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জরুরি যোগাযোগ
স্টু ডেন্ট এনর�োলমেন্ট
দেখুন: schools.nyc.gov

বুলিং/হয়রানির রিপোর্ট করুন
ফোন করুন: (718) 935-3500

ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার
সময়: স�োম - বৃহস্পতি, 8 a.m.–5 p.m.

ইমেইল: RespectForAll@schools.nyc.gov ফ�োন: 311

অফিসিয়াল ট্র্যান্সক্রিপ্টের জন্য আবেদন
শুক্র, 8 a.m.–3 p.m.

ব্রুকলিন

1780 Ocean Avenue, Floor 3, Brooklyn, NY 11230

যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 17, 18, 22

1665 St. Mark’s Avenue, Room 116, Brooklyn, NY 11233

যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 19, 23, 32
415 89 Street, Floor 5, Brooklyn, NY 11209
যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 20, 21
29 Fort Greene Place, Brooklyn, NY 11217
যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 13, 14, 15, 16
ব্রংক্স

1 Fordham Plaza, Floor 7, Bronx, NY 10458

যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 7, 9, 10

1230 Zerega Avenue, Room 24, Bronx, NY 10462

যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 8, 11, 12
ম্যানহ্যাটন

333 Seventh Ave., Floor 12, Room 1211, New York, NY 10001

যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 1, 2, 4

388 West 125 St., Floor 7, Room 713, New York, NY 10027
যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 3, 5, 6
কুইন্স
2
 8-11 Queens Plaza North, Floor 3, Long Island City, NY 11101

যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 24, 30

30-48 Linden Place, Floor 2, Flushing, NY 11354
যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 25, 26

90-27 Sutphin Boulevard, Floor 1, Jamaica, NY 11435
যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 27, 28, 29
স্ট্যাটেন আইল্যান্ড


715 Ocean Terrace, Building A, Staten Island, NY 10301

যেসব ডিস্ট্রিক্টে পরিষেবা প্রদান করা হয়: 31

স্পেশাল এডু কেশন
য�োগায�োগ: আপনার সন্তানের স্কু ল ফ�োন: (718) 935-2007 অথবা 311
ইমেইল: specialeducation@schools.nyc.gov
দেখুন: schools.nyc.gov/specialeducation
প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী যারা চার্টার অথবা ননপাবলিক স্কু লে যায়
তাদের পরিবারের জন্য: schools.nyc.gov/special-education/help/
cpse-cse সাইট দেখুন।

পরিবহন
দেখুন: optnyc.org ফ�োন: (718) 392-8855

গ্রেড ও উপস্থিতি চেক করুন
য�োগায�োগ: আপনার সন্তানের শিক্ষক
দেখুন: mystudent.nyc আপনার এনওয়াইসি স্কু লস অ্যাকাউন্ট- এ লগ
ইন করতে*
* আপনার স্কু ল আপনাকে অ্যাকাউন্ট খুলতে ও লগ ইন করতে সাহায্য করতে পারে

য�োগায�োগ: বর্তমান অথবা পূর্বে যে NYC পাবলিক স্কু লে পড়েছে তার নাম
বর্তমান NYC পাবলিক স্কু ল শিক্ষার্থী, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, এবং 18 বছর বয়সের
নিচের বর্তমান শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ লিখিত আবেদনের মাধ্যমে
একটি অফিসিয়াল অ্যাকাডেমিক ট্র্যান্সক্রিপ্টের আবেদন করতে পারেন।
দেখুন:s chools.nyc.gov/school-life/learning/students-records-

and-transcripts

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার্স সাপ�োর্ট
দেখুন: schools.nyc.gov/ell ফ�োন করুন: (212) 323-9559
ইমেইল: ellfamilies@schools.nyc.gov

অনুবাদ এবং দ�োভাষ পরিষেবা
য�োগায�োগ: আপনার স্কু লের প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটর বা প্রিন্সিপ্যাল
ফ�োন করুন: (718) 935-2013 ইমেইল: hello@schools.nyc.gov

স্কু ল বাতিল
আবহাওয়া বা জরুরি অবস্থার কারণে স্কু ল বন্ধ ঘোষণা সম্পর্কিত
তথ্যর জন্য:
দেখুন: schools.nyc.gov

টু ইটার: twitter.com/nycschools

ফেইসবুক: facebook.com/nycschools ফ�োন করুন: 311

শিশু নিগ্রহের অভিযোগ
ফ�োন করুন: NY স্টেট হটলাইন 1-800-342-3720 দেখুন: nyc.gov/acs
সকল শিক্ষা সংশ্লিষ্ট এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন স্কু ল
কর্মীগণ বাধ্যতামূলকভাবে শিশু নিগ্রহের রিপ�োর্টার। আর�ো জানুন:
schools.nyc.gov/school-life/special-situations/child-abuse।

য�োগায�োগ রক্ষা করুন
ইমেইল
খবর, ভর্তি র শেষ তারিখ, অনুষ্ঠান এবং আবহাওয়া-সংক্রান্ত সূচি
পরিবর্তনের নিয়মিত ইমেইল পাওয়ার জন্য সাইন আপ করুন
schools.nyc.gov/subscribe।
311 ও এসএমএস (টেক্সট মেসেজ)
আপনার যদি স্কু ল-সম্পর্কিত বাড়তি ক�োন প্রশ্ন থাকে, 311
নম্বরে ফ�োন করুন।
আপডেট পাওয়ার জন্য 877-877 নম্বরে “nycschools” লিখে
টেক্সট* করুন।
*মেসেজ ও ডেটা রেট প্রয�োজ্য হতে পারে।

স�োশ্যাল মিডিয়া
স্কু ল বন্ধ, গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, অনুষ্ঠান ও ডেডলাইনসহ এনওয়াইসি
পাবলিক স্কু লগুল�ো সম্পর্কে রিয়াল টাইমে প্রতি মুহূর্তে র খবরের
জন্য আমাদের লাইক দিন facebook.com/nycschools, এবং
আমাদেরকে twitter.com/nycschools অনুসরণ করুন।
সকালের ঘণ্টা
DOE-এর প্রাতিষ্ঠানিক ব্লগ আছে! আমাদেরকে বুকমার্ক দিন
morningbellnyc.com ঠিকানায়, এবং সিটি স্কু লসমূহ, ইন্টার্নশিপ,
ক্যালেন্ডার আপডেট, এবং শিক্ষার্থী এবং কর্মী সদস্যগণ যারা
আমাদের স্কু লের “চক্র” তৈরি করে তাদের সম্পর্কে আরও জানতে
আমাদের কাছে ফিরে আসুন!
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2018-2019 স্কু ল ক্যালেন্ডার
স্কু লের প্রথম দিন
5 সেপ্টেম্বর

6 সেপ্টেম্বর

ডিস্ট্রিক্ট 75 কিনডারগার্টেন বহির্ভূত সকল শিক্ষার্থীদের
আগে ছু টি।
প্রি-কিনডারগ�োর্টেন পাবলিক স্কু ল শিক্ষার্থীদের জন্য
আংশিক স্কু লের সময়।

হাই স্কু ল শিক্ষার্থীদের বসন্তের টার্ম শুরু

5 ফেব্রুয়ারি

চন্দ্রবর্ষ প্রথম দিন (স্কু ল বন্ধ)

18-22
ফেব্রুয়ারি

মধ্য শীতের ছু টি (স্কু ল বন্ধ)

4-5 মার্চ

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:*
ডিস্ট্রিক্ট 75 স্কু ল কর্মসূচি

7-8 মার্চ

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:* হাই স্কু ল

13-14 মার্চ

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:*
এলিমেন্টারি স্কু ল

26-27 মার্চ

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:* মিডল্ স্কু ল

19-26 এপ্রিল

বসন্তের ছু টি (স্কু ল বন্ধ)

কলম্বাস ডে উদযাপন

9 মে

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:*
হাই স্কু ল—সন্ধ্যা

ইলেকশন ডে

15 মে

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:*
এলেমেন্টারি স্কু ল—সন্ধ্যা

16 মে

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:*
মিডল্ স্কু ল—সন্ধ্যা

27 মে

মেম�োরিয়াল ডে (স্কু ল বন্ধ)

4 জুন

ঈদুল ফিতর (স্কু ল বন্ধ)

প্রি-কিনডারগ�োর্টেন পাবলিক স্কু ল শিক্ষার্থীদের জন্য
আংশিক স্কু লের সময়।

13 সেপ্টেম্বর

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:*
এলেমেন্টারি স্কু ল—সন্ধ্যা

19 সেপ্টেম্বর

ইয়ম কিপুর (স্কু ল বন্ধ)

26 সেপ্টেম্বর
8 অক্টোবর

6 নভেম্বর

D75 স্কু ল প্রোগ্রামে ভর্তি শিক্ষার্থী ব্যতীত হাই স্কু ল
শিক্ষার্থীরা স্কু লে আসবে না

29 জানুয়ারি

ডিস্ট্রিক্ট 75 নয় এমন কিনডারগার্টেন
শিক্ষার্থীদের প্রথম পূর্ণ দিবস।

10-11 সেপ্টেম্বর রশ হাশানাহ (স্কু ল বন্ধ)

20 সেপ্টেম্বর

28 জানুয়ারি

হাই স্কু লের জন্য চ্যান্সেলরের কনফারেন্স
ডে

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:*
মিডল্ স্কু ল—সন্ধ্যা
প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:*
হাই স্কু ল—সন্ধ্যা
(স্কু ল বন্ধ)

শিক্ষার্থীদের স্কু লে আসতে হবে না
স্টাফ ডেভেলপমেন্টের জন্য চ্যান্সেলরের
কনফারেন্স ডে

12 নভেম্বর

ভেটেরান্স ডে উদযাপন (স্কু ল বন্ধ)

14-15 নভেম্বর

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:*
এলিমেন্টারি স্কু ল

19-20 নভেম্বর

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:*
ডিস্ট্রিক্ট 75 স্কু ল কর্মসূচি

22-23 নভেম্বর

থ্যাংক্সগিভিংয়ের ছু টি

27-28 নভেম্বর

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:* মিডল্ স্কু ল

29-30 নভেম্বর

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স:* হাই স্কু ল

বার্ষিকী দিবস
6 জুন

(স্কু ল বন্ধ)

24 ডিসেম্বর–
1 জানুয়ারি

শীতের ছু টি(স্কু ল বন্ধ)

2 জানুয়ারি

স্কু ল পুনরায় খুলবে

21 জানুয়ারি

ড. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ডে

11 জুন

26 জুন

শিক্ষার্থীদের স্কু লে আসতে হবে না
স্টাফ ডেভেলপমেন্টের জন্য চ্যান্সেলরের
কনফারেন্সডে

জুন মাসের ক্ল্যারিক্যাল ডে
এলিমেন্টারি স্কু ল, মিডল্ স্কু ল, এবং ডি৭৫ শিক্ষার্থীগণ
স্কু ল আসবে না

সকল শিক্ষার্থীদের জন্য স্কু লবছরের
শেষ দিন
আগে ছু টি।

(-স্কু ল ছু টি)

*প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্সের তারিখ সিটি ভিিত্তক তবে স্কু ল বিকল্প ক�োন তারিখে
কনফারেন্সের ব্যবস্থা করতে পারে। সুনির্দি ষ্ট কর্মসূচি জানতে স্কু লের সাথে য�োগায�োগ করুন।
পরীক্ষার তারিখ ও অন্যান্য ক্যালেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে schools.nyc.gov/calendar
ওয়েবসাইট দেখুন।

II

এই গাইডে...
P. 1

চ্যান্সেলরের বার্তা

P. 21

শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা
yy শৃঙ্খলা বিধি

P. 2

yy শিক্ষার্থীদেরকে নিরাপদ রাখা স�োশ্যাল

একনজরে স্কু লগুল�োর পরিচিতি

yy স�োশ্যাল মিডিয়ার গাইডলাইনস্

yy NYC স্কু লসমূহ: আগের চেয়ে আরও ভাল�ো

yy সেল ফ�োন নীতি

yy ইক্যুইটি অ্যান্ড অ্যাক্সেলেন্স ফর অল

P. 5

NYC স্কু লসমূহে ভর্তি :
yy 3-K

yy সকলের জন্য মর্যাদা নিশ্চিত করুন

P. 23

yy 3-K

yy প্রি-কিন্ডারগার্টেন

yy প্রি-কিন্ডারগার্টেন

yy এলিমেন্টারি স্কু ল

yy এলিমেন্টারি স্কু ল

yy গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড কর্মসূচিসমূহ

yy মিডল্ স্কু ল

yy মিডল্ স্কু ল

yy হাই স্কু ল

yy হাই স্কু ল
yy চার্টার স্কু লসমূহ

P. 9

P. 29

yy ডিপ্লোমার বিকল্পসমূহ

yy স্কু ল-PA/PTA কর্মকর্তা

P. 11

P. 30

yy ডিপ্লোমা এনডোর্সমেন্ট

yy প্রাত্যহিক উপস্থিতিতে উৎসাহ দিন

yy কলেজে ভর্তি র পরীক্ষা

yy শিক্ষকদের সাথে কাজ করুন

yy ফাইন্যানশিয়াল এইড

yy PA/PTA-এর সক্রিয় সদস্য হন

yy কলেজের ব্যয় সম্পর্কে ধারণা লাভ

yy আফটারস্কু ল প্রোগ্রামের জন্য আবেদন
yy শিক্ষার্থীর অগ্রগতির উপর নজর রাখুন

P. 15

P. 35

yy বাড়িতে শেখা
yy আপনার ক্লাসরুম হিশেবে নিউ ইয়র্ক সিটি

yy স্বাস্থ্য পরিষেবা

yy IDNYC-এর জন্য আবেদন করুন

yy স্পেশাল এডু কেশন

yy NYC রিডস্ 365

yy ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার
yy সিটি স্কু লে যাতায়াত

P. 37

yy অভিবাসী পরিবারবর্গকে সহায়তা প্রদান

yy স্কু ল খাবার

আপনার অধিকার জানুন
yy শিক্ষার্থীর ভ�োটদানের অধিকার সংক্রান্ত
বিজ্ঞপ্তি

yy সামার ইন দ্য সিটি
yy গৃহহীন শিক্ষার্থী ও অস্থায়ী আবাসনে
বসবাসকারী শিক্ষার্থী

ক্লাসরুমের বাইরে শিক্ষণ
yy স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করুন

সহায়তা ও পরিষেবা

yy অনুবাদ এবং দ�োভাষী

কলেজের জন্য পরিকল্পনা
yy রেজ্যুমে তৈরি

শিক্ষার্থীর শিক্ষণে সহায়তা

yy কলেজ ও পেশার জন্য প্রস্তুত হন

গ্রাজুয়েট হওয়ার অন্যান্য উপায়
yy ট্রান্সফার স্কু ল/ ইয়াং অ্যাডাল্ট বর�ো সেন্টার

সিটির স্কু লগুল�োতে কে ক�োথায় আছেন
yy ডিস্ট্রিক্ট-PA/PTA কর্মকর্তা

শিক্ষার্থীরা কী শিখছে?

yy ফেডারেল গ�োপনীয়তার
অধিকার সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

P. 39

নির্ঘণ্ট

III

নতু ন স্কু ল বছরে এবং অ্যাচিভ NYC- এর এই সংখ্যায় আপনাকে স্বাগত জানাতে পেরে
আমি আনন্দিত।
একজন নতু ন চ্যান্সেলর হিসেবে আপনাদের সেবা দেয়ার সুয�োগ লাভ করে আমি
সম্মানিত ব�োধ করছি। আমি মাত্র পা ঁচ মাস যাবত এই চাকরিতে এসেছি, কিন্তু ইত�োমধ্যেই
আমি ডজন ডজন ক্লাসরুম পরিদর্শ ন করেছি – এবং প্রত্যক্ষভাবে শক্তিশালী পাবলিক
এডুকেশনের ক্ষমতা দেখেছি। আমি আপনার মত�ো শত শত পিতামাতার সাথে মিলিত
হয়েছি এবং আপনাদের সন্তান ও আমাদের স্কু লগুলি সম্পর্কে আপনাদের প্রত্যাশা
সম্পর্কে জেনেছি।
আপনাদের অধিকাংশ এখনও আমাকে জানেন না, সুতরাং আমি আমার জীবন ও পেশাজীবন সম্পর্কে কিছু কথা বলতে
চাই। আমি বড় হয়েছি টাকসান, আরিজ�োনায় - একজন শিট মেটাল ওয়ার্কার এবং একজন হেয়ারড্রেসারের সন্তান হিসেবে।
আমার গ্রান্ডপ্যারেন্টগণ ছিলেন মেক্সিকান ইমিগ্রান্টস্ এবং আমার পরিবার বাড়িতে শুধুমাত্র স্প্যানিশ বলত�ো – এর মধ্যেই
আমরা বেড়ে উঠি, আমার জমজ ভাই এবং আমি কিন্ডারগার্টেন শুরুর আগে কখনও ইংরেজি শিখিনি। আমার পিতামাতা
কলেজে পড়েননি, কিন্তু, নিউ ইয়র্ক সিটির হাজারও পিতামাতার মত�ো, তারা জানতেন যে ছেলেমেয়েদের এগিয়ে যাবার
পথের মধ্যে আছে শিক্ষা লাভ। আমি প্রায় 30 বছর আগে একই পাবলিক হাই স্কু লে শিক্ষকতার পেশা শুরু করেছিলাম যে
স্কু লটি আমাকে কলেজের জন্য প্রস্তুত করেছে। আমার পেশা জীবনে, আমি টাকসানে হাই স্কু লের একজন বাইলিঙ্গুয়াল
শিক্ষক এবং প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে কাজ করেছি; লাস ভেগাসে একজন রিজিওনাল সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে; এবং সান
ফ্র্যানসিসক�ো ও হিউসটনেও একজন সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কাজ করেছি। আমি পাবলিক এডুকেশনে আমার জীবন
নিবেদিত রেখেছি; এটিকে আমি শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে প্রাপ্তি এবং প্রদান করা – উভয় সুয�োগ বলে মনে করি।

চ্যান্সেলরের বার্তা

প্রিয় পিতামাতা:

