল 
িেবতথী জীবরন সিায়ে প্বেল্প প্িরসরব রিসাপ্েত িরব:

পযুযােওলয়জ টটু গ্যুযাজল্য়শন করিযাগ্যাম
পযুযােওলয়জ টটু গ্যুযাজল্য়শন করিযাগ্যাম (P2G) 17–21 বছে 
বয়সী প্রক্ষােথীরেেরে িাই স্কু ল প্ডরপ্ামা অজ্শরনে সিায়তা 
রিোন েরে সেল ভপ্বষ্রতে জন্ তারেেরে রিস্তপ্ত এবং 

রিরয়াজনীয় উিেেণ রিোন েরে। P2G এেটি িূণ্শ-োলীন 
প্ফ্ েম্শসূপ্ি এবং এটি প্সটিব্ািী প্বপ্ভন্ন স্ারন অবপ্স্ত।

k  আেও জানরত p2g.nyc পেখুন।

অযুযাডযাল্ট অযুযান্ড কক্ন্টক্নউইং এডুলকশন করিযাগ্যাম
রিাতিবয়স্গণ 21 বছে এবং তাে অপ্ধে বয়সীো অ্াডাল্ট 
পবপ্সে এডুরেরন, িাই স্কু ল ইেু্ইভ্ারলপ্সে, ইংপ্লর েে 
প্স্োেস্ অভ আোে ল্াঙ্রুয়রজস এবং ে্াপ্েয়াে অ্ান্ড 
পটেপ্নে্াল এডুরেররনে ক্ারস ভপ্ত্শ  িরত িারে। ক্ারসে 
সরু�াগ েরয়রছ িাািটি বরোে সবগুরলারত এবং তা প্েরন, 
সন্্ায় এবং উইেঅ্ারন্ড িাওয়া �ায়। 

k  "অ্াডাল্ট এডুরেরন" প্বষরয় আেও জানরত  
schools.nyc.gov সাইরট প্েসাি্শ  েরুন।

রিক্িবক্ধিিযা�্তি ক্শক্ষযােথীলদর জনযু স্ীকৃক্ি
রিপ্তবপ্ন্তা�ুতি প্রক্ষােথীরেেরে উি�ুতি সরব্শাচ্চ েরঠাে 
প্ডরপ্ামা লারভ উৎসাপ্িত েো িয়। প্রক্ষােথীরেে প্েরজন্টস্-
অনুরমাপ্েত অেবা স্ানীয় প্ডরপ্ামাে িপ্েবরত্শ  অেবা তাে 
সারে প�াগ েরে প্বে্মান এেটি অেবা েটুি প্ডরপ্ামা 
অজ্শরনে প্বেল্পও েরয়রছ: কযুযাক্রয়যার কডভযােযাপলমন্ট 
অযুযান্ড অক্যুলপশনযাে স্যাক্ডজ (CDOS) েরমসেরমন্ট 
পরিরডনপ্রয়াল এবং ক্স্েি্ অযুযান্ড অযুযাক্চভলমন্ট 
েরমসেরমন্ট পরিরডনপ্রয়াল।

এইসব প্বে্মান পরিরডনপ্রয়াল িাই স্কু ল প্ডরপ্ামাে সমতুল 
নয়। এসব রিরংসািত্র গ্িণোেী প্রক্ষােথীো িাই স্কু ল 
প্ডরপ্ামা অজ্শন েো অেবা প� বছে তারেে 21 বছে 
িয় পসই ি�্শন্ (প�টি আরগ আরস) স্কু রল ক্াস েোে জন্ 
প�াগ্। এসব পরিরডনপ্রয়াল শুধুমাত্র েমিরক্ষ 12 বছরেে 
প্রক্ষালারভে িে রিোন েো িরত িারে, �াে অন্ভু্শ তি 
প্েন্ডােগারট্শন নয়। শুধুমাত্র ওইসব প্রক্ষােথী �ারেে 
গুরুতে জ্ানগত রিপ্তবপ্ন্তা আরছ এবং ক্নউ ইয়ক্ড  কস্ট 
অল্টযারলনটিভ অযুযালিিলমন্ট (NYSAA) -এ অংরগ্িণ 
েেরছ তারেেরে প্স্লস্ অ্ান্ড অ্াপ্িভরমন্ট েরমসেরমন্ট 
পরিরডনপ্রয়াল রিোন েো িরত িারে।
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কলেলজর জনযু পক্রকল্পনযা আমারেে সেল প্রক্ষােথীে 
জন্ গুরুবেিূণ্শ এবং িপ্েবােসমূি �ত রীঘ্র েরলরজ ভপ্ত্শ ে 
জন্ িপ্েেল্পনা শুরু েেরব, প্রক্ষােথীরেে জন্ িেটি তত 
মসৃণ িরব এবং তাো িেবতথী ধারিে জন্ রিস্তুত োেরব। 
েরলরজে জন্ অরনে প্বেল্প েরয়রছ এবং প্বপ্ভন্ন সরু�াগ, 
েরলজ আরবেন এবং ভপ্ত্শ ে ব্ািারে এপ্গরয় োেরত 
প্রক্ষােথী ও তারেে প্িতামাতারেেরে প্নয়প্মত স্কু রলে সারে 
েো বলরত িরব।

করজয্ুলম দিক্র
িাে বছরেে েরলরজ বা েইু বছরেে েরলরজ ভপ্ত্শ ে জন্, 
প্েংবা েম্শজগরত বা পোন রিপ্রক্ষণ েম্শসূপ্িরত রিরবররে 
জন্ই পিাে, িাই স্কু ল প্রক্ষােথীরেেরে গ্্াজরুয়ররনে িে 
স্প্নভ্শ ে িওয়াে জন্ �তটুেু সম্ভব সেল রিাপ্তষ্ঠাপ্নে, 
িাঠরিম বপ্িভূ্শ ত, প্েংবা োরজে সরু�াগ গ্িণ েেরত িরব।

অযুযাকযালডক্মক ক্বেয়িমূহ
প্রক্ষােথীরেেরে ি্ারলপ্ঞ্জং ক্ারসে জন্ িপ্েরেম েেরত িরব। 
উচ্চতে প্েরজন্টস্ প্ডরপ্ামাে রত্শ  িূেরণে জন্ অন্ান্ 
উচ্চতে ক্াস প্রক্ষােথীরেেরে েরলজ ও েম্শস্রলে জন্ 
অপ্ধে রিস্তুত িরত সিায়তা েেরত িারে। এসব উচ্চতে ক্াস 
সম্পরে্শ  আেও জানরত আিনাে স্কু ল োউরসেলরেে সারে 
েো বলুন: 

অযুযাডভযান্সড কলেিলমন্ট (AP) পোস্শসমূি িরলা েরলজ-
ি�্শারয়ে ক্াস �া প্বপ্ভন্ন প্বষরয় রিোন েো িয় প�মন 
প্বরেপ্র ভাষা, প্রল্পেলা, ইংরেপ্জ, ইপ্তিাস, সেোে, 
গপ্ণত, প্বজ্ান এবং অন্ান্।

কলেজ নযাও এবং ক্কউক্ন আক্ে্ড কলেজ পোস্শগুরলা িাই 
স্কু ল প্রক্ষােথীরেে জন্ প্ফ্ এবং তা প্েউপ্ন েরলজ প্ডপ্গ্ে 
জন্ গৃিীত িয়। ক্াসগুপ্ল স্কু ল প্েবরসে শুরু অেবা পররষ 
িাই স্কু ল প্বপ্ল্ডংরয় রিোন েো িরত িারে
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ইন্টযারনযুযাশনযুযাে বযাকযােক্রলয়ট (IB) পোস্শগুরলা েরলজ 
রিস্তুপ্তে ক্াস �া আলাোভারব বা IB িাঠরিরমে অংর 
প্িরসরব রিোন েো িরত িারে। পোরস্শে প্বষয়গুরলা িরলা 
ইংরেপ্জ, প্বরেপ্র ভাষা, সমাজিাঠ, প্বজ্ান, েমপ্িউটাে 
সারয়সে এবং অন্ান্ প্বষয়।