চ্যান্সেলর হিসেবে, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমাদের শিক্ষার্থী এবং স্কু লগুলির যে মহা অর্জন তার উপর
করে
শিক্ষাকে গড়ে ত�োলার। মেয়র বিল ডি ব্লাসিও-এর নেতৃ ত্বে, আগের চেয়ে অধিক সিটি শিক্ষার্থী হাই স্কু ল গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে
এবং রেকর্ড সংখ্যক শিক্ষার্থী কলেজে পড়ছে। এছাড়া, আমাদের শিক্ষার্থীদের নিউ ইয়র্ক স্টেটের স্ট্যান্ডার্ডাইজড পরীক্ষার
স্কোরও 2017-তে বৃদ্ধি পাওয়া অব্যাহত রয়েছে এবং ইক্যুইটি অ্যান্ড এক্সিলেন্স ফর অল কর্মসূচি যা সিটি 2015 সালে
শুরু করেছে সেটি এইসব অর্জনের উপর গড়ে উঠছে। আমাদের স্কু লগুলিও পরিবারের সাথে সম্পর্ক শক্তিশালীকরণে কাজ
করছে। আমাদের স্কু লগুলির প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ, অধিকতর সিটি পিতামাতা প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্সে, য�োগদান
করছে, স্কু ল-ভিত্তিক অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ এবং সিটিওয়াইড এবং কম্যুনিটি এডু কেশন কাউন্সিল পদে প্রতিয�োগিতার
মাধ্যমে। পিতামাতাদের তাদের সন্তানদের ক্লাস, স্কু ল এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানার উপায়ের উন্নতি ঘটেছে,
NYC স্কু ল অ্যাকাউন্ট, স্কু ল ক�োয়ালিটি স্ন্যাপশট/গাইড, স্কু ল পারফরম্যান্স ড্যাশব�োর্ড এবং NYC স্কু ল ফাইন্ডার
উপকরণকে এজন্যে ধন্যবাদ। এবং আমাদের ফেসবুক, টু ইটার এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট এবং আমাদের ব্লগ, মর্নিং বেল,
পরিবারসমূহের জন্য তাদের সন্তানদের শিক্ষা বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য লাভের আরও নানান সুবিধা প্রদান করছে।
সিটি স্কু লগুলি সম্পর্কে পরিবারসমূহের জানার জন্য সম্ভবত সেরা উপকরণটি এই মুহূর্তে আপনার হাতে রয়েছে। আ্যাচিভ
NYC- এর মাধ্যমে, আপনি ডিওই-এর নীতিমালা, স্কু ল ক্যালেন্ডার, বিভিন্ন রিস�োর্স, পরিষেবা, কর্মসূচি, অ্যাকাডেমিক প্রত্যাশা,
ভর্তি প্রক্রিয়া, গ্রাজুয়েশনের শর্ত , কলেজের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং আরও অনেক কিছু জানতে পারেন।
নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমি যখন আমার প্রথম পূর্ণ স্কু ল বছর শুরু করতে যাচ্ছি, আমি আপনাদের অনেকের সাথে মিলিত
হবার এবং একসাথে কাজ করার প্রত্যাশায় আছি। ডিওই-এর তরফ থেকে, আমি আপনার ও আপনার সন্তানের জন্য একটি
চমৎকার ও সফল স্কু ল বছর কামনা করছি!
বিশ্বস্ত,

রিচার্ড এ. কারানজা
NYC স্কু লস চ্যান্সেলর

1

একনজরে স্কু লগুল�োর পরিচিতি

নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অভ এডু কেশন (DOE)
যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ স্কু ল ব্যবস্থা যেখানে 1.1 মিলিয়নেরও
অধিক শিক্ষার্থীকে 1,800 স্কু লে ও 140,000 হাজার
কর্মচারী পরিষেবা প্রদান করেন। DOE-এর নেতৃ ত্ব দিচ্ছেন
চ্যান্সেলর, যিনি সিটিওয়াইড শিক্ষা নীতিসমূহ নির্ধারণ এবং
গাইডের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র
কর্তৃক নিয়�োগ প্রাপ্ত। চ্যান্সেলর তার লিডারশিপ টিমের
সাথে প্রি-কে থেকে 12 গ্রেড পর্যন্ত সিটির সকল পাবলিক
স্কু লের কার্যসম্পাদনা এবং অগ্রগতির জন্য দায়বদ্ধ।
প্যানেল ফর এডু কেশনাল পলিসি (PEP) DOE-এর
পরিচালন কাঠাম�োর অন্তর্গত। গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষানীতি, চু ক্তি,
প্রবিধান এবং স্কু লের সুয�োগসুবিধাগুলির সদ্ব্যবহারে ক�োন�ো
পরিবর্ত ন অবশ্যই পিইপির কাছে পেশ ও পিইপি দ্বারা
অনুম�োদিত হতে হবে।

74.3%
এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ
গ্র্যাজুয়েশনের হার

2014 সাল থেকে 5.8 শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি

NYC স্কু লসমূহ: আগের চেয়ে
আরও ভাল�ো

পা ঁচ বছর আগে, মেয়র বিল ডি ব্লাসিও এবং সাবেক
চ্যান্সেলর, কারমেন ফারিনিয়া, নিউ ইয়র্ক সিটি পাবলিক
স্কু লগুলির জন্য একটি নতু ন দর্শ ন নির্ধারণ করেছেন:
এমন একটি স্কু ল সিস্টেম তৈরির কথা যা সকল
শিক্ষার্থীর, তারা কে, ক�োথাকার অধিবাসী এবং কী
ভাষা বলে সেসব বিবেচনায় না নিয়ে, তাদের সর্বোচ্চ
সম্ভাবনাকে বিকশিত করে।
আজ, যখন DOE মেয়র এবং পূর্বের চ্যান্সেলরের
প্রাথমিক দর্শ ন পূরণে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সিটির
শিক্ষার্থীগণ এবং তাদের পরিবার DOE-এর য�ৌথ
প্রচেষ্টার ফল দেখতে এবং উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।
বাস্তবিকভাবে, সকল মাপকাঠির বিচারে, সিটি স্কু লগুলি
আগের চেয়ে অধিক সফল। হাই স্কু ল গ্রাজুয়েশনের হার
এখন সবসময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ, স্কু ল থেকে ঝরে পড়ার
সংখ্যা সর্বকালের সর্বনিম্ন, অধিকতর সিটি শিক্ষার্থীরা
কলেজে যাচ্ছে এবং নিউ ইয়র্কারদের নতু ন প্রজন্ম এমন
একটি সিটিতে বেড়ে উঠছে যেখানে আর্লি চাইল্ডহুড
এডুকেশন একটি নিয়ম হয়ে দা ঁড়িয়েছে।
এগুলি সিটি স্কু ল এবং শিক্ষার্থীদের জন্য উদ্দীপনাপূর্ণ
সময় এবং DOE প্রতিটি মহল্লার প্রত্যেকটি পরিবারকে
উচ্চ-মানসম্পন্ন পাবলিক স্কু লের সুয�োগ প্রদানের প্রচেষ্টা
অব্যাহত রাখবে।

2

ইক্যুইটি অ্যান্ড এক্সিলেন্স ফর অল

2015-এর হেমন্তে, মেয়র ডি ব্লাসিও এবং চ্যান্সেলর
ফারিনিয়া সিটির শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্যসমূহের
একটি সেটসহ ইক্যুইটি অ্যান্ড এক্সিলেন্স ফর অল
কর্মসূচির সূচনা করেন—এর লক্ষ্য 2026 সাল নাগাদ,
80 শতাংশ সিটি শিক্ষার্থী সময়মত�ো হাই স্কু ল গ্রাজুয়েট হবে
এবং দুই-তৃ তীয়াংশ সিটি শিক্ষার্থী কলেজের কঠ�োরতার
জন্য প্রস্তুত হবে। এইসব লক্ষ্যে প�ৌঁছুতে, DOE এবং মেয়র
নিচে উল্লিখিত প্রচেষ্টাসমূহ নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন করেছে:

3-কে/প্রি-কে ফর অল

2014-এর হেমন্তে, নিউ ইয়র্ক তার সিটির প্রতিটি চারবছর-বয়সীর জন্য প্রি-কে ফর অল শুরুর মাধ্যমে ফ্রি,
পূর্ণ -দিবসের প্রি-কিন্ডারগার্টেন (pre-k) আর্লি চাইল্ডহুড
এডুকেশনের জন্য জাতীয় মান স্থির করেছে। প্রি-কে ফর
অলকে ধন্যবাদ, সিটির বর্ত মান K–5 গ্রেডের 100,000
অধিক শিক্ষার্থী এখন এবং ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য
আরও ভাল�ো প্রস্তুত।
প্রি-কে ফর অলের সাফল্যের কথা মনে রেখে, 2017-এর
হেমন্তে, DOE সিটির তিন-বছর-বয়সীদের জন্য 3-কে
ফর অল যা একটি ফ্রি, পূর্ণ -দিবস, উচ্চ-মানের আর্লি
চাইল্ডহুড কর্মসূচি সেটি চালু করেছে। দুটি স্কু ল ডিস্ট্রিক্টে
চালুকৃত কর্মসূচিটি ভবিষ্যত স্কু ল বছরগুলিতে আরও
প্রতিশ্রুতিসহ এখন সম্প্রসারিত হয়ে ছয়টি ডিস্ট্রিক্টে তিনবছর-বয়সীদের শক্তিশালী অ্যাকাডেমিক এবং সামাজিক
দক্ষতা প্রদান করছে।
2021-এর হেমন্ত নাগাদ, সিটি 12টি স্কু ল ডিস্ট্রিক্টব্যাপী
আনুমানিক 19,000 3-কে আসনের ব্যবস্থা করবে। সকল
স্কু ল ডিস্ট্রিক্টে 3-কে কর্মসূচি দিতে, DOE স্টেট এবং
ফেডারেল স্তরে আমাদের পার্টনারদের কাছ থেকে বাড়তি
সহায়তার প্রয়�োজন হবে।
k3
 -কে সম্পর্কে আরো জানতে schools.nyc.gov/3k
ওয়েবসাইট দেখুন।

সর্বনিম্ন ড্রপআউটের হার

7.8%

2014 সাল থেকে 1.8 শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস

ইউনিভার্সাল লিটারেসি
নির্ধারিত ডিস্ট্রিক্টের এলিমেন্টারি স্কু লগুলি নিবেদিত রিডিং
ক�োচদের কাছ থেকে সহায়তা লাভ করছে যারা দ্বিতীয় গ্রেডের
শেষে সকল শিক্ষার্থী যে, তাদের গ্রেড স্তরে পড়ছে সেবিষয়টি
নিশ্চিতকরণে কাজ করছেন। গত স্কু ল বছরে, 242 জন
ইউনিভার্সাল লিটারেসি রিডিং ক�োচ ব্রংক্সের সকল ডিস্ট্রিক্টসহ
14টি স্কু ল ডিস্ট্রিক্টব্যাপী 305টি এলিমেন্টারি স্কু লকে সহায়তা
প্রদান করেছেন। DOE দ্বিতীয় গ্রেডে 2026 সাল নাগাদ শতকরা
100 ভাগ সাক্ষরতার লক্ষ্য নির্ধারণ করছে।

সকলের জন্য অ্যালজেবরা
সকল সিটি শিক্ষার্থী নবম গ্রেডের মধ্যে সফলভাবে বীজগণিত
সম্পন্ন করবে; এটি শিক্ষার্থীদের হাই স্কু লে বেশি করে উচ্চতর
গণিত ক�োর্স নিতে সাহায্য করে, যা তাদেরকে কলেজের জন্য
আরও ভাল�ো প্রস্তুতি দেয়। 2017 পর্যন্ত, 357টি এলিমেন্টারি,
মিডল্ এবং হাই স্কু লের আনুমানিক 900 জন শিক্ষক তাদের
গণিত শিক্ষাকে শক্তিশালী করতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

অ্যাডভান্সড প্লেসমেন্ট (AP) ক�োর্স শিক্ষার্থীদের অল্পবয়সে
কলেজ স্তুরের নির্দেশনা, অ্যাসাইনমেন্ট এবং ক্রেডিট অর্জন
করার সুযোগ দেয়। হেমন্ত 2018 সালের মধ্যে, শতকরা 75 ভাগ
হাই স্কু ল শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে পা ঁচটি AP ক�োর্স প্রদানের প্রস্তাব
দেয়া হবে এবং 2021 সালের হেমন্ত নাগাদ সকল হাই স্কু ল
শিক্ষার্থী কমপক্ষে পা ঁচটি AP ক�োর্স নিতে সমর্থ হবে।

সকলের জন্য কমপিউটার সায়েন্স

2025 সালের মধ্যে সিটি পাবলিক স্কু লের শিক্ষার্থীগণ স্কু লের
সকল স্তরে অর্থপূর্ণ , উচ্চ মানসম্পন্ন কম্প্যুটার সায়েন্স শিক্ষা
লাভ করবে। 2017 পর্যন্ত, 524টি এলিমেন্টারি, মিডল্ এবং
হাই স্কু লের আনুমানিক 940 জন শিক্ষক কমপিউটার সায়েন্সে
প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।
k "সকলের জন্য কমপিউটার সায়েন্স"এর জন্য
schools.nyc.gov সাইটে রিসার্চ করে আরও জানুন।

সিঙ্গেল শেফার্ড

একনজরে স্কু লগুল�োর পরিচিতি

হ্রাস

এপি ফর অল

এই কর্মসূচিটি ডিস্ট্রিক্ট 7 এবং 23-এর 6–12 গ্রেডের প্রত্যেক
শিক্ষার্থী যাদের নিবেদিত স্কু ল কাউন্সেলর অথবা সমাজ কর্মী
রয়েছে যারা গ্র্যাজুয়েশন এবং কলেজ ভর্তিতে সহায়তা প্রদান
করেন তাদের সাথে মানানসইভাবে যায়। গত বছর, 140
জন সিঙ্গেল শেফার্ড 49টি মিডল্ এবং হাই স্কু লের 15,000
শিক্ষার্থীকে পরিষেবা প্রদান করেছেন।

2014 সাল থেকে সকল জাতিগ�োষ্ঠিতে গ্র্যাজুয়েশনের হার বৃদ্ধি
এশিয়ান:

5.0 পয়েন্ট

কৃষ্ণাঙ্গ:

6.2 পয়েন্ট

হিসপানিক:

6.9 পয়েন্ট

শ্বেতাঙ্গ:

2.6 পয়েন্ট
3

সকল বর�োব্যাপী
গ্র্যাজুয়েশনের বৃদ্ধি*
ব্রংক্স

7.2 পয়েন্ট
ম্যানহ্যাটন

4.3 পয়েন্ট

কুইন্স

7.1 পয়েন্ট
স্ট্যাটেন আইল্যান্ড

একনজরে স্কু লগুল�োর পরিচিতি

1.2 পয়েন্ট

5.8 পয়েন্ট

*2014 সাল থেকে

k "সিঙ্গেল শেফার্ড " -এর জন্য schools.nyc.gov সাইটে
রিসার্চ করে আরও জানুন।

কম্যুনিটি স্কু ল ক্লাসরুমের ভিতরে ও বাইরে তাদের শিক্ষার্থীদেরকে
সহায়তা প্রদান করেছে।

কলেজ অ্যাকসেস ফর অল—মিডল স্কু ল

k কম্যুনিটি স্কু লগুলি সম্পর্কে আরো জানতে ওয়েবসাইট
schools.nyc.gov/communityschools দেখুন।

2018–19 স্কু ল বছরের শেষ নাগাদ, প্রত্যেক সিটি মিডল্ স্কু ল
শিক্ষার্থী কলেজে যাবার সংস্কৃ তির সাথে পরিচিত হবে এবং
6–8 গ্রেডে ন্যূনতম একবার কলেজ ক্যাম্পাস পরিদর্শ নের
সুয�োগ লাভ করবে।

কলেজ অ্যাকসেস ফর অল—হাই স্কু ল

2018–19 স্কু ল বছরের শেষে সকল সিটি পাবলিক স্কু ল
শিক্ষার্থী হাই স্কু ল থেকে নিজ চাহিদা মাফিক কলেজ ও পেশা
পরিকল্পনাসহ গ্র্যাজুয়েট হবে এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে
সহায়ক সহায়সঙ্গতি ও নির্দেশনা লাভ করবে।

ডিস্ট্রিক্ট-চার্টার অংশীদারত্ব
ডিস্ট্রিক্ট এবং চার্টার স্কু লগুলি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে ত�োলা
এবং সর্বোত্তম অনুশীলনী ও রিস�োর্স শেয়ার লক্ষ্যে একসাথে
কাজ করছে। 2017 সালে, 120টিরও বেশি ডিস্ট্রিক্ট এবং
চার্টার স্কু ল একে অপরের সাথে সহয�োগিতা করেছে।

কম্যুনিটি স্কু লস
কম্যুনিটি স্কু লগুলি অ্যাকাডেমিক বিষয়গুলির সাথে স্বাস্থ্য এবং
সুস্থতার পরিষেবা, যুব উন্নয়ন, মেন্টরিং ও টিউটরিং, সম্প্রসারিত
শিক্ষণ সুয�োগ, ফ্যামিলি/কম্যুনিটি সংশ্লিষ্টতা এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের
জন্য শিক্ষা কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করে। 2017 সালে, 227 টি
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ব্রুকলিন

রিনিউয়াল/রাইজ স্কু ল প্রোগ্রাম
রিনিউয়াল স্কু ল প্রোগ্রাম সিটির সমস্যাগ্রস্থ স্কু লগুল�োকে
বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত সহায়তা প্রদান করে যা শিক্ষার্থী ও
পরিবারসমূহের চাহিদাকে প্রতিটি স্কু লের উন্নয়ন প্রচেষ্টার
কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করে। রিনিউয়াল স্কু ল প্রোগ্রামের
জন্য যে স্কু লগুল�ো বাছাই করা হয়, সেগুল�োকে কম্যুনিটি
স্কু লে রূপান্তরিত করা হয় যাতে সেগুল�ো শিক্ষার্থী ও তাদের
পরিবারকে সেরা পরিষেবা দিতে পারে।
2018–19 স্কু ল বছরের শুরুতে, 21টি রিনিউয়্যাল স্কু ল যারা
একাধিক মাপকাঠিব্যাপী কিছু সাফল্য দেখেছে, এর অন্তর্ভুক্ত
গ্র্যাজুয়েশনের হার, কলেজ প্রস্তুতি, স্টেট টেস্ট স্কোর এবং
উপস্থিতি – সেই স্কু লগুলি রাইজ স্কু ল প্রোগ্রামে গ্র্যাজুয়েট হবে।
রাইজ স্কু লগুলি কম্যুনিটি স্কু লই থাকবে এবং তাদের কম্যুনিটি
স্কু লগুলির কর্মসূচির অংশ হিসেবে সহায়তা লাভ অব্যাহত
থাকবে, কিন্তু সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা-নির্দেশনা শক্তিশালী করতে
এবং ফলাফলের উন্নতিতে বাড়তি সহায়-সংস্থান পাবে।
k রিনিউয়াল স্কু ল সম্পর্কে আরো জানতে ওয়েবসাইট
schools.nyc.gov/renewalschools দেখুন।

যেসব শিক্ষার্থীর ভর্তি চাহিদা রয়েছে তারা রেজিস্টার করার
জন্য সরাসরি তাদের জ�োনভু ক্ত স্কু লের, যদি থেকে থাকে,
সাথে য�োগায�োগ করতে পারে; অন্যথায়, তারা ফ্যামিলি
ওয়েলকাম সেন্টারে গিয়ে বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে আল�োচনা
করতে পারে। সকল হাই স্কু ল-বয়সী শিক্ষার্থীকে অবশ্যই
ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে গিয়ে হাই স্কু লে ভর্তি হতে হবে।
ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারগুলির ঠিকানার একটি
তালিকার জন্য, অ্যাচিভের কভারের ভিতরের পৃষ্ঠায় "কুইক
কন্টাক্টস্" দেখুন।

2020-21

ডিস্ট্রিক্ট 12 (সেন্ট্রাল ব্রংক্স)
ডিস্ট্রিক্ট 29 (কেমব্রিয়া হাইটস, হলিস, লরেলটন,
কুইন্স ভিলেজ)
আমরা প্রত্যাশা করছি যেশীতে 3-কে-তে আবেদনের
সময়টা খ�োলা থাকবে। 3-কে সম্পর্কে আরও জানতে,
আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন, 3-কে কর্মসূচির তালিক
াগুলি পর্যালেচনা করুন, এবং আপনার মহল্লার 3-কে
কর্মসূচিগুলি সম্পর্কে জানতে ফাইন্ডার ব্যবহার করুন:
schools.nyc.gov/3k।

প্রি-কিন্ডারগার্টেন

যেসব ছেলেমেয়ে প্রি-কিন্ডারগার্টেন (প্রি-কে) ক্লাসে যায়,
তারা সমস্যা-নিরসন, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং একসাথে কাজ
করতে শেখে। গবেষণায় দেখা গেছে অতি শৈশবের শিক্ষা
একজন শিক্ষার্থীর স্কু ল অভিজ্ঞতা, তার কর্মসম্পাদনাকে
উন্নত করে।

প্রি-কে ভর্তি র সময়রেখা

NYC স্কু লসমূহে ভর্তি

NYC স্কু লসমূহে ভর্তি : পা ঁচ বর�োর সবখানেই সিটির
শিক্ষার্থীদের ভাল�ো স্কু লে ভর্তি হওয়ার সুযোগ রয়েছে।
আপনি আপনার সন্তানকে 3-কে অথবা প্রি-কে কর্মসূচি,
এলিমেন্টারি স্কু লে, মিডল স্কু লে, বা হাই স্কু লে, যেখানেই
ভর্তি করতে চান, সিটির সব জায়গায় দারুণ সব স্কু ল
বিকল্প রয়েছে।

ফেব্রুয়ারি–মার্চ

 পনার এলাকায় প্রি-কে কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে
আ
আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রি-কে ডিরেক্টরি,
পর্যাল�োচনা এবং প্রি-কে ফাইন্ডার ব্যবহার করুন:
schools.nyc.gov/prek।

3-কে
3-কে ফর অল সিটির তিন-বছর-বয়সী শিক্ষার্থীদের
ফ্রি, পূর্ণ -দিবসের, উচ্চ-মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করে।
বর্ত মানে ছয়টি ডিস্ট্রিক্টে লভ্য, 3-কে কর্মসূচিগুলি সিটির
সবচেয়ে ছ�োট শিক্ষার্থীদেরকে শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করে
যা তাদেরকে বেড়ে উঠতে, শিখতে এবং বিশ্বকে জানার
জন্য সহায়ক।
নিচের ডিস্ট্রিক্টগুলিতে 3-কে লভ্য:
ডিস্ট্রিক্ট 4 (ইস্ট হার্লেম)
ডিস্ট্রিক্ট 5 (হার্লেম)
ডিস্ট্রিক্ট 7 (সাউথ ব্রংক্স)
ডিস্ট্রিক্ট 16 (বেডফ�োর্ড স্টাইভেসেন্ট)
ডিস্ট্রিক্ট 23 (ব্রাউন্সভিল, ইস্ট নিউ ইয়র্ক , ওশন হিল)
ডিস্ট্রিক্ট 27 (ব্রড চ্যানেল, হাওয়ার্ড বিচ, ওজন পার্ক ,
রকঅ্যাওয়েজ)
পরবর্তী দুই স্কু ল বছর ধরে, আমরা 3-কে নিচের
ডিস্ট্রিক্টগুলিতে সম্প্রসারিত করব�ো:

ডিস্ট্রিক্ট 6 (ওয়াশিংটন হাইটস্, ইনউড)
ডিস্ট্রিক্ট 9 (গ্র্যান্ড কনক�োর্স, হাইব্রিজ, মরিসানা)

ডিস্ট্রিক্ট 19 (ইস্ট নিউ ইয়র্ক )

ডিস্ট্রিক্ট 31 (স্ট্যাটেন আইল্যান্ড)

 ছন্দের কর্মসূচিগুলির ওপেন হাউসে অংশ নিন।
 প
DOE-এর প্রি-কে ওয়েবসাইটে তারিখ ও স্থান
সম্পর্কি ত তথ্য পোস্ট করা হবে।
ডেডলাইনের আগে প্রি-কে আবেদনপত্র সম্পন্ন করুন।

এপ্রিল–মে

প্রয়�োজনে, দেরিতে হলেও একটি আবেদনপত্র জমা
দিন। (যেসব পরিবার দেরিতে আবেদনপত্র জমা দেবে
তারা মে মাসে প্রস্তাবের চিঠি পাবে না।)
 সব পরিবার মেইন রাউন্ডের আবেদনপত্র জমা
যে
দিয়েছে তারা প্রস্তাবের চিঠি পাবে। প্রস্তাব গ্রহণ
করতে, যে স্কু ল প্রস্তাব দিয়েছে সেই স্কু লটিতে
যান এবং আপনার প্রস্তাবের চিঠিতে উল্লিখিত
শেষ তারিখের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে
প্রি-রেজিস্টার করুন। আপনাকে যদি আপনার
অগ্রাধিকারের প্রি-কে কর্মসূচির জন্য অপেক্ষাতালিকায় রাখা হয়ে থাকে, আপনি তবুও আপনার
প্রস্তাবের চিঠিতে তালিকাভু ক্ত অন্য যেক�োন�ো
কর্মসূচিগুলির জন্য প্রি-রেজিস্টার করতে পারেন।

মে-অক্টোবর

মেইন রাউন্ডে এবং দেরিতে আবেদনের সময়ে
প্রি-কে কর্মসূচিতে আবেদন করতে না পেরে থাকলে
ওয়েটলিস্ট- এ থাকার জন্য সরাসরি আপনার প্রি-কে
কর্মসূচির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
 ট খালি হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে ভর্তির
সি
প্রস্তাব দেওয়া হয়।
আরও কর্মসূচি লভ্য হতে পারে।
 পনি যদি প্রস্তাব পান এবং গ্রহণে আগ্রহী হন তাহলে
আ
প্রি-রেজিস্টার করুন।

5

গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড কর্মসূচিসমূহ
গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড (G&T) কর্মসূচিগুলি এলিমেন্টারি
স্কু লের ব্যতিক্রমী শিক্ষার্থীদের ত্বরায়িত, যথাযথ এবং বিশেষায়িত
নির্দেশনা প্রদান করে। যেসব শিক্ষার্থী কে–3 গ্রেডে ভর্তি হচ্ছে, তারা
G&T ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্য, যার অন্তর্গত
G&T মূল্যায়ন।
k "গিফটেড অ্যান্ড ট্যালেন্টেড" সম্পর্কে আরও
জানতে schools.nyc.gov সাইটে রিসার্চ করুন।

মিডল্ স্কু ল (6–8 গ্রেড)
এলিমেন্টারি স্কু ল (কে–5 গ্রেড)

NYC স্কু লসমূহে ভর্তি

যে বছর ছেলেমেয়েদের বয়স পা ঁচ বছর হয়, সে বছর তারা
কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে এলিমেন্টারি স্কু লে
স্থান পাওয়ার জন্য যোগ্য হয়। প্রতি শীতকালে, পরবর্তী স্কু ল
বছরের জন্য কিন্ডারগার্টেনে ভর্তির আবেদন গ্রহণ করা হয়
এবং যোগ্য সকল আবেদনকারীকে আসন প্রদানের নিশ্চয়তা
প্রদান করা হয়।
প্রথমবারের মত�ো সিটির কে–5 গ্রেড এলিমেন্টারি স্কু লে
সন্তান ভর্তি করতে আগ্রহী পিতামাতাদের শুরুতে DOE-এর
ওয়েবসাইটে স্কু ল সার্চ টু ল ব্যবহার করে তাদের জ�োনভু ক্ত স্কু ল
চিহ্নিত করা উচিত: schools.nyc.gov/find-a-school।

কিন্ডারগার্টেনে
ভর্তি র সময়রেখা
সেপ্টেম্বর – নভেম্বর

স্কুল সার্চ টু ল ব্যবহার করে অথবা 311 নম্বরে ফ�োন
করে আপনার জোনভু ক্ত স্কু ল সন্ধান করুন।
কিন্ডারগার্টেন ডিরেক্টরি পর্যাল�োচনা করুন।
এলিমেন্টারি স্কু ল তথ্য অধিবেশনে অংশগ্রহণ করুন।
ওপেন হাউস ও পরিদর্শ নের তারিখ জানতে স্কু লের
সাথে য�োগায�োগ করুন।

ডিসেম্বর - জানুয়ারি

গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও ভর্তির তথ্য জানতে অনলাইনে
যান: schools.nyc.gov/kindergarten।
আপনার কিন্ডারগার্টেনের আবেদনপত্র জমা দিন।

মার্চ –সেপ্টেম্বর

কিন্ডারগার্টেনে ভর্তির প্রস্তাব লাভ (মার্চে )।
নির্ধারিত তারিখের ভেতর প্রি-রেজিস্টার করুন।
সিট খালি হলে অপেক্ষমান তালিকা থেকে ভর্তির
প্রস্তাব দেওয়া হয়।

যেসব শিক্ষার্থী পঞ্চম গ্রেডে কে–5 এলিমেন্টারি স্কু লগুলিতে পড়ছে
তাদের পরবর্তী বছরে ষষ্ঠ গ্রেডে মিডল্ স্কু লে যেতে আবেদন করতে
হবে। কে–6 স্কু লসমূহের ষষ্ঠ গ্রেডের শিক্ষার্থীগণকেও একটি মিডল্
স্কু ল আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে।
k মিডল স্কু লে ভর্তি সম্পর্কে আরও জানতে
schools.nyc.gov/middle ওয়েবসাইট দেখুন।

মিডল্ স্কু লে
ভর্তি র সময়রেখা
সেপ্টেম্বর–অক্টোবর

মিডল স্কু ল ডিরেক্টরি দেখুন schools.nyc.gov/middle
ওয়েবসাইটে বা সিটি এলিমেন্টারি স্কু লে।
মিডল্ স্কু লে ভর্তি সুয�োগ এবং রিক�োয়েস্ট ফর টেস্টিং
(RFT) নিয়ে কথা বলার জন্য একজন স্কু ল কাউন্সেলরের
সাথে দেখা করুন।
ওপেন হাউস ও তথ্য অধিবেশন সম্পর্কে জানতে সরাসরি
স্কু লগুলির সাথে যোগাযোগ করুন; ডিস্ট্রিক্ট মিডল স্কু ল
মেলা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নিন।

নভেম্বর–ডিসেম্বর

আপনার সন্তানের স্কু ল কাউন্সেলরের কাছ থেকে একটি
ব্যক্তিক মিডল্ স্কু ল আবেদনপত্র নিন।
মিডল্ স্কু ল আবেদনপত্র জমা দিন।

ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি

অডিশন, ইন্টারভিউ, মূল্যায়ন বা প�োর্টফ�োলিওসহ স্কু লের
ভর্তির শর্ত গুলি পূরণ করুন।

মার্চ -এপ্রিল

নতু ন মিডল্ স্কু ল কর্মসূচিগুলির (যদি প্রয�োজ্য হয়) জন্য
আবেদন করুন।
আপনাকে ক�োন মিডল্ স্কু লের সাথে মানানসই করা
(এপ্রিল) হয়েছে জানুন।
আপনি মানানসইকরণ নিয়ে আপিল করতে চাইলে
একটি আপিলের আবেদন পূরণ করুন।

মে–জন
ু

আপনার আপিল আবেদনের সিদ্ধান্ত জানুন।
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হাই স্কু ল (9–12 গ্রেড)
অষ্টম গ্রেডের সময়ে, শিক্ষার্থীদেরকে তাদের আগ্রহের হাই স্কু লগুলিতে
ভর্তির জন্য আবেদন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা সিটির 400+ হাই স্কু লের
প্রায় যেক�োন�োটিতে আবেদন করার জন্য য�োগ্য। যদিও অনেক
স্কু লে বাছাই করা হয় এমন কর্মসূচি আছে যেগুলি আবেদনকারীদের
এখানে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলির এক বা একাধিকটিতে মূল্যায়ন করে:
ক�োর্স গ্রেড, নিউ ইয়র্ক স্টেটের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস (ELA)
ও ম্যাথমেটিক্স পরীক্ষা, উপস্থিতি, লেখার নমুনা, ইন্টারভিউ, গ্রুপ
অ্যাকটিভিটি, অ্যাকাডেমিক প�োর্টফ�োলিও, অডিশন এবং/অথবা
অনলাইন অ্যাকটিভিটি। কিছু কর্মসূচিতে অডিশনের শর্ত রয়েছে এবং
অন্যগুলিতে ভ�ৌগলিক অগ্রাধিকার থাকতে পারে যার ভিত্তি শিক্ষার্থীর
বাসস্থান অথবা তারা যেখানে স্কু লে যাচ্ছে।

হাই স্কু লে ভর্তি র সময়রেখা
সেপ্টেম্বর–অক্টোবর

স্কুলগুল�োকে আগ্রহ, অবস্থান, দূরত্ব ও ভর্তি প্রক্রিয়া
অনুযায়ী সাজাতে DOE-এর অনলাইন টু ল, NYC স্কু ল
ফাইন্ডার (schoolfinder.nyc.gov), ব্যবহার করুন। ম্যাপএর সাথে লিংক থাকার কারণে পরিবারের সদস্যরা বাড়ি
থেকে স্কু লে যাতায়াতের সময় পরখ করতে পারবে।
হাই স্কু ল আবেদন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি স্পেশালাইজড হাই
স্কু ল প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে একজন স্কু ল কাউন্সেলরের
সাথে সাক্ষাত করুন। NYC-এর নয়টি স্পেশালাইজড হাই
স্কু ল রয়েছে; ফিওরেল�ো এইচ. লাগ�োয়ার্ডি য়া হাই স্কু লে
শিক্ষার্থীরা ছয়টি পর্যন্ত স্টুডিওতে অডিশন দিতে পারে
এবং/অথবা স্পেশালাইজড হাই স্কু ল অ্যাডমিশনস টেস্ট
(SHSAT) দিতে পারে, যা অন্য আটটি স্পেশালাইজড হাই
স্কু লে ভর্তির জন্য ব্যবহৃত হয়।
সরাসরি স্কু লে য�োগায�োগ করে তাদের ক�োন বিশেষ
অনুষ্ঠান, ওপেন হাউস বা শিক্ষার্থী-গাইডেড সফর আছে
কি না জেনে নিন। সিটিওয়াইড ও বর�ো হাই স্কু ল মেলা এবং
অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুন:

অক্টোবর – ডিসেম্বর

শিক্ষার্থীরা অক্টোবরে রাউন্ড 1 হাই স্কু ল আবেদনপত্র পেয়ে
থাকে। এ সময় শিক্ষার্থীদের তাদের আগ্রহের স্কু লগুলিতে
ভর্তি হওয়ার শর্ত পূরণ করা উচিত, যার মধ্যে আছে

মার্চ

রাউন্ড 1-এর সিদ্ধান্তসমূহ - যার অন্তর্ভুক্ত আছে SHSAT
স্কোর এবং লাগ�োয়ার্ডি য়া হাই স্কু লের অডিশনের ফলাফল,
শিক্ষার্থী ও পিতামাতার কাছে প্রকাশ করা হয়। যেসব
শিক্ষার্থী রাউন্ড 1-এ হাই স্কু লে ভর্তির প্রস্তাব পাবে না
তাদেরকে অবশ্যই রাউন্ড 2-এ আবেদন করতে হবে।
অন্যান্য কর্মসূচির ব্যাপারে আগ্রহী শিক্ষার্থীরাও রাউন্ড 2-এ
আবেদন করতে পারে। রাউন্ড 1-এ প্রস্তাবপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের
যারা রাউন্ড 2-এ আবেদন করে ও ক�োনটিতে মানানসই হয়,
তারা রাউন্ড 1-এর প্রস্তাব হারাবে।

NYC স্কু লসমূহে ভর্তি

DOE-এর হাই স্কু ল ডিরেক্টরি এবং স্পেশালাইজড হাই
স্কু লস স্টু ডেন্ট হ্যান্ডবুক পড়ুন যা পাবেন মিডল স্কু লগুলিতে
এবং আমাদের ওয়েবসাইটে (schools.nyc.gov/high)।
শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতে আগ্রহী এমন সর্বোচ্চ 12 টি স্কু ল
চিহ্নিত এবং বাছাইকৃত কর্মসূচি ও অডিশন কর্মসূচির
শর্তাবলি যাচাই করতে পারে।

পরীক্ষা দেওয়া, অডিশন করা, ইন্টারভিউ, পোর্টফোলিও
তৈরি এবং/অথবা ওপেন হাউসে অংশগ্রহণ করা। শিক্ষার্থী
রাউন্ড 1-এর আবেদনপত্র তার স্কু ল কাউন্সেলরের কাছে
ডিসেম্বরের শুরুতে জমা দিবে।


ভর্তি প্রক্রিয়ার রাউন্ড 2-এর সূচনা। যেসব শিক্ষার্থী
রাউন্ড 1-এর মানানসইকরণে সন্তুষ্ট নয়, তাদেরকে রাউন্ড
2 মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখের
মধ্যে রাউন্ড 2-এর আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

মে–জন
ু

পরিবারসমূহ রাউন্ড 2-এর ফলাফল জানবে (মে)।
এ সময়, শিক্ষার্থী চাইলে, একটি আপিল ফরম জমা
দিতে পারবে।
আপিল ফরম বিতরণ করা হয় (জুনে)।

k হাই স্কু ল ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো জানতে
schools.nyc.gov/high দেখুন।

7

2018 সালে SHSAT-তে পরিবর্ত নসমূহ
যদিও সামগ্রিক টেস্ট ডিজাইন, এর অন্তর্ভুক্ত টেস্ট প্রশ্নের
ধরন, 2017-এর মত�ো একই থাকবে, হেমন্ত 2018-এর
শুরুতে ইএলএ সেকশনে দুটি আপডেট থাকবে। উভয়
আপডেটই SHSAT-কে সিটির স্কু লগুল�োর পাঠক্রম ও
নির্দেশনা নিয়ন্ত্রণকারী নিউ ইয়র্ক স্টেটের শিক্ষার মানের সাথে
সঙ্গতিপূর্ণ রাখা হয়েছে।
পুনরাবৃত্তি/সম্পাদনার প্রশ্নের সংখ্যা কমান�ো হবে এবং রিডিং
কম্প্রিহেনশনের প্রশ্ন বাড়ান�ো হবে।
রিডিং কম্প্রিহেনশন টেক্সটের মধ্যে থাকবে তথ্যমূলক
টেক্সট, লিটারারি গদ্যের টেক্সট এবং একটি কবিতা।
এইসব টেক্সটের মধ্যে কিছু সহায়ক ভিজ্যুয়াল এবং/অথবা
পর্যাপ্ত গ্রাফিকস থাকতে পারে। টেক্সটের অন্তর্ভুক্ত হবে
যেক�োন�ো উপশ্রেণী যেগুলির সাথে NYC শিক্ষার্থীরা তাদের
মিডল্ স্কু ল থেকে পরিচিত।
k "SHSAT" বিষয়ে অনুসন্ধান করে আরও জানুন
schools.nyc.gov সাইটে।

চার্টার স্কু লসমূহ

NYC স্কু লসমূহে ভর্তি

চার্টার স্কু লগুলি কে–12 গ্রেডের স্বাধীন পাবলিক স্কু ল
যা পা ঁচ বছর অব্দি পরিচালিত হয় চু ক্তি অথবা চার্টারের
অধীনে। সিটি পাবলিক স্কু লে ভর্তি য�োগ্য যেক�োন�ো শিক্ষার্থী
সিটি পাবলিক চার্টার স্কু লে ভর্তি হওয়ার জন্য য�োগ্য।
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যদিও আমাদের বর্ত মান 238টি চার্টার স্কু ল স্বাধীন,
তারা সকলে:
ক�োন বেতন চার্জ করে না
নির্দিষ্ট অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য পূরণ অথবা তা অতিক্রম করার
ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
নন-প্রোফিট ব�োর্ড অভ ট্রাস্টিজ দ্বারা পরিচালিত
তাদের চার্টার অনুম�োদনকারীগণ কর্তৃক নিয়মিত
পর্যাল�োচিত হয়
যেহেতু চার্টার স্কু লগুলির তাদের ক্লাসরুম কাঠাম�ো, পাঠ্যক্রম,
নীতিমালা এবং শিক্ষাদানের দর্শ ন উদ্ভাবনের স্বাধীনতা রয়েছে,
তাই তাদের ভর্তির মানদণ্ড ও অ্যাকাডেমিক প্রত্যাশার ব্যাপারে
সাধারণ কিছু বলা কঠিন। প্রত্যেকটি চার্টার স্কু লের তার নিজস্ব
ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া এবং লটারি রয়েছে এবং সিটির
পরিবারগুলির যতগুলি খুশি আবেদন করার অধিকার আছে।
যেসব পরিবার সিটির যেক�োন�ো চার্টার স্কু লে আবেদনে আগ্রহী
তাদের আমাদের ওয়েবসাইটেচার্টার স্কু ল ডিরেক্টরি পর্যাল�োচনা
করা উচিত। আপনার সন্তানের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্কু লগুলি
বেছে নিতে ডিরেক্টরিটি ব্যবহার করুন এবং প্রত্যেকটি স্কু লের
সাথে আলাদাভাবে য�োগায�োগ করে পাঠ্যক্রম এবং ভর্তি প্রক্রিয়া
সম্পর্কে আরও জানুন।
k সিটির চার্টার স্কু লগুলি সম্পর্কে আরও জানতে
schools.nyc.gov/charters দেখুন।