ক্ডললেযামযা এনলডযাি্ডলমন্ট
প্ডরপ্ামা এনরডাস্শরমন্ট পোন অপ্ধেতে েরঠাে োরজে 
প্বররষ পোন পক্ষরত্র সােল্ অপ্জ্শত িরয়রছ পসটি রিের্শন 
েরে। আট্শস এনরডাস্শরমন্ট ও CTE এনরডাস্শরমন্ট, 
বযাইক্েটযালরক্ি (ক্দ্ব-িযাক্ষরিযা) ক্িে, অনযাি্ড স্ীকৃক্ি, 
গক্েলি দক্ষিযা এবং ক্বজ্যালন দক্ষিযার সরু�াগ েরয়রছ।

পযাঠরিম বক্হভ্্ড ি কম্ডকযাণ্ড
পোন েম্শোরণ্ড বা প্বষয়বস্তুরত আগ্ি বা েক্ষতা 
অজ্শনোেী প্রক্ষােথীরেেরে েরলজ ও প্নরয়াগোতাগণ 
অগ্াপ্ধোে রিোন েরেন। ক্াব, পখলাধুলা এবং 
আেটােস্কু ল পরিাগ্ামও ক্াসরুরমে প্রক্ষারে সম্প্রসাপ্েত 
েরে এবং প্রক্ষােথীরেেরে বনু্বে ততপ্ে েেরত ও িপ্েণত 
িরত সিায়তা েরে। আেও তরে্ে জন্ প্রক্ষােথীরেে 
স্কু ল েমথী সেস্রেে সারে েো বলা এবং nyc.gov/dycd 
ওরয়বসাইট পেখা উপ্িত।

আপক্ন ক্ক 

জযালনন?

অলনক কলেজ চযায় ক্ডললেযামযার জনযু 
�যা রিলয়যাজন িযার কচলয় অক্ধক 
ক্রলজন্টি্ পরীক্ষযায় ক্শক্ষযােথীর কস্যার। 
এিব উচ্চির কস্যার েযাড়যা ক্শক্ষযােথী 
ভক্ি্ড -রিিযুযাখযুযাি হলি পযালর বযা িযালক 
কলেলজ ঘযাটক্িপূরেমেূক ককযাি্ড 
ক্নলি হলি পযালর।

http://nyc.gov/dycd
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ইন্টযান্ডক্শপ ও কযালজর অক্ভজ্িযা
পিরায় প্নরয়াপ্জত িওয়া এবং োরজে অপ্ভজ্তা 
প্রক্ষােথীরেেরে েম্শস্রলে েক্ষতা গরড় পতালাে সুর�াগ, পিরাে 
লক্ষ্রে আেও ধাোরলা এবং প্বপ্ভন্ন প্ররল্পে সারে সংর�াগ 
ততপ্েে সুপ্বধা পেয়। এটা োপ্য়বেরীল, িপ্েণত এবং সামাপ্জে 
প্েে প্েরয় েক্ষ িরতও সিায়তা েরে। এসব সরু�াগ গ্িরণে 
জন্ গ্ীরমেে মাসগুরলা সবরিরয় ভারলা সময়। অরনে স্কু ল 
সাো স্কু ল বছে জরুড় ইন্টান্শপ্ররিে ও সাপ্ভ্শ স লাপ্ন্শং-এে 
সুর�াগও রিোন েরে। আেও জানরত প্রক্ষােথীরেেরে স্কু ল 
োউরসেলেরেে সারে েো বলরত িরব। 

কলেলজ ভক্ি্ডর পরীক্ষযা
িাে-বছরেে েরলরজ ভপ্ত্শ ে জন্ প্রক্ষােথীরেে েমিরক্ষ এেটি 
েরলজ ভপ্ত্শ ে িেীক্ষা পেয়াে রিরয়াজন িরত িারে প�মন 
স্েযািটিক অযুযাপটিচটুড কটস্ (SAT) অেবা ACT।  েরলরজ 
প্গরয় প্রক্ষােথীো পেমন েেরব, পসটা প্বিাে েেরত েরলজগুরলা 
সাধােণত এসব জাতীয় ভিভতিক রিপ্মত িেীক্ষায় তারেে পস্াে 
ব্বিাে েরে। েরলজগুরলারত আলাোভারব পখাাজ প্নরয় 
প্নপ্চিত িরত িরব পোনটি তারেে জন্ আবর্ে। এছাড়াও 
েরলরজ ভপ্ত্শ ে জন্ গৃিীত িওয়াে িে প্রক্ষােথীে পপ্সরমন্ট 
(স্ান-প্নণ্শায়ে) পটটেও প্েরত িরত িারে।

ক্পএিএটি
ক্রিক্েক্মনযাক্র এিএটি (PSAT) এসএটি-এে জন্ অসাধােণ 
অনুরীলনী। এেজন প্রক্ষােথী SAT িেীক্ষায় পেমন েেরত 
িারে, পস্াে তাে প্নরে্শরন িরত িারে এবং তা প্েরয় প্রক্ষােথীে 
সম্ভাব্ স্লােপ্ররিে জন্ প�াগ্তা �ািাই েো িয়।

k  প্িএসএটি সম্পরে্শ  আেও জানরত collegeboard.org/
student/testing/psat ওরয়বসাইট পেখুন।

এিএটি
The SAT এেটি মাপ্ল্টিল িরয়স (সঠিে উত্তে বাছাই) ও 
েিনা িেীক্ষা �া ততপ্ে েো িরয়রছ প্রক্ষােথীরেে প্েপ্ডং, ম্াে ও 
োইটিং িপ্েমারিে জন্। সাধােণত, প্রক্ষােথীো এটি েবুাে পেয়: 
এেবাে 11 পগ্রড এবং 12 পগ্রড। েরলজগুরলা সাধােণত 
প্রক্ষােথীে উচ্চতে পস্ােটি গ্িণ েরে। রিপ্তবপ্ন্তা�ুতিরেে জন্ 
প্বররষ সুপ্বধাে ব্বস্া োরে, �প্ে রিরয়াজন িয়।

স্কু ে ক্দবলি এিএটি
রিরত্ে বসরন্, প্সটি িাই স্কু লগুপ্ল স্কু ল প্েবরস প্বনা খেরি 
11 পগ্রডে প্রক্ষােথীরেে জন্ এসএটি এবং 10 পগ্রডে 
প্রক্ষােথীরেে জন্ প্িএসএটিে আরয়াজন েরে। 2019-এে 
বসরন্ েখন স্কু ল প্েবরস এসএটি অনুপ্ষ্ঠত িরব পসটি জানরত 
এেজন গাইরডসে োউরসেলরেে সারে েো বলুন।

k  প্রক্ষােথীো েীভারব এসএটি-এে জন্ রিস্তুত িরত িােরব, 
তা পজরন প্নন khanacademy.org/test-prep/sat 
ওরয়বসাইট পেরে।