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপ্যাল: স্কু লের কর্মসূচি, লেখাপড়া,
শিক্ষার্থী সহায়তা ও শৃঙ্খলার বিষয়গুলির তত্ত্বাবধানে
প্রিুন্সিপ্যালকে সাহায্য করেন। বড় স্কু লগুলিতে একাধিক
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপ্যাল থাকতে পারে।
প্রিন্সিপ্যাল: স্কু লের সকল কর্মচারী সদস্য ও শিক্ষার্থীদের
নেতৃ ত্ব দেন। আপনার কোনো উদ্বেগে সন্তানের শিক্ষক,
প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটর বা অপর কোনো স্কু ল কর্মচারী
সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে প্রিন্সিপ্যালের সাথে কথা বলুন।

সিটি স্কু লগুল�োতে কে কী করেন

আপনার স্কু লে কার কী দায়িত্ব: শিক্ষার্থীদের
আ্যাকাডেমিক, আবেগগত এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য
সিটির স্কু ল কর্মচারীগণ একয�োগে কাজ করেন। কিছু স্কু ল
কর্মী আছেন যাদের সাথে পরিবারসমূহ নিয়মিত কথা বলবেতবে আরও অনেকে আছেন যারা প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষায়
গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা পালন করেন। আপনার স্কু লের এসব
গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যক্তি এবং কখন তাদের সহায়তা চাইতে হবে
সেই সম্পর্কে আরও জানুন।

স্কু ল-ভিত্তিক কর্মকর্তা
শিক্ষক: শিক্ষার্থীর অ্যাকাডেমিক বিষয় ও গ্রেড সংক্রান্ত
প্রশ্নের পাশাপাশি তার আচরণগত, সামাজিক ও আবেগগত
বিকাশ সম্পর্কি ত প্রশ্নের জবাব দেন। শিক্ষক হলেন
পরিবারের প্রথম ও মুখ্য যোগাযোগের ব্যক্তি। পরিবারগুলির
উচিত তাদের সন্তানদের শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত
য�োগায�োগ রক্ষা করা।
প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটর: স্কু লের পরিষেবা ও কর্মসূচি
সম্পর্কে পরিবারবর্গকে তথ্য জ�োগান ও পরিবারবর্গের
প্রশ্ন ও উদ্বেগের জবাব দেন। পিতামাতা-ভিত্তিক কর্মকাণ্ড
ও সুয�োগ-সুবিধা সম্পর্কে আরও জানতে পরিবারসমূহকে
প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটরের সাথে য�োগায�োগ করতে হবে।
স্কু ল কাউন্সেলর: শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মানসিক
সহায়তার পাশাপাশি অ্যাকাডেমিক দিকনির্দেশনা দেন। হাই
স্কু লে ভর্তি , অ্যাকাডেমিক সময়সূচি, গ্রেড এবং কলেজ/পেশা
পরিকল্পনা সম্পর্কে ক�োন প্রশ্ন থাকলে স্কু ল কাউন্সেলরের
সাথে কথা বলুন।
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শিক্ষক

প্যারেন্ট
ক�োঅর্ডিনেটর

➎
প্রিন্সিপাল
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ক�োন উকণ্ঠা
আছে?

➍

➌
স্কু ল
কাউন্সেলর

সিটি স্কু লগুল�োতে কে কী করেন

অ্যাসিসট্যান্ট
প্রিন্সিপাল
স্কু ল নার্স: স্কু লে শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য সম্পর্কি ত চাহিদায় সাড়া দেন
ও পরিচর্যা করেন। স্কু ল চলাকালে আপনার সন্তানের ওষুধ বা
চিকিৎসার দরকার হলে নার্সের সাথে কথা বলুন।

সহ কে–8 স্কু লগুলিকে সহায়তা দেন ও তদারক করেন এবং
হাই স্কু লের সুপারিনটেনডেন্টরা 9–12 গ্রেডের স্কু লগুলিকে
সহায়তা দেন ও তদারক করেন।

সেফটি এজেন্ট: শিক্ষার্থী, কর্মী সদস্যবৃন্দ এবং NYC
পাবলিক স্কু লসমূহের দর্শ নার্থীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা
প্রদান করেন। সেফটি এজেন্টরা হলেন নিউ ইয়র্ক পুলিশ
ডিপার্টমেন্টের সদস্য।

kআ
 পনার ডিস্ট্রিক্ট-এর ফ্যামেলি ক�োঅর্ডিনেটর, ফ্যামেলি
লিডারশিট ক�োঅর্ডিনেটর বা সুপারিনটেনডেন্টের খ�োঁজ
জানতে schools.nyc.gov/about-us/leadership/
superintendents ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিস্ট্রিক্ট-ভিত্তিক কর্মকর্তা
ফ্যামিলি সাপ�োর্ট কোঅর্ডিনেটর: ফ্যামিলি সাপ�োর্ট
কোঅর্ডিনেটর প্রতিটি স্কু ল ড্রিস্ট্রিক্টে পরিবারের সমস্যা নিরসনে
প্রাইমারি সংযোগস্থল। এসব কর্মচারীগণ সমস্যা ও উদ্বেগ দূর ও
নিরসন করার জন্য ফ্যামিলি আউটরিচ ও কম্যুনিটি সংশ্লিষ্টতা
সহায়তা জ�োগানর মাধ্যমে ব্যবস্থাজুড়ে কাজ করেন। আপনার
যদি এমন ক�োন উদ্বেগ থাকে যার সমাধান স্কু ল স্তরে সম্ভব
হয়নি, আপনার ডিস্ট্রিক্টের ফ্যামিলি সাপ�োর্ট ক�োঅর্ডিনেটরের
সাথে য�োগায�োগ করুন।
ফ্যামিলি লিডারশিপ কোঅর্ডিনেটর: PA/PTA, স্কু ল
লিডারশিপ টিম, ডিস্ট্রিক্ট লিডারশিপ টিম, টাইটেল ওয়ান
কমিটি, কম্যুনিটি এডুকেশন কাউন্সিল এবং ডিস্ট্রিক্ট
প্রেসিডেন্টস কাউন্সিলসহ স্কু ল ও ডিস্ট্রিক্ট প্যারেন্ট লিডারশিপ
কাঠাম�োকে সহায়তা করে। ক�োন স্কু লে বা ডিস্ট্রিক্টে প্যারেন্ট
লিডারশিপের সুয�োগ সম্পর্কে প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে ডিস্ট্রিক্টের
ফ্যামেলি লিডারশিপ ক�োঅর্ডিনেটরের সাথে য�োগায�োগ করুন।
সুপারিনটেনডেন্ট: কম্যুনিটি সুপারিনটেনডেন্টগণ ডিস্ট্রিক্ট
75 (স্পেশাল এডুকেশন) এবং ডিস্ট্রিক্ট 79 (বিকল্প কর্মসূচি)
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আপনার সন্তানের সাথে কথা বলুন
ছোট কিংবা বড় সব বয়সী ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রেই
তাদের লেখাপড়ায় তাদের পরিবারের অংশগ্রহণ দরকার।
পিতামাতা/অভিভাবকদের প্রতিদিন তাদের সন্তানদের সাথে
স্কু লের ব্যাপারে আল�োচনা করা উচিত। সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন দিয়ে
শুরু করুন যার উত্তর বিস্তারিতভাবে দিতে হয়, যেমন:
আজ স্কু লে সবচেয়ে ভালো ক�োন কাজটি হয়েছে?
আজ ক্লাসে বুঝতে আপনার জন্য সবচেয়ে কঠিন কোনটি
মনে হয়েছে?
লাঞ্চের সময় কে আপনার পাশে বসেছিল�ো এবং আপনারা
কী আলাপ করেছেন?
আপনি কি বলবেন আজ আপনি কী শিখেছেন?
আপনার শিক্ষক চকবোর্ড /ড্রাই ইরেজ বোর্ড /প্রজেক্টরে যা
লেখেন আপনি কি তার সবকিছু দেখতে পান?
আপনি কি স্কু লে নিরাপদ ব�োধ করেন?
ছেলেমেয়েদের সাথে কথা বলা এবং কাহিনি ও অভিজ্ঞতা
শেয়ার করায় প্রমাণিত হয় যে আপনি এগুলির মূল্য দেন।
আপনার সন্তান স্কু লে ভালো করছে নাকি ক�োন সমস্যা হচ্ছে,
এভাবে কথা বলার ফলে সেটা বুঝতেও সাহায্য হয়।

প্রতিদিনের রিডিং উৎসাহিত করুন
শিক্ষার্থীদেরকে পড়ে শ�োনান�োর সময় বের করুন এবং বাড়ি
ও স্কু লে তারা যেসব বই পড়েছে সেগুলি নিয়ে আল�োচনা
করুন। সাক্ষরতা যে গুরুত্বপূর্ণ , এটা তা প্রদর্শ নে সহায়তা
করে। ছেলেমেয়ের আগ্রহের সাথে মানানসই বই বেছে নিন,
তবে নতু ন বিষয় বা ধারার সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে ভয়
পাবেন না। ছোট ও লঘু বইয়ের সাথে বড় ও গুরুগম্ভীর
বিষয়বস্তুর বই মিশিয়ে দিন।
kবয়স-উপযোগী বইয়ের তালিকার জন্য
schools.nyc.gov/nycreads365 দেখুন।

শিক্ষকদের সাথে কাজ করুন
শিক্ষকরা রোজ শিক্ষার্থীদের সাথে কাজ এবং শেখার ধারা
ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করেন। স্কু লের ভেতরে ও বাইরে
ছেলেমেয়েদের চাহিদা পূরণে পিতামাতা ও শিক্ষকদের
একয�োগে কাজ করা প্রয়োজন।

প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্সে
অংশগ্রহণ করা
প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স বছরে চারবার অনুষ্ঠিত হয়। এইসব
কনফারেন্স পরিবারগুলিকে শিক্ষকদের সাথে বসার এবং
তাদের সন্তানের অগ্রগতি এবং অ্যাকাডেমিক প্রত্যাশা সম্পর্কে
জানার সুয�োগ প্রদান করে। কনফারেন্সে য�োগদানের আগে,
পিতামাতাদের আগে থেকেই প্রশ্ন লিখে রাখার কথা বিবেচনা
করা দরকার। বিবেচনার জন্য এখানে কয়েকটি দেয়া হল�ো।
আমার সন্তান ক�োন বিষয়টি ভাল�ো পারে, ক�োনটিতে সে
পিছিয়ে আছে?
আপনি আমার সন্তানকে কীভাবে চ্যালেঞ্জ করেন?

শিক্ষার্থীর শিক্ষণে সহায়তা

শিক্ষার্থীর শিক্ষণে সহায়তা একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষায়
ইতিবাচক ক�োন কার্য বাড়িতে ও স্কু লে - উভয় ক্ষেত্রে
একটি ভূ মিকা রাখতে পারে। যখন পরিবারগুলি সংশ্লিষ্ট
হয়, শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গ্রেড অর্জন সম্ভব হয়, তারা
নিজেদের এবং ক্ষমতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা প�োষণ করে,
গ্র্যাজুয়েশন করে এবং সেকেন্ডারি পরবর্তী শিক্ষায় আগ্রহী
হয়। স�ৌভাগ্যক্রমে, আপনার সন্তানের শিক্ষায় সহায়তা করার
অনেক উপায় রয়েছে।

আমার সন্তানের বাড়তি সহায়তার প্রয়োজন হলে আপনি
কীভাবে সহায়তা দেন?
আমার সন্তানকে বাড়িতে তার পড়ার জন্য আপনি কী
ধরনের বই সুপারিশ করেন?
আমার সন্তান তার সহপাঠী এবং স্কু লের বড়দের সাথে
কেমন মানিয়ে চলে?
আমার সন্তান কয়দিন স্কু লে অনুপস্থিত ছিল�ো বা
দেরিতে এসেছে?
k প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স সম্পর্কে আরো জানতে
schools.nyc.gov/ptc ওয়েবসাইট দেখুন।

আপনার প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটরের
সাথে কথা বলুন
প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটরগণ যথার্থ ব্যক্তি যিনি বহু প্রশ্নের
উত্তর দিতে সক্ষম। আপনার প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটরের
সাথে পরিচিত হন এবং গাইডেন্সের জন্য ও স্কু ল কর্মসূচি,
সহায়সঙ্গতি, প্রশিক্ষণ, অনুষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্পর্কি ত
তথ্যের জন্য তার সাথে য�োগায�োগ রাখুন।

স্কু ল অনুষ্ঠানাদি, মিটিং এবং সিদ্ধান্ত
গ্রহণে অংশ নিন
স্কু লগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়�োজন করে, এর মধ্যে আছে
শিক্ষার্থীদের কাজের প্রদর্শ নী, পরিবারের জন্য কর্মশালা
এবং তথ্য অধিবেশন। এইসব অনুষ্ঠান পরিবারগুলিকে স্কু ল
বছরব্যাপী তাদের সন্তানের স্কু লের সাথে সংয�োগ রাখার

11

সুয�োগ সৃষ্টি করে। আপনার দৈনন্দিন সূচি যাই হ�োক না কেন,
সিটির স্কু লগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য আপনি বহু সুয�োগ
পাবেন। আগামী অনুষ্ঠান এবং কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আপনার
প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটরের সাথে কথা বলুন।

PA/PTA-এর সক্রিয় সদস্য হন

প্যারেন্ট অ্যাস�োসিয়েশন (PA) বা প্যারেন্ট টিচার
অ্যাস�োসিয়েশনের (PTA) সক্রিয় সদস্য হয়ে পিতামাতা/
অভিভাবকগণ তাদের সন্তানের শিক্ষা ও স্কু ল কম্যুনিটিতে
পরিবর্ত ন আনতে পারেন। পিতামাতাগণ স্বাভাবিকভাবেই
PA/PTA সদস্য। PA/PTA-এর মাধ্যমে, তারা নেটওয়ার্ক তৈরি,
চিন্তা-ভাবনা বিনিময়, স্কু ল উৎকণ্ঠার সমাধান এবং স্কু ল নীতিকে
প্রভাবিত এবং শিক্ষক, স্কু ল নেতৃ্ ত্ব এবং অন্য পিতামাতাদের
সাথে বাজেট সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
আপনার স্কু লের পরবর্তী সূচিভু ক্ত PA/PTA মিটিং সম্পর্কে
আপনার প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটরকে জিজ্ঞেস করুন।
তেমনিভাবে অন্যান্য পিতামাতার সাথে যোগাযোগ করুন যারা
সক্রিয় PA/PTA সদস্য যাতে আপনি আপনার সন্তানের স্কু লে
সেবা দেওয়ার ব্যাপারে অনেককিছু জানতে পারেন।

শিক্ষার্থীর শিক্ষণে সহায়তা

প্যারেন্ট লিডারশিপ পদের জন্য
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন
পিতামাতাগণ স্থানীয়, ডিস্ট্রিক্ট এবং সিটিওয়াইড
পর্যায়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মাধ্যমেও তাদের স্কু ল
কম্যুনিটিকে সেবা দিতে পারেন। PA/PTA, স্কু ল লিডারশিপ
টিম, সিটিওয়াইড অ্যান্ড কম্যুনিটি এডু কেশন কাউন্সিল
(CCEC/CECs) এবং প্রেসিডেন্টস কাউন্সিলসমূহের মধ্যে
নির্বাচিত পদ লভ্য। CCECs এবং CECs-এর পরবর্তী নির্বাচন
অনুষ্ঠিত হবে এই স্কু ল বছরের শেষের দিকে।
k আপনার মতামতের মূল্য আছে। আপনার হাত ত�োলার
কথাটি বিবেচনায় রাখুন এবং নির্বাচিত পদের জন্য
প্রতিয�োগিতা করুন। আরও জানতে schools.nyc.gov/
parentleader সাইট দেখুন।
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প্রোম�োশনের নীতি জেনে নিন

শিক্ষকরা ক্লাসে প্রশ্ন, হ�োমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট, লেখার
অনুশীলনী, পরীক্ষা, কুইজ এবং প্রোজেক্টসমূহের মাধ্যমে
শিক্ষার্থীদের শিখন পরিমাপ
করেন। সারা বছর, শিক্ষক ও
প্রিন্সিপালরা গ্রেড স্তরের জন্য
কি
প্রোম�োশনের আদর্শ মান— বা
আপনি ?
অ্যাকাডেমিক মাপকাঠি —
জানেন
পূরণ না করার ঝুঁকিতে থাকা
শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করার
শিক্ষকগণ
জন্য শিক্ষার্থীদের কর্মসম্পাদনা
পিতামাতাদের
নিয়মিত পর্যাল�োচনা করেন। নিউ
য�োগায�োগ, মিলিত
ইয়র্ক স্টেটের পরীক্ষার নম্বর
হতে অথবা সংশ্লিষ্ট
যদিও বিবেচনা করা হতে পারে,
থাকার জন্য প্রতি
সেগুল�ো কিন্তু পরবর্তী গ্রেডের
সপ্তাহে 40 মিনিট
জন্য শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি পরিমাপে
আলাদা করে রাখে।
একমাত্র, প্রাথমিক বা গুরুত্বপূর্ণ
মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হতে
পারবে না।
স্কু ল বছরের মাঝে, স্কু লগুলি পিতামাতাকে লিখিতভাবে
তাদের সন্তান প্রেম�োশনের মানদণ্ড অর্জন না করার ও পরবর্তী
বছরে একই গ্রেডে রেখে দেওয়ার ঝুঁকির কথা জানাবে।
পিতামাতাদেরকে তাদের সন্তানের সাফল্যে সহায়তা লাভে
বাড়তি সাহায্যের জন্য সন্তানের শিক্ষক, গাইডেন্স কাউন্সেলর
বা প্রিন্সিপালের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দেওয়া
হয়। গ্রেড স্তর, ইনডিভিজুয়ালাইজড এডুকেশন প্রোগ্রামে
(IEP) বর্ণিত মানদণ্ড (দেখুন পৃষ্ঠা 16) এবং/অথবা তাদের
ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার অবস্থা (পৃষ্ঠা 17 দেখুন) অনুসারে
প্রোম�োশনের মাপকাঠি আলাদা হয়ে থাকে।
k আপনার সন্তানের শিক্ষকদের সাথে কথা বলুন
অথবা schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/
promotion-policy সাইটে গিয়ে DOE-এর প্রোম�োশনের
শর্ত সম্পর্কে আরও জানুন।

কি
আপনি ?
জানেন

মাসে দটি
ু অনুপস্থিতি
শুনতে অনেক না
শোনাতে পারে - কিন্তু
স্কু ল বছরের শেষে একজন
শিক্ষার্থী পুর�ো একমাসের সমান
নির্দে শনা থেকে বঞ্চিত হবে।

শিক্ষার্থীর অগ্রগতির খ�ো ঁজ-খবর রাখা

আপনার য�োগায�োগের তথ্য
হালনাগাদ করুন
পিতামাতাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে, জরুরি অবস্থায়
তাদের সাথে য�োগায�োগের তথ্য (বাড়ির ঠিকানা, সেল নম্বর,
ইমেইল ইত্যাদি) হালনাগাদ আছে। আপনার স্কু লের মেইন
অফিসের কর্মী সদস্যদের সাথে আপনার তথ্য যাচাই এবং/
অথবা হালনাগাদ করুন।

ফ্রি সফটওয়্যার ব্যবহার করুন
ছাত্রছাত্রীরা গৃহ থেকে স্কু লের কাজ করে চলতে পারে যদি
তাদের ক্লাসরুমে মাইক্রোসফট অফিস অথবা গুগল্ জি-স্যুইট
ফর এডুকেশন ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও পা ঁচটি বর�ো'র
সব এলাকার সিটি (City) ছাত্রছাত্রীদের পরিবার বিনামূল্যে
নিম্নলিখিত ডিজিটাল পণ্যগুলি ব্যবহার করতে পারবেন:
গুগল জি-সুইট ফর এডুকেশন (যদি আপনার সন্তানের স্কু লে
ব্যবহৃত হয়);
উইন্ডোজ-এর জন্য অফিস 365 প্রোপ্লাস;
ম্যাক প্রোফেশনাল 2016-এর জন্য মাইক্রোসফট অফিস;
আইপ্যাড, আইফ�োন, অন্ড্রোয়েডের জন্য মাইক্রোসফট
অফিস এবং
মাইক্রোসফট ক্লাউড সার্ভিসেস।
আপনি মাইক্রোসফটের ওয়েবসাইট থেকে পরিবারের পা ঁচটি
কম্পিউটার ও পা ঁচটি ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ও অন্যান্য মোবাইল
ডিভাইসে মাইক্রোসফট সফটওয়্যার ডাউনল�োড করতে
পারবেন: studentoffice.net।

ছেলেমেয়েদের অগ্রগতির জন্য রোজ স্কু ল গুরুত্বপূর্ণ ; প্রত্যেক
স্কু ল দিবসে শিক্ষার্থীরা নতু ন কিছু শিখছে অথবা করছে। স্কু লে
অনুপস্থিত হওয়া মানে নির্দেশনা লাভে বঞ্চিত হওয়া।
উপস্থিতি হল�ো একজন শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক রেকর্ডের
অংশ; অনুপস্থিতি অন্য স্কু লে বা বিশেষ কর্মসূচিতে ভর্তি
হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। স্কু লগুলিকে প্রতিদিনের
শিক্ষার্থী উপস্থিতি নজরে রাখতে ও রেকর্ড করতে এবং ক�োন�ো
শিক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকলে তার পরিবারের সাথে য�োগায�োগ
করতে হয়। ক�োন�ো শিক্ষার্থী স্কু লে অনুপস্থিত হলে কী করতে
হবে এবং ক�োন অনুপস্থিতিকে "মার্জনাকৃত" বলে বিবেচনা
করা হবে সে ব্যাপারে প্রতিটি স্কু ল সুনির্দিষ্ট নীতিমালা স্থির
করে। মার্জনাকৃত অনুপস্থিতি একটি অনুপস্থিতি হিসেবেই
রেকর্ড করা হয়। স্কু লের উপস্থিতি নীতি সম্পর্কি ত তথ্যের
জন্য স্কু লের কর্মী সদস্যের সাথে কথা বলুন।

কীভাবে দৈনিক উপস্থিতির ব্যাপারে সহায়তা
করতে হবে
স্কুলের গুরুত্বের বিষয়ে জোর দিন;
নিয়মিত ঘুমের সময় ও সকালের সূচি ধার্য করুন;
আপনার সন্তানের ঠিকসময়ে স্কু লে পৌঁছান�োর জন্য
পরিকল্পনা ঠিক করুন;
স্কুলের সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা বা বেড়াতে যাওয়ার
পরিকল্পনা পরিহার করুন;
স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার সন্তানের ক�োন সমস্যা হলে
তা নিয়ে কথা বলুন;
দেরিতে উপস্থিতিকে অগ্রহণয�োগ্য হিসেবে দেখুন;
ভালো উপস্থিতির জন্য আপনার সন্তানকে পুরস্কৃ ত করুন;
আপনার স্কু ল কাউন্সেলরকে আপনার সন্তানের জন্য পুরস্কার
ও পরিণামের ব্যবস্থা রেখে উপস্থিতির লক্ষ্যসহ "চু ক্তি"
নির্ধারণ করতে বলুন;
প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটর বা গাইডেন্স কাউন্সেলরকে মাঝে
মাঝে আপনার সন্তানের দৈনিক ও ক্লাসের উপস্থিতির রেকর্ড
দেখাতে বলুন এবং
উপস্থিতির ইতিবাচক অভ্যাস বজায় রাখতে প্রয়�োজনে
আপনার সন্তানের জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবা বা উপস্থিতির
মেন্টরের ব্যবস্থার জন্য বলুন।

শিক্ষার্থীর শিক্ষণে সহায়তা

পরিবারবর্গের স্কু লে তাদের সন্তানদের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে
অনলাইন উপকরণ রয়েছে, এর অন্তর্ভুক্ত গ্রেড এবং উপস্থিতি,
এছাড়া আরও সহায়ক পরামর্শ । আপনারা কম্পিউটার,
স্মার্টফোন, ট্যাবলেট বা ইন্টারনেটে যাওয়া যায় এমন যেক�োন�ো
ডিভাইস থেকে mystudent.nyc ঠিকানায় গিয়ে আপনার
NYC স্কু লস অ্যাকাউন্ট তৈরি ও লগ ইন করতে পারেন।
আপনার অ্যাকাউন্ট সেট আপ করার ব্যাপারে ক�োন সহায়তার
প্রয়�োজন হলে, আপনার স্কু লের প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটরের সাথে
য�োগায�োগ করুন। কম্পিউটার সুবিধা লাভে আপনি আপনার
স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে যান।

উপস্থিতির গুরুত্ব আছে

k আরও জানতে schools.nyc.gov/rules-for-students/
attendance সাইট দেখুন।
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আপনার স্কু লে লভ্য কাউন্সেলিং সহায়তা প্রদান করে এমন
পেশাজীবীদের সম্পর্কে আরও জানতে আপনার প্রিন্সিপ্যাল
অথবা প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটরের সাথে কথা বলুন।

কলেজ ও পেশার জন্য প্রস্তুত হন
শিক্ষার্থীর বয়স যাই হ�োক না কেন, পরিবার ছেলেমেয়েদেরকে
কলেজ ও পরবর্তী জীবনের জন্য ঠিক পথে থাকতে সাহায্য
করতে পারে। নিশ্চিত করুন যে শিক্ষার্থীরা:

আফটারস্কু ল প্রোগ্রামের জন্য আবেদন

শিক্ষার্থীর শিক্ষণে সহায়তা

আফটারস্কু ল কর্মসূচিগুলি ক্লাসরুমের বাইরের অভিজ্ঞতার
সাথে ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের শিক্ষা সমৃদ্ধ
করে। এসব প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের নতু ন আগ্রহ আবিষ্কার ও
আগ্রহগুলি নিয়ে অনুসন্ধান করার সুয�োগ দেয়। বেশিরভাগ
স্কু ল অনন্য কর্মসূচি প্রদান করে, প্রায়ই কোনো কম্যুনিটি-বেজড
অর্গানাইজেশনের সহয�োগিতায় (CBO)। আরও তথ্যের জন্য
আপনার প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটর, স্কু ল কাউন্সেলর অথবা
প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞেস করুন।
সিটিওয়াইড কর্মসূচিও রয়েছে। এসব সিটিওয়াইড বিকল্পসমূহ
সম্পর্কে জানতে schools.nyc.gov/afterschool সাইট দেখুন।
এছাড়া, সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ ইয়ুথ অ্যান্ড কম্যুনিটি
ডেভলপমেন্ট (DYCD) শত শত আফটার স্কু ল কর্মসূচিতে
সহায়তা দেয়। এসব পাঠক্রম বহির্ভূ ত কর্মসূচি প্রতিদিন তিন
ঘণ্টা, সপ্তাহের পা ঁচ দিনই চলে এবং শিক্ষার্থীদের সকার, টেনিস,
ফ্যাশন ডিজাইন, রান্না, নাচ, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ফ্ল্যাগ ফুটবল
এবং আরো অনেক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়ার সুয�োগ দেয়।
আপনার কাছাকাছি ডিওয়াইসিডি-সমর্থিত আফটারস্কু ল
কর্মসূচির ঠিকানা খুঁজে পেতে ডিওয়াইসিডি ওয়েবসাইট দেখুন:
dycdportal.nyc/discoverdycd।

স্কু ল কাউন্সেলর এবং স�োশ্যাল
ওয়ার্কারের সাথে যোগাযোগ করুন
সিটি স্কু লসমূহে যেসব কাউন্সেলিং এবং সহায়ক কর্মসূচি লভ্য
সেগুলি সকল শিক্ষার্থীর উপর ফ�োকাস করবে। সিটি স্কু ল
কাউন্সেলর এবং স�োশ্যাল ওয়ার্কারগণ শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাসরুমে
তাদের অগ্রগতি, অন্যদের সাথে সম্পর্ক তৈরিতে, ব্যক্তিগত
এবং সামাজিক-আবেগগত উন্নয়নে এবং কলেজ ও পেশাগত
পরিকল্পনায় সহায়তা প্রদান করেন।
স্কু ল কাউন্সেলর এবং স�োশ্যাল ওয়ার্কারগণ সিটি
পরিবারগুলিকে অব্যাহত অ্যাকাডেমিক গাইডেন্স, স্বল্প-মেয়াদি
সংকটে মধ্যস্থতা, কম্যুনিটি রিস�োর্স সম্পর্কি ত তথ্য প্রদানে এবং
চাহিদা অনুযায়ী কাউন্সেলিং পরিষেবা দেয়ার জন্য লভ্য থাকে।
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প্রতিদিন স্কু ল উপস্থিত থাকে;
ভাল�ো গ্রেড লাভ করা ও উন্নত আচরণ শেখার লক্ষ্যে থাকে;
সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বেশি করে চ্যালেঞ্জপূর্ণ ক্লাস গ্রহণ করছে;
স্কুলের সময়ের আগে, চলাকালে ও পরে ক্লাব ও কর্মসূচিতে
যোগ দিচ্ছে; এবং
সামারে ক্যাম্পে যোগ দিচ্ছে ও শিখন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ
করছে।
কলেজের জন্য সঞ্চয় সম্পর্কে জানতে অনুগ্রহ করে 32 পৃষ্ঠায়
শুরু আমাদের ফিনানশিয়াল এইড সেকশন দেখুন।

ছেলেমেয়েদের সময়মত�ো ঘুমাতে দিন
ঘুম হলো মস্তিষ্কের খাবার এবং ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ
গুরুত্বপূর্ণ । ঘুমের অভাব শিশুর মনঃসংযোগ, শেখা ও সমস্যা
সমাধানের ক্ষমতা হ্রাস করে। নিজেদের পূর্ণ সম্ভাবনায়
অভিনিবেশ ও এটি অর্জন করতে ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট ঘুম
দরকার হয়। আপনার সন্তানের পর্যাপ্ত ঘুম হচ্ছে নিশ্চিত করার
জন্য:
স্কুল চলাকালে রাতে বিছানায় যাওয়ার সময় নির্ধারণ করে
দিন এবং তা মেনে চলা নিশ্চিত করুন;
বিছানায় যাওয়ার অন্তত এক ঘণ্টা আগে থেকে
ছেলেমেয়েদেরকে টিভি, কম্পিউটার এবং ম�োবাইল ডিভাইস
থেকে দূরে রাখুন;
ছেলেমেয়েদের বেডরুম রাতে ভালো ঘুম হওয়ার উপযোগী
করে গুছিয়ে রাখুন— অন্ধকার, শীতল, নীরব ও ইলেক্ট্রনিক
যন্ত্রমুক্ত রাখুন;
নিশ্চিত করুন যে ছেলেমেয়েরা ঘুমাতে যাওয়ার আগে
ক্যাফিনযুক্ত পানীয়, যেমন সোডা, কফি বা চা পান করছে না;
প্রতিদিন ব্যায়ামে উৎসাহ দিন।
kআ
 রো জানতে sleepfoundation.org, sleepforkids.org
এবং cdc.gov/sleep/about_sleep/how_much_sleep.html
ওয়েবসাইট দেখুন।
বয়স

দৈনিক ঘুমান�োর
সুপারিশকৃত সময়*

3-5 বছর

দিনে 10-13 ঘণ্টা

6-13 বছর

দিনে 9-11 ঘণ্টা

14-17 বছর

দিনে 8-10 ঘণ্টা

*naps অন্তর্ভুক্ত করে। সূত্র: ন্যাশনাল স্লিপ ফাউন্ডেশন

স্বাস্থ্য পরিষেবা

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিক্ষার্থীদের ভালো শেখা ও ভালো
ফলাফল করার সম্ভাবনা বেশি। তাদের সকলের সবল
শারীরিক স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে স্কু লগুলি বিভিন্ন
ধরনের স্বাস্থ্য ও নিবারণ পরিষেবা জুগিয়ে থাকে।

অভিগম্যতা

DOE এ বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যেন তার
কর্মসূচি, পরিষেবা, কর্মকাণ্ড কর্মী সদস্য, কম্যুনিটি পার্টনার,
শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধিতাযুক্ত পরিবার সদস্যগণের জন্য
অভিগম্য হয়। এছাড়া, প্রতিবন্ধিতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য
বিল্ডিংটি অভিগম্য সেটি নিরূপণে সকল ডিওই বিল্ডিং
নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করা হয়।
k অভিগম্যতা সম্পর্কে আরও জানতে schools.nyc.gov/
buildings/building-accessibility সাইট দেখুন।

ইম্যুনাইজেশনের শর্তাবলি
প্রি-কে-12 গ্রেডের সকল শিক্ষার্থীর এই র�োগগুলির
প্রতিষেধক গ্রহণ করার প্রমাণ থাকতে হবে: ডিপথেরিয়া,
পার্টুসিস, টিটেনাস, প�োলিও, মিসেলস, মাম্পস, রুবেলা,
ভারিসেল্লা, হেপাটাইটিস বি, হেম�োফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ
B (Hib) এবং মেনিনগ�োকক্কাস (men-ACWY) (শুধু গ্রেড
1 বা অধিক বয়সী)।
k এইসব শর্ত সম্পর্কে আরও জানুন schools.nyc.gov/
school-life/health-and-welness/immunizations
সাইটে গিয়ে।

ফিজিক্যাল পরীক্ষা
প্রি-কে-12 গ্রেডের সকল শিক্ষার্থীকে অবশ্যই স্বাস্থ্য পরীক্ষা
সম্পন্ন করতে হয়। অবশ্যই একজন ডাক্তারকে দিয়ে এই
সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রামাণিক করতে হবে। যেসব
শিক্ষার্থীর পিতামাতা/অভিভাবক এসব কাজগপত্র উপস্থাপন
করতে ব্যর্থ হবে, তাদেরকে একজন DOE-এর ডাক্তার
পরীক্ষা করবেন।

বিশেষ সংস্থান
স্কু লগুলি বিশেষ স্বাস্থ্য চাহিদা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের
যত্ন, পরিষেবা ও সংস্থান জোগাতে পারে। এসবের মধ্যে
থাকতে পারে এপিনেফ্রিন, গ্লুকোজ মনিটরিং, ইনসুলিন পাম্প

কি
আপনি ?
জানেন

আপনার সন্তানের যদি ক�োনো
স্বাস্থ্য চাহিদা থাকে এবং বিশেষ
সুবিধা আবশ্যক হয়, তাহলে
আপনাকে স্কু ল নার্স অথবা
প্রিন্সিপালকে জানাতে হবে।

সহায়তা ও পরিষেবা

সহায়তা ও পরিষেবা যেমন হেলথ কেয়ার, পরিবহন, খাবার
এবং অনুবাদ সকল সহায়তা শিক্ষার্থী ও পরিবারবর্গের
চাহিদা পূরণ করে। জেনে নিন কীভাবে প্রতিবন্ধিতাযুক্ত
শিক্ষার্থী, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার এবং অস্থায়ী আবাসনে
বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের সহায়তা দেওয়া হয়।

রক্ষণাবেক্ষণ, অ্যাজমা পাম্প, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে
চিকিৎসা অথবা অন্যান্য সংস্থান। যদি ক�োন ছেলেমেয়ের
বিশেষ পরিষেবা আবশ্যক হয়, তাহলে পিতামাতাকে
হেলথ ফরম পূরণ করে স্কু লে জমা দিতে হবে। হেলথ ফরম
schools.nyc.gov/school-life/health-and-wellness
সাইটে লভ্য।

দৃষ্টি পরীক্ষা
গ্রেড-নির্বিশেষে সকল নতু ন শিক্ষার্থীকে নিউ ইয়র্ক সিটির
পাবলিক স্কু লে ভর্তির ছয় মাসের ভেতর পরীক্ষা করাতে
হবে। তদুপরি, প্রি-কে, কিন্ডারগার্টেন এবং 1, 3 ও 5 গ্রেডের
এবং সাথে সাথে বিশেষ শিক্ষা পরিষেবার মূল্যায়নের জন্য
সুপারিশকৃত শিক্ষার্থীদের অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে।
k "দৃষ্টি পরীক্ষার" - এর উপর schools.nyc.gov সাইটে
রিসার্চ করে আরও জানুন।

স্বাস্থ্য ও মানসিক সুস্থতা
মানসিক ও আচরণগত সমস্যাক্রান্ত শিক্ষার্থীদের জন্য
কাউন্সেলিং, থেরাপি ও বিশেষায়িত পরিচর্যাসহ পা ঁচ বর�োর
শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা
লাভ করার সুয�োগ রয়েছে। অনেক স্কু লের স্কু ল-বেজড
হেলথ সেন্টার (SBHCs) ও স্কু ল-বেজড মেন্টাল হেলথ
প্রোগামগুলি (SBMHPs), যথাক্রমে ফ্রি সামগ্রিক স্বাস্থ্যগত
পরিষেবা ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কি ত সহায়সঙ্গতি জোগায়।
k"SBHC" এবং "SBMHP" সম্পর্কে আরও জানতে
schools.nyc.gov সাইটে রিসার্চ করুন।
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স্পেশাল এডু কেশন
স্পেশাল এডু কেশন বলতে ব�োঝায় প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের
ব্যক্তিগত এবং অ্যাকাডেমিক উন্নতিতে ডিজাইনকৃত পরিষেবা,
কর্মসূচি এবং শিক্ষা নির্দেশনা। একটি ব্যক্তিক শিক্ষা কর্মসূচি
(IEP) তৈরি করা হয় ঐসব শিক্ষার্থীর জন্য যারা স্পেশাল
এডুকেশন পরিষেবা লাভের য�োগ্য। IEP-তে শিক্ষার্থীর আগ্রহ,
শক্তিশালী দিকগুলি, চাহিদা এবং সুপারিশকৃত কর্মসূচি এবং
পরিষেবার তথ্য থাকে। প্রতিটি IEP-এর লক্ষ্য প্রতিবন্ধিতাযুক্ত
শিক্ষার্থীকে ন্যূনতম বাধাহীন পরিবেশে যতটা সম্ভব তার ব্যক্তিক
চাহিদা পূরণে উপযুক্ত পরিষেবা প্রদান।