এিএটি/ক্বেয়-ভিভতিক কটস্
সাধােণত অপ্ধে প্নব্শািনী প�সব িাে-বছরেে েরলজ, তাো 
এই পটটেগুপ্ল পেরে প্নপ্ে্শ ষ্ প্বষরয়ে জ্ান িপ্েমাি েরে। িাই 
স্কু রল রিাসপ্ঙ্ে পোস্শ পরষ িবাে িেিেই প্রক্ষােথীরেে এসএটি 
প্বষয়-ভিভতিক পটটে পনয়া উপ্িত। রিরয়াজরন প্ে মওেুে ও 
রিপ্তবপ্ন্তা�ুতিরেে জন্ প্বররষ সুপ্বধাে ব্বস্া োরে।

k  এসএটি ও এসএটি প্বষয়-ভিভতিক িেীক্ষা সম্পরে্শ  আেও 
জানরত sat.collegeboard.org ওরয়বসাইট পেখুন।
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এক্িটি:
এসএটি-এে প্বেল্প প্িরসরব, ACT ইংরেপ্জ, গপ্ণত, প্েপ্ডং ও 
প্বজ্ারনে জন্ ো�্শেে িয়। এটি এেটি োইটিং অংরসি 
বা ছাড়া পনওয়া �ায়। োইটিং অংর ইংরেপ্জ অংররে োজ 
েরে এবং অরনে বাছাইরয়ে িে প্নব্শািন েরে এমন অরনে 
েরলরজে জন্ এটা বাধ্তামূলে। প্রক্ষােথী প� েরলজগুরলারত 
আরবেন েেরব, পসগুরলাে িেীক্ষাে ব্ািারে প� রত্শ  োরে, 
তা �ািাই েরে পেখরত িরব। রিরয়াজরন প্ে মওেুে ও 
রিপ্তবপ্ন্তা�ুতিরেে জন্ প্বররষ সুপ্বধাে ব্বস্া োরে।

k  এপ্সটি সম্পরে্শ  আেও জানরত act.org ওরয়বসাইট পেখুন।

কলেলজ ভক্ি্ড  আলবদন
েরলরজ ভপ্ত্শ ে আরবেন এবং েরলরজ ও পিরাজগরত রিরবররে 
জন্ প্বরবপ্িত িরত রিরয়াজনীয় অন্ান্ োজ সম্পন্ন েো 
সময়সারিক্ষ। 

এেটি েরলজ িপ্েেল্পনা প্নরয় প্েসাি্শ , রিস্তুপ্ত এবং সময়মরতা 
আরবেনিত্র জমাোরনে সময় প্রক্ষােথী এবং প্িতামাতাগণরে 
পোন এেজন অ্াডভাইজে, স্কু ল োউরসেলে অেবা প্রক্ষরেে 
সারে োজ েো উপ্িত। আরবেনিরত্রে সারে অরনে পক্ষরত্র 
েিনা অেবা োইটিংরয়ে নমুনা, িাই স্কু ল ট্্াসেপ্রিপ্ট, েরলজ 
এনট্াসে পস্াে এবং প্রক্ষেরেে োছ পেরে সুিাপ্েরিরত্রে 
আবপ্র্েতা োরে।

k  এেটি নমুনা েরলজ আরবেনিরত্র সময়রেখা পেখুন 
bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying-101/
timeline-12-grade সাইরট।

কলেলজর জনযু িচিয় করযা
সন্ারনে েরলজ প্রক্ষাে জন্ সঞ্চয় শুরু েোয় পবপ্র আরগ বরল 
পোন প্েছু পনই। প্নউ ইয়ে্শ  পটেট-এে 529 কলেজ কিক্ভংি 
করিযাগ্যাম িপ্েবােরে েরলরজে জন্ সঞ্চয় েেরত উরল্খর�াগ্ 
ট্াসি সুপ্বধা রিোন েরে। প�রোরনা আত্মীয় বা বনু্ ভপ্বষ্ত 
প্রক্ষােথীে জন্ এেটি অ্াোউন্ট িালু েেরত িারে। আেও 
তরে্ে জন্ nysaves.org ওরয়বসাইট পেখুন।

ক্ফনযুযানক্শয়যাে এইড-এর জনযু আলবদন
ক্ফনযুযানক্শয়যাে এইড প্রক্ষােথীরেেরে মঞ্জপু্ে, স্লােপ্রি, 
ওয়াে্শ  টোপ্ড এবং পলান (ঋণ)-এে মাধ্রম েরলরজে ব্য় 
প্নব্শারি সিায়তা েরে। প্েন্ানপ্রয়াল এইড উচ্চ প্রক্ষাে ব্য়রে 
োরুণভারব হ্াস েেরত িারে, রিায় রিরত্ে প্রক্ষােথীে জন্ 
েরলরজ �াবাে সুর�াগ সৃষ্টি েরে।

প্রক্ষােথী ও তাে িপ্েবােরে েরলরজে জন্ প্বপ্ভন্ন ধেরনে 
প্েন্ানপ্রয়াল এইড িাওয়াে প�াগ্ িরত িরল অবর্ই ক্রি 
অযুযাক্লেলকশন ফর কফডযালরে স্টুলডণ্ট এইড �া ে্ােসা 
(FAFSA), নারম িপ্েপ্িত, পসটি জমা প্েরত িরব। FAFSA িূেণ 

��কলেজ পক্রকল্পনযার হযুযান্ডব্ক: www1.nyc.gov/assets/
dhs/downloads/pdf/cpp/DOE-College-Handbook.pdf

��ELL এবং িযালদর পক্রবযালরর জনযু কলেজ/
কপশযাজীবলনর রিস্তুক্ি: schools.nyc.gov/ells/
college-readiness-for-ells

��ক্নউ ইয়ক্ড  কস্ট হযাইয়যার এডুলকশন িযাক্ভ্ড লিি 
কলপ্ডযালরশন: hesc.ny.gov

��কযুযাক্রয়যার কজযান: careerzone.ny.gov 

��ক্বগ ক্ফউচযার বযাই দযু কলেজ কবযাড্ড :  
bigfuture. collegeboard.org/college-search 

��অযুযাকযালডক্মক এবং ক্ফনযুযানক্শয়যাে রিস্তুক্ির কচকক্েস্: 
https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/
college-prep-checklist.pdf

��ট্যানক্জশন অযুযান্ড কলেজ অযুযাকলিি কিন্টযার:  
schools.nyc.gov/specialeducation

কলেজ ও কপশযা িহযায়িগেক্ি

আপনযার িন্যালনর কলেজ 
ক্শক্ষযার জনযু িচিয় শুরু করযায় 
কবক্শ আলগ বলে ককযান ক্কেু কনই। 
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েোে সময় প্রক্ষােথী ও প্িতামাতারেেরে িপ্েবারেে আয় 
সম্পরে্শ  ধাোবাপ্িেভারব প্েছু পমৌপ্লে রিরশ্নে উত্তে প্েরত 
িয়। িপ্েবােসমূিরে েরলরজ িড়ুয়া সন্ারনে জন্ রিপ্ত বছে 
অবর্ই FAFSA জমা প্েরত িরব, সারে সারে রিপ্ত বছে ট্াসি 
োইল েেরত িরব।

FAFSA অনলাইরল লভ্ িরব 1 অরটোবে পেরে শুরু 
েরে FAFSA.ed.gov এবং িপ্েবােগুপ্ল তারেে আরয়ে তে্ সব্শ-
সাম্প্রপ্তে ট্াসি প্েটান্শ (2017) পেরে ব্বিাে েেরত িােরব।

ে্ােসা িূেরণ সিায়তাে জন্ আিনাে স্কু রলে োউরসেলে, 
প্রক্ষে বা রিরাসরেে সারে, প্েংবা ধাোবাপ্িেভারব প্বস্তাপ্েত 
প্নরে্শরনা পিরত understandingfafsa.org ওরয়বসাইট পেখরত 
িারেন, �া পেবল 10 বাংলা ভাষায় িাওয়া �ায়।

ক্ফনযুযানক্শয়যাে এইড-এর ধরন
FAFSA িূেণ েরে প্রক্ষােথী েরয়ে ধেরনে োইন্ানপ্রয়াল 
এইড িাওয়াে প�াগ্ িরবন:

অন্দযান েরলরজে িারািাপ্র পেডারেল ও পটেট গভন্শরমন্টও 
অনেুান রিোন েরে। মঞ্জপু্ে পেওয়া িয় প্রক্ষােথী ও িপ্েবারেে 
িাপ্িোে ভিভতিতে এবং তা পেেত প্েরত িয় না।

k  িাই স্কু ল পেরে েরলরজ উত্তেণ সম্পরে্শ  আেও জানরত 
schools.nyc.gov/school-life/learning/college-and-
career-planning সাইট পেখুন।

ক্নউ ইয়ক্ড  কস্ট টটুযুইশন অযুযাক্িস্যুযান্স করিযাগ্যাম (TAP): এেটি 
অনুোন �া প্নপ্ে্শ ষ্ প্নউ ইয়ে্শ  েরলজ অেবা ইউপ্নভাপ্স্শটিে জন্ 
পেয়া িয়। প�সব প্রক্ষােথী প্নউ ইয়ে্শ  পটেরটে অপ্ধবাসী শুধু তাো 
TAP-এে প�াগ্। প�াগ্তাে তে্ পিরত, েীভারব আরবেন েেরত 
িয় এবং বহুল প্জজ্াপ্সত রিরশ্নে উত্তরেে জন্ hesc.ny.gov/
pay-for-college/apply-for-financial-aid/nys-tap সাইট পেখুন। 

স্েযারক্শপ সাধােণত প্রক্ষােথীরেেরে পেওয়া িয় �াে ভিভতি 
পলখািড়া, অ্ােরলটিেস, পসবামূলে োজ, আগ্ি, জাতীয়তা 
বা ধরম্শে ভিভতিতে। প্নপ্ে্শ ষ্ মানেণ্ড জানাে জন্ েরলজগুরলারত 
আলাোভারব পখাাজ প্নন। স্লােপ্ররিে অে্শ পেেত প্েরত িয় না।

ক্নউ ইয়ক্ড  কস্লটর এলসিেক্িয়র স্েযারক্শপ  
প্নউ ইয়ে্শ ােরেেরে সেল সুপ্ন এবং প্েউপ্নে েইু এবং িাে-
বছরেে েরলরজে জন্ রিপ্ত বছরে $125,000 ডলাে ি�্শন্ প্ফ্ 
টু্ইরন রিোন েরে।

k  আেও জানুন ny.gov/programs/tuition-free-degree-
program-excelsior-scholarship সাইরট।

ওয়যাক্ড  স্যাক্ড প্রক্ষােথীরেেরে েরলরজে ব্য় প্নব্শারিে জন্ অে্শ 
উিাজ্শরনে লরক্ষ্ ে্াম্পারস বা েমু্প্নটিরত খণ্ডোলীন োরজে 
সুর�াগ পেয়।

ঋে েরলরজে জন্ অে্শ �া অবর্ই প্রক্ষােথী ও তাে িপ্েবােরে 
পেেত প্েরত িরব। পেডারেল সেোে েম সরুে আপ্ে্শে িাপ্িো 
প্বপ্রষ্ প্রক্ষােথীরে ঋণ পনওয়াে সরু�াগ পেয়।
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http://understandingfafsa.org
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কলেলজর বযুয় িম্পলক্ড  ধযারেযা েযাভ
আপ্ে্শে সমস্া িপ্েবাে ও প্রক্ষােথীে সেল সুর�াগ-সুপ্বধা 
সম্পরে্শ  জানায় বাধা িরত িারে না—তরব েরলরজে জন্ ব্য় 
েরতা িরত িারে, পসটা জানা গুরুবেিূণ্শ। েরলরজে সবরিরয় 
বড় খেি িরলা টু্ইরন, প্েংবা েরলজ ক্াসগুপ্লে জন্ প� অে্শ 
োপ্ব েরে, পসটা। েরলরজ িড়াে পমাট খেরিে মধ্ িােটি প্ভন্ন 
ধেরনে খেি অন্ভু্শ তি আরছ: 
�রুম অ্ান্ড পবাড্শ  (আবাস ও খাে্)
�বইিত্র এবং সাপ্াইজ
�িাত খেি
��াতায়াত

k  প্নপ্ে্শ ষ্ পোন েরলরজে ব্রয়ে িপ্েমাণ জানরত  
collegecost.ed.gov/scorecard ওরয়বসাইট পেখুন।

ক�িব ক্শক্ষযােথী ফযুযাফিযা পূরে কলর, িযালদর কলেলজ ভক্ি্ড  হলি পযারযার িম্যাবনযা ক্দ্বগুে। 
সূত্র: প্ডওই ে্ােসা েমপ্প্রন িাইলট রিরজটে

ক্নউ ইয়ক্ড  ক্িটির ক্শক্ষযােথীলদর চযার বেলরর ক্শক্ষযা  
রিক্িঠিযালন ক্নজ বযাক্ড়লি কেলক খরলচর পক্রমযাে*

কলেজ ক্কউক্ন ি্ক্ন ক্নউ ইয়ক্ড  ক্িটির আলশপযালশ 
রিযাইলভট কলেজ

টু্ইরন ও প্ে $7,005 $8,310 $39,460
রুম অ্ান্ড পবাড্শ   
(বাপ্ড় ভাড়া, খাবাে, ইউটিপ্লটি, িাপ্ে্শ ং খেি)

$5,502 $3,860 $3,300

বইিত্র এবং সেবোি $1,364 $1,340 $1,100
�াতায়াত ও ভ্রমণ $1,088 $1,900 $1,000
ব্প্তিগত খেি $1,788 $1,630 $1,100
কেখযাপড়যার কমযাট খরলচর পক্রমযাে $16,747 $17,040 $45,960

*2017 সারলে েল টাম্শ-এে উিে ভিভতি েরে

আক্ে্ডক িহযায়িযার িহযায়িগেক্ি
��ফযুযাফিযার জনযু ইউএি ক্ডপযাট্ডলমন্ট অফ এডুলকশলনর কফডযালরে স্টুলডন্ট এইড ওলয়বিযাইট: fafsa.ed.gov

��ক্শক্ষযােথী এবং পক্রবযালরর জনযু ইউএি ক্ডপযাট্ডলমন্ট অফ এডুলকশলনর কফডযালরে স্টুলডন্ট এইড ওলয়বিযাইট: 
studentaid.ed.gov

��দবধ কযাগজপত্র কনই এমন ক্শক্ষযােথীলদর জনযু ক্ফনযুযানক্শয়যাে এইড: thedream.us/resources/education

��দবধ কযাগজপত্র কনই এমন ক্শক্ষযােথীলদর জনযু ক্ফনযুযানক্শয়যাে এইড: iacac.org/undocumented/money

��ফযুযাফিযা িম্পলক্ড  ধযারেযা েযাভ: হযাই স্কু ে ক্শক্ষযােথীলদর জনযু 'হযাও-টটু' গযাইড: understandingfafsa.org

��ইউএি ক্ডপযাট্ডলমন্ট অফ এডুলকশলনর কলেজ মূেযুমযান ও বযুয়বহন-িযামে্ডযু ক্বেয়ক গযাইড: collegecost.ed.gov

�NYC ক্ডপযাট্ডলমন্ট অফ এডুলকশলনর ক্ফনযুযানক্শয়যাে এইড ওলয়বলপজ: schools.nyc.gov/FinancialAid

����ক্ফনযুযানক্শয়যাে এইড কেযান কযুযােক্লেটর: finaid.org/calculators/loanpayments.phtml

��FAFSA পূরলের িযািটি িহজ ধযাপ: finaid.ucsb.edu/fafsasimplification

��থিযানীয় ক্ফনযুযানক্শয়যাে এইড িম্পক্ক্ড ি অন্ঠিযান ক্বেলয় ক্রিযাচ্ড : startheregetthere.org; collegegoalny.org
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আপক্ন ক্ক 

জযালনন?