রেফারাল প্রক্রিয়া
যখন ক�োন শিক্ষার্থী ক্লাসরুমে পিছিয়ে পড়ে, স্কু লগুলি তাদের
সাধ্যমত�ো শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষার পরিবেশে সহায়তা দিয়ে
থাকে। এই সহায়তার অন্তর্ভুক্ত টিউটরিং অথবা শিক্ষকদের সাথে
ক্ষু দ্র গ্রুপে কাজ করা।
আপনি যদি মনে করেন যে আপনার সন্তানের সাধারণ
শিক্ষার পরিবেশে লভ্য সহায়তার বাইরে বাড়তি ক�োন
সহায়তার প্রয়�োজন, আপনি আপনার সন্তানকে স্পেশাল
এডুকেশন মূল্যায়ন অথবা "প্রাথমিক রেফারালের" জন্য
রেফার করতে পারেন। স্পেশাল এডুকেশন মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার
অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মূল্যায়নের একটি সিরিজ যা ডিজাইন করা
হয়েছে আপনার সন্তানের ক�োন প্রতিবন্ধিতা আছে কিনা সেটি
নির্ধারণের জন্য। প্রাথমিক রেফারালের অনুর�োধ জানাতে,
আপনাকে আপনার সন্তানের পাবলিক স্কু লে লিখতে হবে
এবং স্পেশাল এডুকেশন মূল্যায়নের অনুর�োধ জানাতে হবে।
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সিটির প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থী পরিবার
কি
যারা চার্টার অথবা ননপাবলিক স্কু লে
আপনি ?
পড়ছে তারা কমিটি অন প্রিস্কু ল স্পেশাল
জানেন
এডু কেশন (3-5 বছর বয়সী) অথবা
কমিটি অন স্পেশাল এডু কেশন (5 বছর
এবং তদুর্ধ্ব) থেকে সহায়তা পেতে পারেন। আরও
জানতে schools.nyc.gov/special-education/help/
cpse-cse সাইট দেখুন।
আপনার সন্তানের মূল্যায়নের আগে, আপনাকে লিখিত,
সজ্ঞাত সম্মতি প্রদান করতে বলা হবে। আপনার লিখিত
সম্মতি না পাওয়া পর্যন্ত আপনার সন্তানকে মূল্যায়ন করা
হবে না।
আপনার সন্তানের মূল্যায়ন সম্পন্ন হলে, আপনাকে সন্তানের
IEP টিম-এর সদস্য হিসেবে IEP সভায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ
জানান�ো হবে। এই মিটিংয়ে, আপনি মূল্যায়নের ফলাফল
পর্যাল�োচনা এবং আপনার সন্তান স্পেশাল এডুকেশন
পরিষেবার যোগ্য কিনা সেটি নির্ধারণে আপনার সন্তানের
স্কু লের কর্মী সদস্যদের সাথে মিলিত হবেন। আপনার সন্তান
যদি য�োগ্য হয়, আপনি আপনার সন্তানের IEP তৈরি করতে
কর্মী সদস্যদের সাথে কাজ করবেন, IEP-তে বর্ণিত থাকবে
আপনার সন্তান যেসব স্পেশাল এডুকেশনের কর্মসূচি এবং/
অথবা পরিষেবা পাবে সেগুলি।
k স্পেশাল এডুকেশন এবং রেফারাল প্রক্রিয়া
সম্পর্কে আরও জানতে schools.nyc.gov/
special-education সাইট দেখুন।

কি
আপনি ?
জানেন

আনুমানিক 147,000 সিটি শিক্ষার্থী হলো
ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার।
সূত্র: বাইলিঙ্গুয়াল এডু কেশন স্টুডেন্ট ইনফরমেশন সার্ভে

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার

ভাষা চাহিদা চিহ্নিত করা
স্কু লগুলির দায়িত্ব ইএলএলদের চিহ্নিত করতে পরিবারবর্গের
সাথে কাজ করা। নবাগত শিক্ষার্থীর পরিবার হ�োম ল্যাঙ্গুয়েজ
আইডেন্টিফিকেশন সার্ভে (বাড়িতে ব্যবহৃত ভাষা
সম্পর্কিত সমীক্ষা, HLIS) পূরণ করে, যা স্কু ল স্টাফদেরকে
বাড়িতে ব্যবহৃত ভাষা সম্পর্কে অবহিত করে। যদি বাড়িতে
ব্যবহৃত ভাষাটি ইংরেজি না হয়, তাহলে ইংরেজি ভাষা
সহায়তা পরিষেবা আবশ্যক কিনা সেটি নির্ধারণে শিক্ষার্থীকে
নিউ ইয়র্ক স্টেট আইডেন্টিফিকেশন টেস্ট ফর ইংলিশ
ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার্স (NYSITELL) পরীক্ষা দিতে হবে।
যদি শিক্ষার্থীর ইংরেজি ভাষা সহায়তা পরিষেবা আবশ্যক
হয়, তাহলে স্কু ল কর্মী সদস্যগণ NYC-তে ELL-দের জন্য
লভ্য বিভিন্ন কর্মসূচির ব্যাখ্যাদানে পরিবারের সাথে মিলিত
হবেন। এই মিটিং পরিচালিত হয় পিতামাতার পছন্দসই
ভাষায়। ন্যূনতম, সকল ELL অবশ্যই ইংলিশ অ্যাজ অ্যা নিউ
ল্যাঙ্গুয়েজ (ENL) পাবে। যদি ক�োন ELL পরিবার চায় তাদের
সন্তান বাইলিঙ্গুয়াল কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করুক এবং সেটি
যদি তাদের স্কু লে না থাকে, তাহলে তাদের অধিকার রয়েছে
অন্য স্কু লে ট্র্যান্সফার চাইবার যেখানে ওই কর্মসূচি আছে।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ও ভাষা চাহিদা পূরণের
সহায়তার জন্য তিনটি বিকল্প রয়েছে:
ডু য়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কর্মসূচিগুলি শিক্ষার্থীদের দুটি ভাষায়
নির্দেশনা প্রদান করে: ইংরেজি এবং অন্য একটি ভাষা,
যেমন স্প্যানিশ, চাইনিজ অথবা ফ্রেঞ্চ। এই কর্মসূচির মাধ্যমে
শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ও অন্য একটি ভাষায় উভয়তেই পড়তে,
লিখতে ও কথা বলতে শেখে। ক্লাসগুলি গঠিত হয় উভয়
ইংরেজি-পারদর্শী শিক্ষার্থী এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী
নিয়ে যারা একই বাড়ির ভাষায় কথা বলে।
ট্রানজিশনাল বাইলিঙ্গুয়াল এডু কেশন কর্মসূচিগুলি
ইংরেজি ও শিক্ষার্থীর বাড়ির ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করে।
এইসব ক্লাসগুলিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী একই বাড়ির ভাষা বলে।
শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষার ব্যবহারে উন্নতির পাশাপাশি,
ইংরেজিতে শিক্ষণের সময় বৃদ্ধি করে এবং বাড়ির ভাষায়
শিক্ষণ হ্রাস করে।

সহায়তা ও পরিষেবা

একজন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার বা ELL, এমন একজন
শিক্ষার্থী যার বাড়ির ভাষা ইংরেজি নয় এবং যার ইংরেজি
শেখার জন্য সহায়তা দরকার। ELL সকল মূল বিষয়ে সফল
হওয়ার জন্য উঁচুমানে ইংরেজিতে পড়তে, লিখতে, বলতে এবং
শুনে বুঝতে পারে, স্কু লগুলি এটি নিশ্চিত করতে কাজ করে।

কর্মসূচির ধরন

ইংলিশ অ্যাজ এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ কর্মসূচিগুলি শিক্ষার্থীর
বাড়ির ভাষায় সহায়তাসহ ইংরেজিতে নির্দেশনা প্রদান করে।
শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে পড়তে, লিখতে ও কথা বলতে শেখে।
গ্রেড স্তর ও ভাষা সক্ষমতা ভেদে এসব কর্মসূচিতে তারতম্য
থাকতে পারে। এই কর্মসূচির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ভাষা প্রেক্ষাপট
থেকে আসে এবং গণিত, বিজ্ঞান ও সমাজপাঠের মত
বিষয়গুলির মাধ্যমে ইংরেজি শেখা হয়।

kE
 LL কর্মসূচি সম্পর্কে আরো জানতে
schools.nyc.gov/ell ওয়েবসাইট দেখুন।
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কি
আপনি ?
জানেন

অনুবাদ এবং দ�োভাষ পরিষেবা

সহায়তা ও পরিষেবা

DOE আপনার ভাষায় কথা বলে! আপনার ভাষায় সহায়তা
দরকার হলে আপনার প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটর অথবা প্রিন্সিপ্যালের
সাথে দেখা করুন। অনূদিত ডক্যুমেন্ট এবং আমাদের ওয়েবসাইট
আরবি, বাংলা, চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ, হেশিয়ান ক্রিওল, ক�োরিয়ান,
রাশিয়ান, স্প্যানিশ এবং উর্দুতে লভ্য, এই ভাষাগুলি আমাদের
স্কু লসমূহে ইংরেজি ভিন্ন অন্য যে নয়টি ভাষা সবচেয়ে বেশি
বলা হয় তার অন্যতম। 200টি ভাষায় দ�োভাষী সেবার ব্যবস্থা
রয়েছে। আপনার স্কু লে ভাষা সহায়তা নিয়ে আপনার যদি ক�োন�ো
প্রশ্ন বা অভিমত থাকে, (718) 935-2013 নম্বরে ফ�োন অথবা
hello@schools.nyc.gov ঠিকানায় ইমেইল করুন।

সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ
সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে দ�োভাষীর পরিষেবা পেতে দয়া করে
আপনার প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটর অথবা (212) 802-1500
এক্সটেনশন 7181 নম্বরে অফিস অফ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ
ইন্টারপ্রেটিং সার্ভিসের সাথে য�োগায�োগ করুন অথবা
OSLIS@schools.nyc.gov ঠিকানায় ইমেইল করুন।

সিটি স্কু লসমূহে পরিবহন ব্যবস্থা
সিটির শিক্ষার্থীরা ইয়েল�ো বাস সার্ভিস (যেখানে রয়েছে) অথবা
অর্ধেক-ভাড়া/পূর্ণ -ভাড়ার মেট্রো কার্ড পাওয়ার য�োগ্য হতে
পারে। শিক্ষার্থীর গ্রেড স্তর এবং বাড়ি ও স্কু লের মধ্যে দূরত্বের
উপর য�োগ্যতা নির্ভর করে।
গৃহহীন শিক্ষার্থী অথবা অস্থায়ী আবাসনে বসবাসকারী
শিক্ষার্থীগণ স্কু লে যাওয়া আসার জন্য পরিবহন লাভের য�োগ্য।
আরও জানতে পৃষ্ঠা 19-এ প্রদত্ত "হ�োমলেস স্টুডেন্টস এবং
স্টুডেন্টস ইন টেম্পোরারি হাউজিং" সেকশন দেখুন।

ইয়েল�ো বাস সার্ভিসের জন্য য�োগ্যতা

কে-2 গ্রেডের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই তাদের স্কু ল থেকে ½ মাইল
বা বেশি দূরে বসবাস করতে হবে।
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DOE-এর চু ক্তিবদ্ধ ফ্লিটে 8,000
এর বেশি বাস রয়েছে। এটি বিশ্বের
দ্বিতীয় বৃহৎ বাস ফ্লিট!

3–6 গ্রেডের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই তাদের স্কু ল থেকে 1 মাইল
বা তার বেশি দূরে বাস করতে হবে।
7–12 গ্রেডের শিক্ষার্থীরা ইয়েল�ো বাস সার্ভি স পাওয়ার
য�োগ্য নয়।
যেসব শিক্ষার্থীকে একাধিক বর�োর ভেতর দিয়ে যেতে হয়, তারা
ক�োন�ো বয়সেই ইয়েল�ো বাস সার্ভি স পাওয়ার য�োগ্য নয়।
বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিক্ষার্থীরা ইয়েল�ো বাস সেবা পেতে পারে
যদি তাদের IEP অনুযায়ী তা আবশ্যক হয়।

মেট্রোকার্ড

সিটির য�োগ্য কে-12 গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য দুই ধরনের
মেট্রো কার্ড রয়েছে:
পূর্ণ -ভাড়া: বিনা খরচে যে মেট্রো কার্ড দিয়ে MTA-এর সাবওয়ে
ও বাসে স্কু লে যাতায়াত করা যাবে।
অর্ধেক-ভাড়া: যে মেট্রো কার্ড শুধু এমটিএ বাসে ব্যবহার করা
যায়। শিক্ষার্থীদের অবশ্যই প্রতিবার যাতায়াতে পূর্ণ ভাড়ার
অর্ধেক খরচ বহন করতে হবে।
শিক্ষার্থীরা মেট্রোকার্ড পায় নিচের নিয়মে:

কে-2 গ্রেড

স্কুল থেকে ½ মাইল দূরে—অর্ধেক-ভাড়া
স্কুল থেকে ½ মাইল বা বেশি দূরে বাস করে—পূর্ণ -ভাড়া

3–6 গ্রেড

স্কুল থেকে ½ মাইলের চেয়ে কম দূরে থাকে—মেট্রোকার্ডের
জন্য য�োগ্য নয়
স্কুল থেকে ন্যূনতম ½ মাইল এবং 1 মাইলের কম—
অর্ধেক-ভাড়া
স্কুল থেকে 1 মাইল অথবা তার বেশি দূরে বাস করে—
পূর্ণ -ভাড়া

7-12 গ্রেড

স্কুল থেকে ½ মাইলের চেয়ে কম দূরে থাকে—মেট্রোকার্ডের
জন্য য�োগ্য নয়
স্কুল থেকে ন্যূনতম ½ মাইল এবং 1.5 মাইলের কম দূরে
থাকে—অর্ধেক-ভাড়া
স্কুল থেকে 1.5 মাইল অথবা তার বেশি দূরে বাস করে—
পূর্ণ -ভাড়া
k পরিবহন সংক্রান্ত প্রশ্ন থাকলে দেখুন optnyc.org সাইট
অথবা (718) 392-8855 নম্বরে ফ�োন করুন।

সামার ইন দ্য সিটি
সামার ইন দ্য সিটি (SITC) নিউ ইয়র্ক সিটির সামার
লার্নিংয়ের একটি উপায় SITC-এর মাধ্যমে, শিক্ষার্থীরা রিডিং
এবং ম্যাথ পাঠ্যক্রম থেকে শেখে, সিটিব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃ তিক
প্রতিষ্ঠান পরিদর্শ ন করে এবং ফ্রি ও স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট এবং
লাঞ্চ পেয়ে থাকে।

SITC দই
ু ধরনের সামার লার্নিং প্রদান করে:
সামার স্কু ল: ঐসব শিক্ষার্থীদের জন্য যারা গ্রেড স্তরে
প্রোম�োশনের মান পূরণ করে না এবং

k আরও তথ্যের জন্য, schools.nyc.gov/summerschool
দেখুন।

অভিবাসী পরিবারবর্গকে
সহায়তা প্রদান
অভিবাসনগত অবস্থা, জাতীয়তার উৎস বা ধর্ম যা-ই হোক
না কেন, DOE সকল পাবলিক স্কু ল শিক্ষার্থীর শিক্ষার
অধিকার সংরক্ষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। U.S. সুপ্রিম ক�োর্টও, অবৈধ
শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীর পাবলিক এডুকেশনের গুরুত্বকে
স্বীকৃতি দেয়।
আমরা চাই আপনারা অবহিত থাকুন যে DOE:
নন- NYC-এর আইন প্রয়�োগকারী অফিসারদেরকে, এর
অন্তর্ভুক্ত ইউ.এস. ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফ�োর্সমেন্ট
এজেন্টবৃন্দকে আইন দ্বারা একান্তভাবে আবশ্যিক না হলে
স্কু লে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে না এবং
ক�োন শিক্ষার্থী অথবা তার পরিবার সদস্যদের

অভিবাসনগত অবস্থার খ�োঁজও প্রদান করে না এবং
আইনিভাবে আবশ্যিক না হলে শিক্ষার্থীর তথ্য প্রকাশ
করে না।

গৃহহীন শিক্ষার্থী ও অস্থায়ী আবাসনে
বসবাসকারী শিক্ষার্থী
ফেডারেল আইন ও ডিওই চ্যান্সেলরের প্রবিধান গৃহহীন
অথবা অস্থায়ী আবাসনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীগণের স্থায়ী
আবাসনে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের মত�ো একই রকম শিক্ষা
এবং পরিষেবা লাভ আবশ্যিক করে, এর মধ্যে আছে স্পেশাল
এডুকেশন পরিষেবা।

সহায়তা ও পরিষেবা

সামার অ্যাকাডেমি: ফ্রি ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চসহ
পূর্ণ -দিবসের কর্মসূচি, হাতে-কলমে STEM (সায়েন্স,
টেকন�োলজি, এঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যাথ) কর্মকাণ্ড, ম্যাথ
এবং রিডিংয়ে সমৃদ্ধ কর্মসূচি এবং মিউজিয়াম, পার্ক এবং
অন্যান্য সাংস্কৃ তিক স্থানে ফিল্ড ট্রিপ। সামার অ্যাকাডেমি
সেইসব শিক্ষার্থীদের জন্য যাদেরকে সামার স্কু লের জন্য
সুপারিশ করা হয়নি।

আমাদের সকল শিক্ষার্থী নিরাপদ এবং যত্নশীল পরিবেশে শিক্ষা
লাভ অব্যাহত রাখবে সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণে সহায়তা দিতে,
DOE স্কু লগুলিকে ইমিগ্রেশন-সম্পর্কি ত খ�োঁজ-খবর, অনুসন্ধান
এবং/অথবা আটক রাখার বিষয়ে কিছু গাইডলাইন প্রদান করে।
আরও তথ্যের জন্য, এর অন্তর্ভুক্ত ফ্যামিলি রিস�োর্সেস এবং
বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলির উত্তর পেতে, schools.nyc.gov/
supportingallstudents সাইট দেখুন।

অস্থায়ী আবাসনের শিক্ষার্থীগণ সিটি স্কু লগুলিতে
যাওয়া আসার জন্য ফ্রি পরিবহন সুবিধার অধিকার
রাখে যেমন:
যদি লভ্য হয়, কে-6 গ্রেডের শিক্ষার্থীগণকে ইয়েল�ো
বাস দেয়া হবে। আর যদি লভ্য না হয়, তারা শিক্ষার্থী
মেট্রোকার্ডের য�োগ্য বিবেচিত হবে;
প্রি-কে-6 গ্রেডের শিক্ষার্থী যারা শিক্ষার্থী মেট্রোকার্ড
পায় তাদের পিতামাতা/অভিভাবকবৃন্দও মেট্রোকার্ডের
য�োগ্য এবং
7–12 গ্রেডের শিক্ষার্থীরা স্টুডেন্ট মেট্রোকার্ড লাভের য�োগ্য।
kআ
 রও জানতে schools.nyc.gov/sth সাইট দেখুন।
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কি
আপনি ?
জানেন
DOE প্রতি স্কু ল
দিবসে আনুমানিক
850,000 সিটি
শিক্ষার্থীকে খাবার
বিতরণ করে।

স্কু ল খাবার

সহায়তা ও পরিষেবা

DOE গর্বিতভাবে সকল শিক্ষার্থীকে ফ্রি ব্রেকফাস্ট
এবং লাঞ্চ দেয়। স্কু লের সব খাবার ফেডারেল পুষ্টি
আদর্শ মান পূরণ অথবা অতিক্রম করে এবং ক�োন�ো ফুড
এডিটিভ যেমন কৃত্রিম রং বা স্বাদ, প্রিজার্ভে টিভ অথবা
হাই ফ্রুকট�োজ সিরাপ মেশায় না। মেন্যুর মধ্যে আছে
হ�োল গ্রেইন রুটি, তাজা ফল এবং ক�োন�ো ক�োন�ো স্কু লে,
সালাদ বার।
সকল স্কু ল মেন্যু অনলাইনে schoolfoodnyc.org
দেওয়া আছে এবং এতে নিরামিষ খাবার বেছে নেওয়ার
সুবিধাও আছে। আপনি DOE-এর অফিশিয়াল
SchoolFood ম�োবাইল অ্যাপ ব্যবহার করেও
স্কু লের খাবার সম্পর্কে হালনাগাদ থাকতে পারেন:
schoolfoodnyc.org/MediaCenter/mobileapp।