http://fafsa.ed.gov
http://studentaid.ed.gov 
http://thedream.us/resources/education
http://iacac.org/undocumented/money
http://understandingfafsa.org
http://collegecost.ed.gov
http://schools.nyc.gov/FinancialAid
http://finaid.org/calculators/loanpayments.phtml
http://finaid.ucsb.edu/fafsasimplification
http://startheregetthere.org
http://collegegoalny.org
http://collegecost.ed.gov/scorecard
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ক্যািরুলমর বযাইলর ক্শক্ষে সপ্ত্োরেে িপ্েবত্শ ন 
আনরত িারে। স্কু রলে বাইরে রিধান প্রক্ষাপ্নরে্শরনাসি 
প্িতামাতাগণ তারেে সন্ানরেেরে সিায়তা প্েরত িারেন 
এমন লভ্ অরনে প্েরসাস্শ এবং সরু�াগ েরয়রছ।

কপেযাট্ডলি অংশগ্হে করুন
পযাবক্েক স্কু েি অযুযােলেটিক ক্েগ (PSAL) 
প্রক্ষােথীরেেরে সুরৃঙ্ল অ্ােরলটিে পরিাগ্ারমে সুর�াগ 
পেয়। PSAL 25টি ভাপ্স্শটি পখলায় সেল িাবপ্লে স্কু রলে
জন্ ইন্টােস্লাসটিে রিপ্তর�াপ্গতা সমন্বয় েরে। অপ্ধে
তরে্ে জন্ psal.org ওরয়বসাইট পেখুন।

বযাক্ড়লি কশখযা
প্নম্নপ্লপ্খত ওরয়বসাইরট মূল্বান প্েেপ্নরে্শরনা ও সিায়-
সঙ্প্ত েরয়রছ �া পেরে প্রক্ষােথী ও প্িতামাতাো ক্াসরুরমে 
প্রক্ষাপ্নরে্শরনাে প্বষরয় বাপ্ড়রত সিায়তা পিরত িারেন:

�ক্দ নযুযাশনযাে ক্পটিএ-এর পযুযালরন্টি গযাইড টটু স্টুলডন্ট 
িযাকলিি: pta.org/4446.htm

�ইউএি ক্ডপযাট্ডলমন্ট অফ এডুলকশলনর িন্যান েযােন-
পযােন িংরিযান্ িহযায়িগেক্ি:  
ed.gov/parents/landing.jhtml

�ইউএি েযাইলব্ক্র অফ কংলগ্ি- এর 'ক্রক্ডং' 
ওলয়বিযাইট: read.gov

�মযুযাে কফযারযাম-এর "আস্ ডক্টর মযুযাে" ওলয়বলপজ: 
mathforum.org/dr.math

�নযুযাশনযাে ক্জওগ্যুযাক্ফক ক্কডি: 
kids.nationalgeographic.com

�ক্মিেলিযাক্নয়যান িযালয়ন্স এডুলকশন কিন্টযার: 
ssec.si.edu

�ক্পক্বএি পযুযালরন্টি: pbs.org/parents

�ক্পিযামযািযালদর জনযু কিিযাক্ম ক্্রিলটর িযাইট: 
sesamestreet.org/parents

আপনযার ক্যািরুম ক্হলিলব ক্নউ ইয়ক্ড
রিপ্ত বছে প্বরশ্বে প্মপ্লয়ন প্মপ্লয়ন মানুষ এই অন্তম 
পসো রিেটিে িাািটি বরোরত প�সব রিােৃপ্তে, স্ািত্ 
সম্বন্ীয়, ঐপ্তিাপ্সে এবং সাংস্কৃ প্তে আেষ্শরণে প্বষয়বস্তু 
েরয়রছ, পসগুরলাে অপ্ভজ্তা প্নরত আরসন। 

প্নউ ইয়ে্শ  প্সটিে প্বপ্ভন্ন লাইরব্প্ে, িাে্শ , প্মউপ্জয়াম, 
প্িপ্ড়য়াখানা, প্েরয়টাে এবং ঐপ্তিাপ্সে স্ানগুরলা 
িপ্েের্শরনে প� সরু�াগ আরছ, পসগুরলা ব্বিাে েরুন।

প্নম্নপ্লপ্খত স্ানগুরলারত প্বপ্ভন্ন অনুষ্ঠানসি প্সটিে সবরিরয় 
জনপ্রিয় আেষ্শণরেন্দ্র ও স্ানগুরলা সম্পরে্শ  আেও জানুন:

�ক্নউ ইয়ক্ড  পযাবক্েক েযাইলব্ক্রর "েযান্ড" কপজ: 
nypl.org/learn

�ক্নউ ইয়ক্ড  ক্িটি ক্ডপযাট্ডলমন্ট অফ পযাক্ড ি অযুযান্ড 
ক্রক্রিলয়শন: nycgovparks.org

�ক্ইন্স পযাবক্েক েযাইলব্ক্র: queenslibrary.org

�ব্রুকক্েন পযাবক্েক েযাইলব্ক্র: bklynlibrary.org

�ক্নউ ইয়ক্ড  ক্হলস্যাক্রলকে কিযািযাইটির ক্চল্রেনি্ ক্হক্্রি 
ক্মউক্জয়যাম: nyhistory.org/childrens-museum

�আলমক্রকযান ক্মউক্জয়যাম অফ নযুযাচযারযাে ক্হক্্রি: 
amnh.org

�ব্ংসি জ:্ bronxzoo.com/

অনষু্ঠানসূপ্ি, অনুষ্ঠান এবং আেষ্শণীয় স্ান সময় সময় 
বেলারত িারে, তাই প্নয়প্মত এসব সাইরট পিাখ োখরবন। 
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IDNYC-এর জনযু আলবদন করুন
IDNYC প্সটিে নতুন প্ফ্ প্মউপ্নপ্সি্াল আইপ্ড োড্শ  �া প্নউ 
ইয়ে্শ  প্সটিে 14 বা তেধু্ব্শ বয়রসে সেল বাপ্সদিারেে জন্ লভ্। 
IDNYC োড্শ  িপ্েিরয়ে রিমাণ প্িরসরব DOE এবং NYPD-সি 
প্সটিে প্বপ্ভন্ন এরজপ্সেরত ব্ািেভারব গৃিীত িয়। োড্শ ধােীো 
মুপ্ভ টিরেট, সোসপ্ে উিস্ািনা এবং রিীড়ানুষ্ঠান, িারািাপ্র 

পমরট্ািপ্লটান প্মউপ্জয়াম অে আট্শ, আরমপ্েোন প্মউপ্জয়াম 
অে ন্ািারেল প্িপ্্রি, ব্ংসি জ ুইত্াপ্েসি 40টি সাংস্কৃ প্তে 
রিপ্তষ্ঠারনে এে বছরেে সেস্িে লাভ েেরবন। বাপ্সদিাো 
এছাড়াও তারেে IDNYC োড্শ  প্নউ ইয়ে্শ  প্সটিে প�রোরনা 
িাবপ্লে লাইরব্প্েরত ব্বিাে েেরত িােরবন।

k  আেও তরে্ে জন্ nyc.gov/idnyc ওরয়বসাইট পেখুন।

NYC ক্রডি্ 365
প্েপ্ডং িরছি এেটি আবপ্র্ে জীবনেক্ষতা; আমো �ত পবপ্র 
িড়রবা, তত পবপ্র জ্ান অজ্শন েেরবা এবং আমারেে মপ্স্তরষ্ে 
তত পবপ্র অনুরীলন িরব। 

NYC ক্রডি্ 365 - DOE-এে এেটি উরে্াগ �া প্নউ ইয়ে্শ  
প্সটিবাসীরেেরে রিপ্ত প্েন িাঠ েোে আহ্ান জানায়। 
আমারেে বয়সভিভতিক প্েপ্ডং প্লটে ব্বিাে েরে প্সটিে 
সেল প্িতামাতা সন্ানরেেরে প্বরনােন, জ্ান, উিরভাগ, 
অনুসন্ান এবং অনুরিাপ্ণত িওয়াে জন্ িাঠ েেরত 
উৎসাপ্িত েেরত িারেন। 

k  NYC প্েডস্ 365 সম্পরে্শ  আেও জানরত এবং প্েপ্ডংরয়ে 
তাপ্লো ও িোমর্শ পিরত schools.nyc.gov/nycreads365 
সাইট পেখুন।
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আপনযার অক্ধকযার জযানন্। পটেট ও পেডারেল সেোরেে 
আইন অন�ুায়ী প্িতামাতা বা অপ্ভভাবে প্িরসরব আিনাে প্েছু 
প্েছু অপ্ধোে েরয়রছ। এগুরলাে মরধ্ আরছ:

��িাবপ্লে প্মটিং এবং িারািাপ্র ি্ারসেলরেে শুনাপ্ন, প্সটি 
পবাড্শ  (প�মন ি্ারনল েে এডুরেরনাল িপ্লপ্স), েমু্প্নটি 
সিুাপ্েনরটনরডন্ট, েমু্প্নটি এডুরেরন োউপ্সেল এবং 
স্কু ল সম্পরে্শ  জানুন এবং এগুরলারত অংরগ্িণ েরুন;

��স্কু রলে পোন প্সধিারন্ে প্বরুরধি আপ্িল েরুন বা প্ডওই-
এে োরছ এবং/অেবা পটেট বা পেডারেল রিপ্তষ্ঠানসমূরিে 
োরছ আিনাে সন্ারনে প্রক্ষায় বাধা সৃষ্টিোেী প্বষরয় 
অপ্ভর�াগ েরুন এবং

�আিনাে সন্ান প�সব পরিাগ্ারম ভপ্ত্শ ে জন্ আরবেরনে 
প�াগ্, রির�াজ্ িরল, �প্ে তা আিনাে সন্ারনে প্নধ্শাপ্েত 
পজান-এে বাইরে িয়, পসগুরলা সম্পরে্শ  তে্ জানুন।

k  ি্ারেন্টস প্বল অভ োইটস সম্পরে্শ  বা েীভারব এেটি 
অপ্ভর�াগ জানারত িরব, পস সম্পরে্শ  জানরত িরল অনুগ্ি 
েরে schools.nyc.gov/parentrights ওরয়বসাইট পেখুন 
বা 311 নম্বরে পোন েরুন।

ক্শক্ষযােথীর কভযাটদযালনর অক্ধকযার 
িংরিযান্ ক্বজ্ক্প্
প্নউ ইয়ে্শ  পটেরটে নাগপ্েেগণ �ারেে বয়স 18 অেবা তাে 
পবপ্র তাো পভাটোরনে প�াগ্। DOE প্রক্ষােথীরেে পভাটোরনে 
অপ্ধোে রিরয়াগরে সমে্শন েরে। সেল িাই স্কু রলে পমইন 
অপ্েরস পভাটাে পেপ্জর্রিরন েেম লভ্ এবং প্রক্ষােথীো 
�খন 17 বছে বয়রসে িয় (িেবতথী ইরলেররনে আরগ তাো 
�খন 18 িরব) তখন তারেেরে পভারটে জন্ পেপ্জটোে 
েোে েো মরন েপ্েরয় পেয়া স্কু লগুপ্লে জন্ বাধ্তামূলে। 
পভাটাে পেপ্জর্রিরন েেম গ্াজরুয়ট িরত �াওয়া িাই স্কু ল 
প্সপ্নয়েরেেরেও পেয়া িয়।

k  পভারটে জন্ পেপ্জটোে অেবা আিনাে পভাটাে 
পেপ্জর্রিরন অবস্া �ািাই েেরত vote.nyc.ny.us/html/
voters/register সাইট পেখুন।

কফডযালরে কগযাপনীয়িযার অক্ধকযার 
িম্পক্ক্ড ি ক্বজ্ক্প্
ে্ ফযুযাক্মক্ে এডুলকশনযাে রযাইটি্ অযুযান্ড ক্রিলভক্ি অযুযাক্ট 
(FERPA) 18 বা তেধু্ব্শ বয়সীরেেরে প্রক্ষােথীে প্রক্ষা 
পেেড্শ  সম্পপ্ে্শ ত প্বষরয় প্েছু প্বররষ অপ্ধোে রিোন েরে। 
পযুযালরন্টি ক্বে অভ রযাইটি, পযুযালরন্টি ক্বে অভ রযাইটি 
ফর কডটযা ক্রিলভক্ি অযুযান্ড ক্িক্কউক্রটি এবং চযুযালন্সেলরর 
রিক্বধযান A-820 বাড়প্ত তে্ পজাগায়, �া আিপ্ন schools.
nyc.gov সাইরট সাি্শ  েেরত িারেন।

অনযুযানযু ক্বেলয়র মলধযু আপনযার অক্ধকযার আলে:
��আিনাে অনুরোধ জানারনাে 45 প্েরনে মরধ্ সন্ারনে 

প্রক্ষাগত পেেড্শ  িপ্েের্শন এবং ি�্শারলািনা েোে।

✓�আিনারে এেটি অনুরোধ জমা প্েরত িরব �ারত 
প� পেেড্শ টি আিপ্ন পেখরত আগ্িী, তা প্নপ্ে্শ ষ্ 
েো োরে। আিপ্ন েখন ও পোোয় পস পেেড্শ  
পেখরত িােরবন, আিনাে সন্ারনে স্কু ল আিনারে 
অবপ্িত েেরব।

���প্ে আিনাে প্বশ্বাস িয় প�, আিনাে সন্ারনে প্রক্ষাগত 
পেেড্শ  �ো�ে নয়, প্বভ্রাপ্ন্েে বা অন্ পোরনাভারব 
FERPA অনু�ায়ী আিনাে সন্ারনে পগািনীয়তাে 
অপ্ধোে খব্শ িরয়রছ, তািরল আিনাে সন্ারনে প্রক্ষা 
পেেরড্শ  িপ্েবত্শ রনে অনুরোধ জানাবাে।

✓�আিনারে পেেড্শ  িপ্েবত্শ রনে অনুরোধ প্লপ্খতভারব 
জানারত িরব এবং পোন প্বষয়বস্তু িপ্েবত্শ ন েেরত 
িান ও পেন িান, তা উরল্খ েেরত িরব। প্ডওই 
�প্ে আিনাে অনুরোধেৃত পেেড্শ  িপ্েবত্শ ন না 
েোে প্সধিান্ পনয়, আিনারে পস প্সধিান্ এবং এে 
প্বরুরধি আিনাে শুনাপ্নে অপ্ধোে ও প্নপ্ে্শ ষ্ শুনাপ্ন 
রিপ্রিয়াটি জানারনা িরব।

��প�রক্ষরত্র আিনাে সন্ারনে ব্প্তিগতভারব রনাতির�াগ্ তে্ 
রিোপ্রত িয়, পসখারন আিনাে প্লপ্খত সম্প্ত রিোরনে, এে 
ব্প্তরিম িরত িারে প�সব পক্ষরত্র প�খারন FERPA মতামত 
ছাড়াই সম্প্তোরন অনরুমােন পেয়। সম্প্ত ছাড়া রিোররে 
অনরুমােন পেওয়া �ায়, এধেরনে উোিেরণে মরধ্ আরছ:

✓�স্কু রলে েম্শেত্শ াে* োরছ রিোর েো, পিরাগত 
োপ্য়বে সম্পন্ন েোে জন্ �াে রিরয়াজন প্রক্ষাগত 
পেেড্শ  ি�্শারলািনা েো।