ফ্রি ব্রেকফাস্ট
প্রত্যেক সিটি শিক্ষার্থী স্কু লে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে
ক্যাফেটেরিয়ায় অথবা ব্রেকফাস্ট ইন দ্য ক্লাসরুম (BIC)
কর্মসূচির আওতায় ক্লাসে ফ্রি ব্রেকফাস্ট (BIC) লাভ
করে। সকল এলিমেন্টারি স্কু লে BIC কর্মসূচি লভ্য আছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য খাদ্য চাহিদা
সকল শিক্ষার্থী স্কু ল খাবার উপভ�োগের সমান সুয�োগ
পাক সে বিষয়টি নিশ্চিতকরণের গুরুত্ব DOE অনুধাবন
করে। প্রতি মাসে, DOE শিক্ষার্থীদের বিশেষ খাদ্য
চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে ব্রেকফাস্ট এবং
লাঞ্চ মেন্যু প্রকাশ করে। একটি খাদ্য পরিকল্পনা তৈরি
করার লক্ষ্যে আপনার স্কু ল নার্সের সাথে কথা বলুন
যা স্বাস্থ্যগতভাবে-অনুম�োদিত এবং আপনার সন্তানের
জন্য উপযুক্ত।
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সকলের জন্য ফ্রি লাঞ্চ
পাবলিক স্কু লের সকল সিটি শিক্ষার্থী এখন বিনামূল্যে
লাঞ্চ খায়। আয় নির্বিশেষে সকল পিতামাতাকে এরপরেও
স্কু ল মিলস ফরম পূরণ করতে হবে যাতে আমাদের
স্কু লগুলি এই কর্মসূচি এবং অন্যগুলির জন্য ফেডারেল
অর্থায়নের জোগান লাভ করে। অনুগ্রহ করে আপনার স্কু ল
থেকে একটি কাগজের ফরম চেয়ে নিন অথবা অনলাইনে
ফরমটি nyc.applyforlunch.com সাইটে পূরণ করুন।
আপনি যদি 2017–18 স্কু ল বছরের আগে আপনার
সন্তানের লাঞ্চের জন্য MySchoolBucks অ্যাকাউন্টে
অর্থ জমা দিয়ে থাকেন অথবা আপনার আগের বছরের
উদ্বৃত্ত থেকে থাকে, তাহলে সব অর্থ ফেরত পাবেন।
আপনি যদি তা করে না থাকেন অথবা অর্থ ফেরত
পাওয়া নিয়ে আপনার যদি ক�োন প্রশ্ন থাকে, অনুগ্রহ
করে SFLunchRefunds@schools.nyc.gov ঠিকানায়
ইমেইল করুন।

সামারের খাবার

সামার মিলস প্রোগ্রামের আওতায়, 18 বছর বা কম
বয়সী সকল ছেলেমেয়ে পাবলিক স্কু ল, সিটি পার্ক ও
পুল, NYC হাউজিং অথরিটি কমপ্লেক্স ও নন-প্রফিট
অর্গানাইজেশনসমূহের মাধ্যমে ফ্রি খাবার পেতে পারে।
আপনার নিকটবর্তী ঠিকানা জানতে ম�োবাইল অ্যাপ
ব্যবহার অথবা 311 নম্বরে ফ�োন করুন।

এই ক�োড কে-12 গ্রেডের সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রয�োজ্য
এবং কে-5 ও 6–12 গ্রেডের জন্য সুনির্দিষ্ট অংশ রয়েছে।
স্কু লগুলিতে অথবা অনলাইনে 10টি ভাষায় এই ক�োড
schools.nyc.gov/school-life/rules-for-students/
discipline-code লভ্য।

শিক্ষার্থীদের সুরক্ষিত রাখা
আমাদের শিক্ষার্থীরা সুরক্ষিত, নিরাপদ পরিবেশে শিক্ষণ
লাভ করুক সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে আমাদের ক্ষমতায়
যা আছে আমরা সব করব�ো। স্কু লে ক�োন জরুরি পরিস্থিতির
উদ্ভব হলে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার জন্য সকল স্কু লের সুরক্ষা
পরিকল্পনা রয়েছে। স্কু ল সুরক্ষা পরিকল্পনার অংশ হিসেবে,
শিক্ষার্থী এবং কর্মী সদস্যগণ স্কু ল বছরব্যাপী ইমারজেন্সি
ড্রিল এবং লেসনে অংশ নেয়। ক�োন সতর্ক তা ছাড়া
শিক্ষার্থীদের কাছে তথ্য প্রদান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গ্রেড
স্তরের জন্য লেসন ডিজাইন করা হয়। স্কু লগুলিতে জরুরি
প্রস্তুতির বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আল�োচনা গাইড করার
সহায়তায় সুরক্ষা তথ্য পিতামাতাদের কাছে বাড়িতেও পাঠান�ো
হয়। সকল স্কু ল প্রতি স্কু ল বছরে ন্যূনতম তিনটি স্কু ল বাস
সুরক্ষা ড্রিল পরিচালনা করে।
kD
 OE-এর সুরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে আরও
জানতে schools.nyc.gov/school-life/support/
emergency-readiness সাইটে যান।

স�োশ্যাল মিডিয়া গাইডলাইন

k প্যারেন্ট গাইডসহ, DOE-এর স�োশ্যাল মিডিয়া
গাইডলাইনের পূর্ণ তালিকা খুঁজে নিন, schools.nyc.gov/
school-life/rules-for-students/digital-citizens সাইটে।

সেল ফ�োন নীতি
শিক্ষার্থীরা সেল ফ�োন, কম্পিউটিং ডিভাইস এবং প�োর্টেবল
মিউজিক প্লেয়ার স্কু লে নিয়ে আসতে পারে। প্রত্যেক স্কু লে
নিজস্ব স্কু লভিত্তিক সেল ফ�োন ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী
সংক্রান্ত নীতিমালা রয়েছে এবং যেসব শিক্ষার্থী স্কু লে
সেলফ�োন আনবে, তাদেরকে অবশ্যই সে নীতিমালার বিধান
মেনে চলতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী স্কু লের সেল ফ�োন নীতি
অনুসরণ করে না তাদের ফোন জব্দ করা হতে পারে।
স্কু লের কুইজ, টেস্ট অথবা পরীক্ষা চলাকালে, কিংবা স্কু লের
ফায়ার ড্রিল বা আপদকালীন প্রস্তুতি মহড়ার সময়ে সেল
ফ�োন চালু বা ব্যবহার করা যাবে না। লকার রুম অথবা
বাথরুমেও ডিভাইসগুলি ব্যবহার করা যাবে না।
পরিবারবর্গ তাদের স্কু লের সেল ফ�োন নীতি সম্পর্কি ত
প্রশ্নগুলি প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটর অথবা প্রিন্সিপ্যালের
কাছে পাঠাতে পারে।

শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা

শৃঙ্খলা বিধি (ক�োড) এমন নিরাপদ স্কু ল পরিবেশ বজায়
রাখতে সহায়তা করে যেখানে শিক্ষার্থীরা সামাজিক
ও অ্যাকাডেমিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে। প্রতিটি স্কু ল
কম্যুনিটির সকল সদস্যকে অবশ্যই শিক্ষার্থী আচরণ বিষয়ে
DOE-এর আদর্শ মান জানতে ও বুঝতে হয়। এই ক�োড স্কু ল
কর্মকর্তাদেরকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অসঙ্গত আচরণ কীভাবে
সমাধান করা যায় ও ব্যবস্থা গ্রহণের গাইডেন্স প্রদান করে।

k DOE-এর সেলফ�োন নীতি সস্পর্কে আরও জানতে
schools.nyc.gov/school-life/policies-for-all/
chancellors-regulations সাইট দেখুন।

সকলের জন্য মর্যাদা নিশ্চিত করুন
DOE স্কু ল পরিবেশ তৈরি এবং সেগুলি রক্ষা করায়
অগ্রাধিকার প্রদান করে যা হবে শিক্ষার্থী ও কর্মী সদস্যদের
নিয়ে, তাদের সহায়তার জন্য এবং মর্যাদাপূর্ণ । আমাদের
স্কু লগুল�োতে যেক�োন�ো ধরনের ম�ৌখিক এবং শারীরিক
আগ্রাসন, হয়রানি, ভীতি-প্রদর্শ ন, বুলিইং এবং বৈষম্যের
স্থান নেই।

শিক্ষার্থীদের স্কু লের ভেতরে ও বাইরে দায়িত্বের সাথে
স�োশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করা উচিত। অনলাইনে য�োগায�োগ
সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলতে, পরিবারবর্গ নিচের
গাইডলাইন ব্যবহার করতে পারে:

ক
 ীভাবে স্মার্ট ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট (অনলাইন চরিত্র) তৈরি
করতে হয় সে বিষয়ে ধারণা দিন;
বিপজ্জনক প�োস্টিং অথবা ক্ষতিকর তথ্য থাকলে
কী করতে হবে ব্যাখ্যা করুন এবং
ইতিবাচকভাবে স�োশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের পরামর্শ দিন।

শৃ ঙ্খলা বিধিটি ক�োথায় প্রয�োজ্য ?
স্কুলে, স্কু ল দিনের সময়ের আগে চলাকালে ও পরে;
নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অভ এডুকেশন কর্তৃক
অর্থায়িত পরিবহনে ভ্রমণকালে;

স্কুল আয়�োজিত ক�োন অনুষ্ঠানে এবং
স্কুল চত্বরের বাইরে যখন শিক্ষার্থীর আচরণ শিক্ষা
প্রক্রিয়া অথবা স্কু ল কম্যুনিটিতে ব্যাঘাত ঘটায় অথবা
ঘটান�োর সম্ভবনা থাকে।
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আপনার সন্তানের টেকন�োলজি ব্যবহারের প্রতি নজর রাখুন।
(সাইবারবুলিইং তখনই ঘটে যখন ছেলেমেয়েরা স�োশ্যাল
মিডিয়া, সেল ফ�োন টেক্সট ম্যাসেজ এবং অন্য ইলেকট্রনিক
মাধ্যমে একে অপরকে বুলি করে); এবং
আপনার সন্তানকে জানতে দিন যে, যখন ছেলেমেয়েরা হুমকি
অথবা বুলিইংয়ের শিকার হচ্ছে এমন ব�োধ করে তখন সেটি
বলা গুরুত্বপূর্ণ ।
kআ
 পনার সন্তানের সাথে কথা বলে বুলিইং সম্পর্কে আরও
জানুন এবং কীভাবে তা প্রতির�োধ করা যায় সেটি জানতে
stopbullying.gov দেখুন।

বুলিইং রিপ�োর্ট করুন

শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা

DOE-এর নীতি হচ্ছে একটি নিরাপদ ও শিখন সহায়ক পরিবেশ
বজায় রাখা যা হয়রানি, ভীতি-প্রদর্শ ন এবং/অথবা বুলিইং মুক্ত
এবং প্রকৃত বা ধারণাকৃত জাতি, বর্ণ, কৃষ্টি, জাতিগত পরিচয়,
জাতিগত উৎপত্তি, নাগরিকত্ব/অভিবাসনগত অবস্থা, ধর্ম, লিঙ্গ,
লিঙ্গপরিচয়, লৈঙ্গিক অভিব্যক্তি, য�ৌন অগ্রাধিকার, প্রতিবন্ধিতা,
ওজনের ভিত্তিতে পক্ষপাতদুষ্ট বৈষম্য মুক্ত।
DOE-এর সকলের জন্য মর্যাদার নীতিতে বর্ণিত আছে ঐসব
ধরনের আচরণ যা আমাদের স্কু লসমূহে নিষিদ্ধ এবং এর
পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষার্থী, পিতামাতা এবং কর্মী সদস্যদের
যেক�োন�ো ধরনের ঘটনা রিপ�োর্ট করার বিভিন্ন উপায় এবং স্কু ল
পরিবেশে সুরক্ষা বৃদ্ধি এবং সকলকে নিয়ে স্কু ল পরিবেশ তৈরি।
k সকলের প্রতি শ্রদ্ধাব�োধ সম্পর্কে আরও জানতে
schools.nyc.gov/respectforall দেখুন।

বুলিইং নিরসন

বুলিইং বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেমন ভীতি-প্রদর্শ ন, বৈষম্য
অথবা হয়রানি করা এবং তা শারীরিক, সামাজিক, ম�ৌখিক
অথবা লিখিতভাবে করা হতে পারে। নিচের উপায়গুলি অনুসরণ
করে পরিবারগুলি বুলিইং নিরসনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা
পালন করতে পারে:
বুলিইং কী এবং কীভাবে নিরাপদভাবে এর বিরুদ্ধে দা ঁড়াতে
হয় সে ব্যাপারে আপনার সন্তানের সাথে কথা বলুন;
মাঝেমাঝে আপনার সন্তানের কাছে এ ব্যাপারে খ�োঁজ নিন
এবং জানুন;
স্কুল, বন্ধু বান্ধব এবং যেক�োন�ো উদ্বেগ সম্পর্কে
তাকে জিজ্ঞেস করুন;
আপনার সন্তানের মাঝে ক�োন পরিবর্ত ন আছে কিনা সেদিকে
খেয়াল রাখুন (যেমন, নিঁচু আত্মমর্যাদাব�োধ, ঘুমে ব্যাঘাত, স্কু ল
অথবা সামজিক পরিস্থিতি এড়ান�োর মত�ো অবস্থা);

ক�োন ধরনের বুলিইং মেনে নেয়া হবে না। যেসব শিক্ষার্থী মনে করে
যে তারা অন্য শিক্ষার্থী অথবা কর্মী সদস্য কর্তৃক বুলিইং অথবা
ভীতি প্রদর্শ নমূলক আচরণ, হয়রানি অথবা বৈষম্যের শিকার
তাদের অবশ্যই অবিলম্বে ঘটনাটি স্কু লের প্রাপ্তবয়স্ক কাউকে
জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আরও, যেক�োন�ো শিক্ষার্থীর যার
বুলিইংয়ের ব্যাপারে ক�োন তথ্য আছে, তাকে এই আচরণ সম্পর্কে
স্কু লের রেসপেক্ট ফর অল লিঁয়াজ�োর কাছে বিষয়টি রিপ�োর্ট
করতে হবে, (যেমনটি স্কু লে বিভিন্ন জায়গায় রেসপেক্ট ফর অল
প�োস্টারে উল্লিখিত আছে) অথবা যেক�োন�ো স্কু ল কর্মীর কাছে।
যে কেউ, এর অন্তর্ভুক্ত পিতামাতা, বুলিইং সম্পর্কে ইমেইলের
মাধ্যমেও RespectForAll@schools.nyc.gov ঠিকানায় রিপ�োর্ট
অথবা সহায়তার জন্য (718) 935-2288 নম্বরে ফ�োন করতে
পারেন।

স্কু ল-কর্মী কর্তৃ ক শিক্ষার্থী হয়রানি
পরিবর্গকে স্কু ল-কর্মী কর্তৃক শিক্ষার্থীর বুলিইং, হয়রানি অথবা
ভীতি-প্রদর্শ ন স্কু লের প্রিন্সিপ্যাল অথবা DOE-এর অফিস অভ
স্পেশাল ইনভেস্টিগেশনে (OSI) রিপ�োর্ট করতে হবে।
জাতি, বর্ণ, বয়স, জাতিগত পরিচয়, ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস, জাতীয়
সূত্র, লৈঙ্গিক পরিচয়, লৈঙ্গিক প্রকাশভঙ্গি, য�ৌন অগ্রাধিকার,
অভিবাসনগত অবস্থা, ওজন অথবা প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে স্কু লকর্মী কর্তৃক শিক্ষার্থীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের অভিয�োগ
আপনার সন্তানের প্রিন্সিপাল অথবা DOE-এর অফিস অফ
ইক্যুয়াল অপরচুনিটিতে (OEO) করতে হবে।
k OSI অথবা OEO-তে অভিয�োগ দায়ের করতে: schools.nyc.
gov/about-us/leadership/legal দেখুন।

নিরাপত্তাজনিত ট্র্যান্সফার
যেসকল পিতমাতা মনে করেন যে তাদের সন্তান স্কু লে নিরাপদ নয়
তাদের স্কু লের প্রিন্সিপাল অথবা তার দায়িত্বে যে ব্যক্তি আছেন তার
কাছে উৎকণ্ঠার বিষয়টি জানাতে হবে। নিরাপত্তাজনিত ট্র্যান্সফার
যদি জরুরি হয়, স্কু লগুলি পিতামাতাদের সাথে ঐ নিরাপত্তা বিষয়
সম্পর্কি ত ডক্যুমেন্ট সংগ্রহের জন্য কাজ করবে। স্কু লগুল�োকে
অবশ্যই বদলির আবেদনপত্র এবং অন্য সকল সহায়ক কাগজপত্র
সংশ্লিষ্ট ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারে জমা দিতে হবে।
k আরও জানতে nyc.gov/schools/transfers দেখুন অথবা
(718) 935-3500 নম্বরে ফ�োন করুন।
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3-কে কর্মসূচিসমূহ তিন-বছর-বয়সীদের স্কু ল এবং জীবনে
ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য শিক্ষণে প্রস্তুত করতে অনন্য
সুয�োগ প্রদান করে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, দুই বছরের
উচ্চ-মানের আর্লি এডুকেশন শিশুদেরকে এলিমেন্টারি
স্কু লে প্রবেশকালে গণিত, রিডিং, ভাষা এবং সামাজিকআবেগগত দক্ষতায় শক্তিশালী করে ত�োলে। বর্ত মানে
ছয়টি ডিস্ট্রিক্টে লভ্য, প্রতিটি 3-কে ক্লাসরুম অনুসন্ধান,
আবিষ্কার, শিক্ষণ এবং আনন্দে পরিপূর্ণ । চূ ড়ান্ত পর্যায়ে,
সিটিব্যাপী 3-কে প্রদান করতে সিটি স্টেট এবং ফেডারেল
নেতৃ ত্বের সাথে পার্টনারশিপ গড়বে।

3-কে শিক্ষার্থীরা শেখে:
প্রাপ্তবয়স্ক এবং একে অপরের সাথে ইতিবাচক
ইন্টারঅ্যাকশনের মাধ্যমে ভাষার উন্নতি;

যেসব ছেলেমেয়ে 2015 সালে জন্মেছে এবং নিউ ইয়র্কে
বসবাস করে, তারা 2019-20 স্কু ল বছরে প্রি-কে কর্মসূচিতে
আবেদন করার য�োগ্য।
kআ
 রও জানুন schools.nyc.gov/prek ওয়েবসাইট থেকে।

স্কু ল দিবসের বাইরে প্রি-কে শিক্ষণ
অতি শৈশবের শিক্ষা শুরু হয় একটি শিশু এলিমেন্টারি
স্কু লে প্রবেশের বহু আগেই। গবেষণায় দেখা গেছে যে,
শিশুর মস্তিষ্কের শতকরা 85 ভাগ গঠিত হয় তার পা ঁচ বছর
বয়সের আগে। প্রি-কে পিতামাতাগণ শিক্ষার্থীরা কী জানে
এবং কী করতে সক্ষম সেটি সম্প্রসারণের জন্য স্কু ল
দিবসের বাইরে শিক্ষণে গাইড করার সহায়তা প্রদান
করতে পারেন। আরও জানুন এবং বিভিন্ন রিস�োর্স পেতে
schools.nyc.gov/preklearn সাইট দেখুন।

ব্লকস, সায়েন্স/ডিসকাভারি, আর্ট এবং ড্রামাটিক প্লে-এর
মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষণে সংশ্লিষ্ট হতে;
দৈনন্দিন ক্লাসরুম রুটিন তৈরি করতে এবং
অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে।

শিক্ষার্থীরা কী শিখছে?