✓��খন অন্ পোন স্কু ল প্ডপ্্রিটে পেেরড্শ ে জন্ 
অনুরোধ জানায় প�খারন আিনাে সন্ান ভপ্ত্শ  িরত 
ইছুিে বা িপ্েেল্পনা েেরছ, প্েংবা ইরতামরধ্ ভপ্ত্শ  
িরয়রছ এবং �প্ে তা আিনাে সন্ারনে ভপ্ত্শ  বা বেপ্ল 
রিপ্রিয়ায় ব্বিারেে জন্ িরয় োরে।
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✓�প্নপ্ে্শ ষ্ রত্শ  এবং সীমাবধিতা োেরত িারে, অন্ প�সব 
পক্ষরত্র রিোর সম্ভব তাে অন্ভু্শ তি (1) প্নপ্ে্শ ষ্ গভন্শরমন্ট 
রিপ্তষ্ঠারনে অনুরমাপ্েত রিপ্তপ্নপ্ধে োরছ (এে মরধ্ 
আরছ ইউ.এস. প্ডিাট্শরমন্ট অভ এডুরেরন এবং 
প্নউ ইয়ে্শ  পটেট এডুরেরন প্ডিাট্শরমন্ট) �াো অপ্ডট 
বা মূল্ায়ন িপ্েিালনা েেরছ, প্রক্ষা েম্শসূপ্িে জন্ 
পেডারেল আইপ্ন ররত্শ ে সারে সম্পৃতি পোন েম্শোণ্ড 
পমরন িলরছ বা রিরয়াগ েেরছ; (2) সংপ্লিষ্ প্েন্ানপ্রয়াল 
এইরডে জন্ �া িাবাে উরদ্রর্ আিনাে সন্ান 
আরবেন েরেরছ অেবা �া আিনাে সন্ান িারছি; 
(3) ওইসব রিপ্তষ্ঠারনে োরছ �াো গরবষণা িপ্েিালনা 
েেরছ অেবা DOE-এে িরক্ষ োজ েেরছ; (4) পোন 
স্ীেৃত সংগঠরনে োরছ �াো স্ীেৃপ্তে েম্শোণ্ড িালায়; 
(5) আিনাে োরছ, �প্ে আিনাে সন্ান 18 এবং 
তাে পবপ্র বয়রসে িয় এবং এখনও পেডারেল ইনোম 
ট্ারসিে জন্ আিনাে উিে প্নভ্শ েরীল োরে; (6) পোন 
প্বিাপ্েে আরের পমরন িলরত অেবা আইনগতভারব 
ইসু্েৃত সাপ্িনাে জন্; (7) পিলে্ অেবা প্নোিত্তাজপ্নত 
ইমােরজপ্সেে সারে সম্পৃতি পোন �ো�ে অপ্েপ্সয়ারলে 
োরছ; (8) পোন তে্ �া DOE "প্ডরেটেপ্েে তে্," প্িরসরব 
প্বরবিনা েরে, প্েন্তু শুধুমাত্র আিনারে �প্ে রিেম 
প্িরসরব রিোররে সরু�াগ রিোন েো িয় এবং শুধু সীপ্মত 
িপ্েপ্স্প্তরত এবং/অেবা সীপ্মত িাটি্শে োরছ; (9) প্রশু 
েল্াণ এরজপ্সেসমূরিে রিপ্তপ্নপ্ধরেে োরছ �াো েটোে 
পেয়ারেে উরদ্রর্ আিনাে সন্ারনে পেস প্্ারন 
রিরবরর অনুরমাপ্েত এবং (10) অনরুমাপ্েত ইউ.এস. েুড 
অ্ান্ড প্নউট্রিরন সাপ্ভ্শ রসে রিপ্তপ্নপ্ধরেে োরছ প্েছু 
প্নপ্ে্শ ষ্ রিরয়াজরন �াো প্ফ্ এবং হ্াসেৃত মূরল্ে লারঞ্চে 
সারে সং�ুতি।

*স্কু ে অক্ফক্িয়যােলদর মলধযু আলেন:
প্ডওই েম্শিােী (প�মন রিরাসে, সুিােভাইজাে, টিিাে, অন্ান্ 
প্রক্ষাপ্নরে্শরে বা সিায়তাোেী েমথী সেস্) এবং 

প্ডওই প্নজস্ েম্শিাপ্েরেে স্রল োজ েোে জন্ অন্ �ারেেরে 
প্ন�পু্তি পেয়, পসসব ব্প্তি। এরেে মরধ্ আরছ (a) ঠিোোে, (b) 
এরজন্ট, (c) েনসালরটন্ট, (d) অন্ান্ সেোপ্ে এরজপ্সে �া 
প্ডওই-সংরিান্ িপ্েরষবা বা োজ েরে), (e) প্িতামাতা, প্রক্ষােথী, 
প্েংবা পোন স্কু ল েম্শেত্শ ারে তাে োরজ সিায়তাোনেত 
অন্ান্ পস্ছিােমথী। এ ধেরনে ব্প্তিগণরে প্রক্ষাগত পেেরড্শ ে 
ব্প্তিগতভারব রনাতির�াগ্ তে্ ব্বিাে ও প্নয়ন্ত্ররণ প্ডওই-এে 
সোসপ্ে েতৃ্শ বোধীরন োেরত িরব। সোসপ্ে েতৃ্শ বে প্বপ্ভন্নভারব িরত 
িারে, �াে মরধ্ আরছ প্লপ্খত িুপ্তিে দ্াো, তরব তা অন্ভারবও 
িরত িারে।

��আিপ্ন �প্ে প্বশ্বাস েরেন প� NYC DOE FERPA-এে 
রত্শ াবপ্ল লঙ্ঘন েরেরছ, তািরল আিপ্ন ইউএস প্ডওই 
বোবরে অপ্ভর�াগ োরয়ে েেরত িারেন। অপ্ভর�াগ FERPA 
বলবোেী অপ্েরস প্নরিে ঠিোনায় িাঠারনা প�রত িারে:

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue
Washington, DC 20202-8520

��আিনাে সন্ানরে ব্প্তিগতভারব রনাতি েো �ায় এমন পোন 
তে্ বাপ্ণপ্জ্ে উরদ্রর্ প্বপ্রি অেবা রিোর েো প্নপ্ষধি েরুন।

��সংেক্ষণ অেবা বেপ্ল েোে সময় আিনাে সন্ানরে 
ব্প্তিগতভারব রনাতি েো �ায় এমন তে্ অবর্ই সেুপ্ক্ষত 
োেরব। এই সেুক্ষা অবর্ই পসইসব মান এবং পরেষ্ঠ অনরুীলন 
অন�ুায়ী িরব প�টা েো সম্ভব। এইসব সেুক্ষাে উোিেরণে 
অন্ভু্শ তি এনপ্রিিরন, োয়ােওয়াল এবং িাসওয়াড্শ �তুি সেুক্ষা।

��প্রক্ষােথী উপাততির সম্ভাব্ লংঘন িরল আিনাে অপ্ভর�াগ 
োরয়ে এবং এসব অপ্ভর�ারগে োেরণ ব্বস্া গ্িরণে 
অপ্ধোে েরয়রছ।

প্নউ ইয়ে্শ  পটেট এডুরেরন প্ডিাট্শরমরন্ট (NYSED) িাঠারনা 
অপ্ভর�াগ ইরমইরল CPO@mail.nysed.gov ঠিোনায় অেবা 
প্লপ্খতভারব প্নম্নপ্লপ্খত ব্প্তি বোবরে িাঠারনা �ারব:

Chief Privacy Officer
New York State Education Department
89 Washington Avenue
Albany, NY 12234

��NYC DOE-পত িাঠারনা অপ্ভর�াগ ইরমইরল  
data-security@schools.nyc.gov ঠিোনায় অেবা 
প্লপ্খতভারব প্নম্নপ্লপ্খত ব্প্তি বোবরে িাঠারনা �ারব:

Office of the Chief Information Officer
Division of Instructional and Information 
Technology 
New York City Department of Education 
335 Adams Street 
Brooklyn, NY 11201

��NYSED সংগৃিীত সব ধেরনে প্রক্ষােথী উপাততির এেটি 
িূণ্শ তাপ্লো িাওয়া �ারব www.p12.nysed.gov/irs/sirs/
documentation/NYSEDstudentData.xlsx ঠিোনায়।

আিপ্ন প্নরিে ঠিোনায় অনুরোধ জাপ্নরয়ও এই তাপ্লোটিে 
েপ্ি পিরত িারেন:

Office of Information & Reporting Services
New York State Education Department 
Room 863 EBA 
89 Washington Avenue 
Albany, NY 12234
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পোভাষ িপ্েরষবা ............................................................... 18

ন
নন-প্ডরপ্ামা এপ্সিটিং পরিরডনপ্রয়ালস ্.................................. 29
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নিউ ইয়র্ক  নিটিতে 200টিরও বেনি লাইতরেনর আতে। নরি লাইতরেনর রার্ক  নিতয় আপনি েই, নরনিনর, নিনর, এেং অি্য িামগ্রী ধার ররার িতু�াগ 
পাতেি। স্ািরীয় লাইতরেনর রোঞ্চগুনল নিক্ার্থীতির জি্য েনের েই নরনরং বর্তর নিল্ম নিনরজ, রনেো নরনরং, এেং প্াপ্তেয়স্কতির জি্য রমনপউটার 
ক্াতির আতয়াজিও রতর র্াতর।

ফনদেদে শনা:
এরটি লাইতরেনর রার্ক  বপতে, অিগু্হ রতর এই আতেিিটি পরূণ ররুি এেং এরটি গ্হণত�াগ্য ID-িহ আপিার স্ািরীয় পােনলর লাইতরেনরতে জমা 
নিি। প্াপ্তেয়স্কগণ োতির েে্ক মাি নিউ ইয়র্ক  বটেট ড্াইিারি ্লাইতিন্স, লাি্কারি ্পারনমট, অর্ো অি্য বরাি িতটা ID বিখাতে পাতরি। েরুণগণ 
(13-17 েের েয়িরী)োতির েে্ক মাি রাতজর রাগজপত্র অর্ো স্ককু ল ID বিখাতে পাতর। বোট বেতল-বমতয় (�াতির েয়ি 12 অর্ো োর নিতে)োতির 
নপোমাো অর্ো আইনি অনিিােরতর অেি্যই এই আতেিিপতত্র স্াক্র ররতে হতে: নপোমাোগণ োতির িন্াতির রাতর্ক  ব�িে িামগ্রী ধার 
ররা হতে োর জি্য িায়েদ্ধ র্ারতেি। গ্হণত�াগ্য নেনিন্ন ধরতির ID’র এরটি পণূ্ক োনলরার জি্য আপিার েতরার লাইতরেনরর ওতয়েিাইট বিখিু। 
রেংক্স, ম্যািহ্যাটি, এেং টে্যাতটি আইল্যাতডের জি্য, nypl.orgিাইতট �াি; ব্রুরনলতির জি্য, brooklynpubliclibrary.orgবিখিু; রুইতন্সর জি্য, 
queenslibrary.org-বে �াি। প্াপ্তেয়স্ক এেং েরুণগণ অিলাইতিতও লাইতরেনর রাতর্ক র জি্য আতেিি ররতে পাতরি।

1.  একটি ফিফনিত
করুন:

    বোট বেতলতমতয়  
(েয়ি 12 এেং োর নিতে) 

    েরুণ প্াপ্তেয়স্ক 
(েয়ি 13-17)

    প্াপ্তেয়স্ক  
(েয়ি 18 এেং োর বেনি)

2. ফশক্ার্মী/লাইদরেফর কারদে  র্াফলদকর তর্্য:

_____________________________________________________   ________________________________________  ____________________________
বিষ িাম  প্র্ম িাম  মধ্য িাম/ প্ার্নমর

__________________________________________________________________________________________________
জন্ম োনরখ(মাি/নিি/েৎির)   পরুুষ     িাররী

__________________________________________________________________________________________________   ___________________________
োনির ঠিরািা     অ্যাপ্ট.# 

_____________________________________________________   ________________________________________  ___________________________
েতরা অর্ো নিটি    বটেট   নজপ বরার

_____________________________________________________   _______________________________________________________________________
োনির বিাি    ইতমইল ঠিরািা

পষৃ্ঠতপাষর েতর্্যর ে্যেহার পনরোনলে হয় িরল নেিটি লাইতরেনরর বগাপিরীয়োর িরীনেমালা দ্ারা (লি্য nypl.org, queenslibrary.org, 
এেং brooklynpubliclibrary.org)।

3. ফিতার্াতা/অফিিাবক (12 এবং তার কর্ বয়েী ফশক্ার্মীদের জন্য অবশ্যই িূরণকৃত হদত হদব):

______________________________________________________   ________________________________________   ____________________________
বিষ িাম  প্র্ম িাম       মধ্য িাম/ প্ার্নমর

_____________________________________________________   ________________________________________   ___________________________
ইতমইল ঠিরািা      বিাি         নপআইএি

 A অর্ো B নেননিে ররুি:

A. আমার িন্াি েিতির এেং বোটতির েইপত্র নিতে পাতর B. আমার িন্াি শুধু বোটতির িামগ্রী নিতে পারতে।

িন্াতির রার্ক  ে্যেহার রতর ধার ররা েইতয়র জি্য নপোমাো/অনিিাের িায়েদ্ধ র্ারতেি।

________________________________________________________________________________________________  ____________________________
নপোমাো/অনিিােতরর স্াক্র                োনরখ

IV

https://www.bklynlibrary.org
https://www.nypl.org
http://www.queenslibrary.org
brooklynpubliclibrary.org
http://www.queenslibrary.org
https://www.nypl.org


এই গাইডের কপি োউনডোে করুন schools.nyc.gov/achievenyc।

আরও জানুন
NYC পেিার্টডেন্ট অভ এেুডকশন বাপিডে ও আিনার সন্াডনর স্কু ডে আিনার সন্াডনর পশক্া সম্পপক্ট ে বািপে  
েথ্য ও আিপন কীভাডব পশখডন সহায়ো করডে িাডরন সস পবষডয় নানা ধারণা স�াগায়। আরও েডথ্যর �ন্য,  
সেখুন schools.nyc.gov।

আিপন আিনার স্কু ডের ি্যাডরন্ট সকাঅপে্ট ডনরডরর সাডথ স�াগাড�াগ অথবা 311 নম্বডর স�ান করডে িাডরন।

পনউ ইয়ক্ট  পসটি পেিার্টডেন্ট অব এেুডকশডনর নীপে হডছে আইন অনুসাডর সকপরয়ার অ্যান্ড 
সরকপনডকে এেুডকশন (পসটিই) কে্টসূপিসহ এর পশক্া কে্টসূপি ও কে্টকাডডে �াপে, বণ্ট, ধে্ট, 
রাপ্রিক িপরিয়, নাগপরকত্ব/অপভবাসনগে অবস্া, বয়স, প্রপেবপধিো, পববাডহর অবস্া, পেঙ্গ, 
স�ৌন িক্িাপেত্ব বা পেঙ্গ িপরিয়/অপভব্যপতির পভপত্তডে ববষে্য না করা, এবং স�ৌন হয়রাপনেুতি 
িপরডবশ ব�ায় রাখা।

Bill de Blasio
Mayor

Richard A. Carranza

Bill de Blasio
Mayor

Richard A. Carranza

schools.nyc.gov/achievenyc
schools.nyc.gov