3-কে

যেসব ছেলেমেয়ে 2016 সালে জন্মেছে এবং নিউ ইয়র্কে
বসবাস করে, তারা 2019-20 স্কু ল বছরে 3-কে প্রোগ্রামে
আবেদন করার য�োগ্য।
k আরও জানুন schools.nyc.gov/3k ওয়েবসাইট থেকে।

প্রি-কিন্ডারগার্টেন
প্রি-কে ছেলেমেয়েদের সমস্যা সমাধান করতে, পড়তে, প্রশ্ন
করতে, ভাষা দক্ষতা গড়তে এবং মিলেমিশে কাজ করতে
শেখায়। নিউ ইয়র্ক সিটির প্রত্যেক চার বছর বয়সী ফ্রি,
পূর্ণদিন, উচ্চ মানসম্পন্ন প্রি-কে তে যেতে পারে। কর্মসূচিগুলি
ডিস্ট্রিক্ট স্কু লসমূহের প্রত্যেক মহল্লায় লভ্য, প্রি-কে সেন্টারস্
এবং নিউ ইয়র্ক সিটি আর্লি এডুকেশন সেন্টারস্।

প্রি-কে শিক্ষার্থীরা যা শিখে:
সমস্যা সমাধান, সংখ্যা শনাক্ত করতে, বর্ণ চিনতে এবং
লিখতে, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে এবং সহপাঠীদের সাথে
বিভিন্ন জিনিস শেয়ার করতে;
বই, ছন্দ, গান এবং শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে
কথাবার্তার মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার গড়তে এবং ভাষার
জ্ঞান অর্জন করতে;

ড্রইং, পেইন্টিং, ভাষ্কর্য এবং অন্য শিল্পের মাধ্যমে
নিজেদেরকে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে;
ফিটনেস কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট হতে, রুটিন অনুযায়ী চলতে
এবং ইতিবাচক এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গড়তে এবং
তাদের চারপাশের পৃথিবী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে
এবং সেগুলি কীভাবে গণিত, সায়েন্স, সমাজ পাঠ এবং
শিল্পকলায় প্রয়�োগ করা যায় সেটি শিখতে।

এলিমেন্টারি স্কু ল (কে–5 গ্রেড)
এলিমেন্টারি স্কু ল শিশুদের শেখা এবং নতু ন তথ্য ধারণের
ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এলিমেন্টারি স্কু লের শিক্ষার্থীরা পরবর্তী
গ্রেডের চ্যালেঞ্জসমূহ ম�োকাবেলায় তাদের সৃজনশীলতা এবং
বিশ্লেষণ-মূলক চিন্তার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে বিভিন্ন বিষয় পাঠ
করে। রিডিং, রাইটিং, লিসেনিং, স্পিকিং, গণিত, বিজ্ঞান,
সমাজ পাঠ, হেলথ, ফিজিকেল এডুকেশন এবং আর্টস
শিক্ষার ভিত্তি গড়ে দেয় K–5 গ্রেডের শিক্ষা।

কিন্ডারগার্টেন
কিন্ডারগার্টেন হল�ো এমন স্থান, যেখানে সাক্ষরতা ও গণিতের
ম�ৌলিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। এই গ্রেডে শিক্ষার্থীরা যা করবে:
বর্ণমালা শেখে (এর মধ্যে আছে বিভিন্ন বর্ণের ধ্বনি,
শব্দ, উচ্চারণ);
স্পিচ, ড্রইং এবং রাইটিংয়ের মাধ্যমে চিন্তা-ভাবনা ও
অনুভূতি শেয়ার করে;
মিউজিক, অঙ্গ সঞ্চালন এবং নাটক তৈরি;
সংখ্যা চেনে এবং 100 পর্যন্ত গণনা শেখে;
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10 পর্যন্ত সংখ্যার য�োগ এবং বিয়�োগ করতে পারে;
পরিবার, স্কু ল এবং কম্যুনিটি সদস্যদের সম্পর্কে শেখে এবং
উদ্ভিদ, প্রাণী এবং নির্দিষ্ট কিছু পদার্থ (যেমন- ধাতু এবং কাঠ)
এবং তাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনুসন্ধান করে।

শিক্ষার্থীরা কী শিখছে?

প্রথম গ্রেড

আর্থ সায়েন্সের প্রাথমিক বিষয়গুলি নিয়ে অনুসন্ধান।

তৃ তীয় গ্রেড

শিক্ষার্থীরা তাদের প্রথম গ্রেডে শব্দ ও গণিতের উপর তাদের
জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটায় এবং:

তৃ তীয় গ্রেডে শিক্ষার্থীরা শিখবে কি করে গণিতে তাদের দক্ষতা
উন্নয়নের সাথে সাথে গুণ ও ভাগসহ তাদের ভাবনা স্পষ্টভাবে
প্রকাশ করতে হয়। তৃ তীয় গ্রেডের শিক্ষার্থীরা যা করবে:

স্থানের মান এবং পূর্ণ সংখ্যা ব�োঝে;

100 পর্যন্ত সংখ্যার গুণ এবং ভাগের সমস্যার সমাধান;

20 পর্যন্ত সংখ্যার বিয়�োগ করতে পারে;

প্রথম বারের মত�ো বিশ্ব কম্যুনিটি এবং সংস্কৃ তি বিষয়ে
শিখবে;

আকৃতির বিবরণ দেয়;
সময় বলতে পারে;
বিভিন্ন আকৃতি, সাইজ এবং ধরনের প্রাণী চেনে এবং তু লনা
করতে পারে;
কঠিন, তরল এবং বায়বীয় পদার্থের গুণাবলি চেনে;
আবহাওয়া এবং ম�ৌসুমের পরিবর্তনের ম�ৌলিক বিষয়গুলি
ব�োঝে এবং
মিউজিক এবং ছন্দ নিয়ে অনুসন্ধান করে।

দ্বিতীয় গ্রেড
দ্বিতীয় গ্রেডের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের বিষয় পাঠ করে
উচ্চতর পঠন ও লিখন দক্ষতার পাশাপাশি গণিতের দক্ষতাও
বৃদ্ধি করবে। শিক্ষার্থীরা শুরু করবে:
নিজেদের লেখা সম্পাদনা করতে;
তারা যা পড়ে, তা নিয়ে "কে, কী, ক�োথায়, কখন, কেন এবং
কীভাবে" ইত্যাদি প্রশ্ন করতে;
গণিত-ভিত্তিক কথার অঙ্ক সমাধান করতে;
100 পর্যন্ত সংখ্যার য�োগ এবং বিয়�োগ করতে;
ভগ্নাংশ এবং পরিমাপের বিভিন্ন ইউনিট নিয়ে কাজ করতে,
যেমন টাকা;
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NYC-এর ইতিহাস, ভূ গ�োল এবং স্থানীয় সরকার নিয়ে পাঠ
করতে এবং

শব্দ এবং তাপ সম্পর্কে আরও ভাল�ো বুঝতে শিখবে;
কীভাবে প্রাণী এবং উদ্ভিদ বেঁচে থাকে এবং তাদের
চারপাশের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেয় সে ব্যাপারে
অনুসন্ধান করবে এবং
প্রথমবারের মত�ো NY স্টেট ম্যাথ/ইএলএ পরীক্ষা দেবে।

চতুর্থ গ্রেড
শিক্ষার্থীরা যখন চতু র্থ গ্রেডে উঠে, তখন তারা:
টেক্সটের থিম অথবা প্রধান বিষয়টি শনাক্ত করে, ন�োট নিতে
শেখে, রিসার্চ করে এবং তথ্য সংগঠিত করতে পারে;
বহু-ধাপের, কথা-ভিত্তিক গণিত সমস্যার সমাধান করবে;
ভগ্নাংশের য�োগ, বিয়�োগ এবং গুণ করবে;
ক�োণ, আয়তন, ভর এবং সময় পরিমাপ করবে;
NY স্টেটের ইতিহাস এবং গভর্নমেন্ট বিষয়ে অনুসন্ধান
করবে এবং
প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, ইলেক্ট্রিসিটি, ম্যাগনেসিয়াম
এবং পানি, ভূ মি এবং বায়ু কীভাবে একে অপরের সাথে
ইন্টারঅ্যাক্ট করে সে বিষয়গুলি জানবে।

পঞ্চম গ্রেড

পঞ্চম গ্রেডে শিক্ষার্থীরা – যা মিডল্ স্কু লের আগের শেষ গ্রেড
– তাদের 6–8 গ্রেডে যেসব পাঠ্যক্রম শুরু করবে সেগুলির
প্রস্তুতিতে তাদের সময় ব্যয় করে। পুর�ো প্রাতিষ্ঠানিক বছর
জুড়ে পঞ্চম গ্রেডের শিক্ষার্থীরা যা করবে:
আরও গুরুগম্ভীর বই পড়ে এবং নতু ন শব্দাবলি শিখে
শব্দভাণ্ডার গড়ে তু লবে;

সপ্তম গ্রেড

সপ্তম গ্রেডের শিক্ষার্থীরা:
বিচিত্র বৈশিষ্ট্য এবং স্টাইলের লেখা লিখবে, এর অন্তর্ভুক্ত
বহুবিধ দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তিবাদী রচনা;
হার, অনুপাত, আনুপাতিক হার এবং শতকরা ব্যবহার করে
গণিত সমস্যার সমাধান করবে;

প্রতীকী ভাষা বুঝবে এবং ব্যবহার করবে;

তাদের জিওমেট্রির জ্ঞান বৃদ্ধি করবে – এর মধ্যে আছে,
ক্ষেত্রফল, পৃষ্ঠতল, পরিধি এবং আয়তন;

প্রমাণের সাথে নিজেদের ব্যাখ্যা শেয়ার করার পাশাপাশি
টেক্সটের ব্যাখ্যা এবং সার-সংক্ষেপ করতে শিখবে;

সময়ের সাথে সাথে ভূ পৃষ্ঠের যে পরিবর্ত ন হয় সেসম্পর্কে
অনুসন্ধান করবে;

একশ শতাংশের স্থানের দশমিকের ব্যবহার অনুসন্ধান
করবে;

সিটি, স্টেট এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস শিখবে; ঔপনিবেশিক
সময়ের আগে থেকে – গৃহ যুদ্ধ পর্যন্ত এবং

উচ্চতর ভগ্নাংশ, জিওমেট্রি, পরিমাপ এবং গুণনের ব্যবহার
সংযুক্ত করবে;

ভিজ্যুয়াল আর্টস্, মিউজিক, ডান্স অথবা থিয়েটার নিয়ে
অনুসন্ধান চালাবে।

বিশ্ব ভূ গ�োল, পশ্চিমা সংস্কৃ তি, প্রাচীন পশ্চিমা সমাজ বিষয়ে
পাঠ করবে;
আর্থ সায়েন্স সম্পর্কে আরও জানুন, এর অন্তর্ভুক্ত
এক�োসিস্টেম; এবং
ইতিবাচক স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির অনুশীলন পর্যাল�োচনা করুন।

মিডল স্কু ল হল�ো ছেলেমেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিকআবেগজনিত বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এটি
একটি উত্তরণ কাল যার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে শারীরিক,
মানসিক এবং সামাজিক পরিবর্ত ন। আত্মমর্যাদাব�োধ, আস্থা ও
আত্মনির্ভরশীলতা নিয়ে ছেলেমেয়েদের সমস্যা থাকতে পারে।
এই সময়ে পিতামাতাদের সম্পৃক্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের
জানা উচিত ছেলেমেয়েদের জীবনে এসময়ে কী ঘটছে। এই
বছরগুলিতে হাই স্কু ল এবং তার পরবর্তী জীবনের ভিত্তি তৈরি
হয় যখন শিক্ষার্থীরা কলেজ সম্ভাবনা অনুসন্ধান করে এবং
তার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

ষষ্ঠ গ্রেড

যখন শিক্ষার্থীরা তাদের ষষ্ঠ গ্রেডে মিডল্ স্কু ল অভিজ্ঞতা শুরু
করে, তারা:
বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য পড়ে, লেখকের স্টাইল, শব্দ চয়ন,
তাদের মতামত এবং কাঠাম�ো বিশ্লেষণ করে;
ভাষা, স্টাইল এবং স্বর তৈরির পাশাপাশি বিবরণমূলক ও
যুক্তিপূর্ণ লেখা লেখে;
অ্যালজেবরা, পরিসংখ্যান, অনুপাত এবং এক-ভ্যারিয়েবল
বিশিষ্ট্য ইক্যুয়েশন শেখে;

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের শক্তি এবং জীবন সম্পর্কে
জানে এবং
পূর্ব গ�োলার্ধের ভূ গ�োল এবং ইতিহাস অনুসন্ধান করে, এর
অন্তর্ভুক্ত আফ্রিকা, এশিয়া, ইউর�োপ এবং অস্ট্রেলিয়া।

হাই স্কু লের জন্য প্রস্তুত হতে
শুরু করুন

শিক্ষার্থীরা কী শিখছে?

মিডল্ স্কু ল (6–8 গ্রেড)

হাই স্কু লের জন্য প্রস্তুত হওয়া শুরু করা স্কু ল শিক্ষার্থী এবং
তাদের পরিবারের জন্য কখনই অতি বেশি আগে নয়।

প্রস্তুত হ�োন: 6 এবং 7 গ্রেডসমূহ
আপনার সন্তানের আগ্রহের সাথে মানানসই এমন স্কু ল
এবং কর্মসূচির জন্য রিসার্চ করুন এবং DOE-এর হাই
স্কু ল ডিরেক্টরি-এর মাধ্যমে প্রতিটি কর্মসূচিতে ভর্তি শর্ত
কী কী তা জেনে নিন। বেছে নেওয়ার জন্য 700টির
অধিক কর্মসূচি সম্বলিত 400টি হাই স্কু ল রয়েছে।

আবেদন করুন: গ্রেড 8*
স্কু ল ফেয়ার, তথ্য অধিবেশন এবং ওপেন হাউসে য�োগ
দিন। আরও তথ্যের জন্য পৃষ্ঠা 7 দেখুন।
*প্রথম-বারের 9 গ্রেডের শিক্ষার্থীগণ 10 গ্রেডে ভর্তির জন্য
হাই স্কু ল ভর্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে।
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অষ্টম গ্রেড

অ্যালজেবরার সমীকরণ সমাধান করতে গ্রাফ নিয়ে কাজ
করবে, পিথগ�োরিয়ান থিওরেমের ব্যবহার করবে এবং
2D এবং 3D ফিগার বিশ্লেষণ করবে;

পুর�ো স্কু ল বর্ষকে সামনে রেখে হাই স্কু ল শুরুর পূর্বে, অষ্টম
গ্রেডের শিক্ষার্থীরা যা করবে:
হাই স্কু লে যেসব চাহিদা আছে সেগুলির জন্য প্রস্তুত করে
এমন বিভিন্ন ধরনের টেক্সটের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করুন;
বিভিন্ন রাইটিং টেকনিক নিয়ে গবেষণা করুন, এর মধ্যে
আছে অ্যানালজি, অ্যালুসন এবং আয়রনি;

গতির সূত্র যা পৃথিবীতে এবং স�ৌরজগব্যাপী পদার্থের
চলাচলের ব্যাখ্যা দেয় সেগুলি নিয়ে অনুসন্ধান চালাবে;
পুনর্গঠন, শিল্পায়ন, বিশ্বযুদ্ধ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের
আধুনিক সময়গুলি নিয়ে অনুসন্ধান করবে এবং

যুক্তিপূর্ণ টেক্সটের যুক্তি এবং কারণসমূহ মূল্যায়ন করুন;

শিক্ষার্থীরা কী শিখছে?

মানুষ কীভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে সেটি শনাক্ত করবে;

ভিজ্যুয়াল আর্টস্, মিউজিক, ডান্স অথবা থিয়েটারের
জ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটাবে।

অ্যাকাডেমিক শর্ত 7এবং 8 গ্রেডের জন্য
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বিষয়

7 গ্রেড

8 গ্রেড

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস (ELA)

পুর�ো বছর

পুর�ো বছর

সমাজপাঠ

পুর�ো বছর

পুর�ো বছর

ম্যাথ

পুর�ো বছর

পুর�ো বছর

বিজ্ঞান

পুর�ো বছর

পুর�ো বছর

ল্যাঙ্গুয়েজ আদার দ্যান ইংলিশ (LOTE)

একটি পূর্ণ বছর

ফিজিক্যাল এডুকেশন

অর্ধ বছরের শিক্ষানির্দেশনা

হেলথ

অর্ধ বছরের শিক্ষানির্দেশনার ম�োট

আর্টস

একটি পূর্ণ বছর, নিচে উল্লিখিত বিষয়ে অন্তত দুটি কাভার করে:
ভিজ্যুয়াল আর্টস্, মিউজিক, ডান্স, অথবা থিয়েটার

টেকন�োলজি

ম�োট পুর�ো এক বছর

লাইব্রেরি ও ইনফরমেশন স্কিল

প্রতি সপ্তাহে একটি পিরিয়ড

ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট এবং অক্যুপেশন্যাল স্টাডিজ

সময় স্কু ল কর্তৃক নিরূপিত

হ�োম এবং ক্যারিয়ার স্কিলস

এক বছরের তিন চতু র্থাংশের ম�োট

বাইলিঙ্গুয়াল এডুকেশন এবং/অথবা ENL

শিক্ষার্থীদের চাহিদাভিত্তিক

আরও তথ্যের জন্য পৃষ্ঠা 12-তে প্রোম�োশনের নীতি ব�োঝার সেকশনটি দেখুন।

অর্ধ বছরের শিক্ষানির্দেশনা

প্রতি সপ্তাহে একটি পিরিয়ড

হাই স্কু ল (9–12 গ্রেড)
হাই স্কু ল একটি উদ্দীপনাময় সময়, যখন শিক্ষার্থীদের থাকবে
অধিক বাছাই ক্ষমতা, কিন্তু দায়িত্বও থাকে অধিক। শিক্ষার্থীরা
বিভন্ন বিষয়ে মাস্টার হয়ে উঠতে তখন কাজ করে, কলেজ
ও পেশাগত সুয�োগ অনুসন্ধান করে এবং গ্রাজুয়েশনের শর্ত
পূরণের লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। গ্রেড, ক�োর্সওয়ার্ক , পাঠ্যক্রম
বহির্ভূ ত কর্মকাণ্ড, ইন্টার্নশিপ এবং স্বেচ্ছাকর্মী অভিজ্ঞতা
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । হাই স্কু লের শিক্ষার্থীরা তাদের দায়িত্বের
অগ্রাধিকার প্রদানে এবং সঠিক পথে এগিয়ে যেতে সহায়তার
প্রয়�োজন ব�োধ করতে পারে।

অ্যাকাডেমিক বিষয়সমূহ
হাই স্কু লের শেষ নাগাদ, শিক্ষার্থীদের কিছু নির্দিষ্ট ক�োর্সে এবং
বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষায় পাস করা আবশ্যিক হতে পারে,
এর মধ্যে আছে ইংরেজি, গণিত, সমাজ পাঠ এবং সায়েন্স।
শিক্ষার্থীরা এইসব ক�োর্সে পাস করে ক্রেডিট অর্জন করে। স্কু ল
অথবা কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট ক�োর্সের বিকল্প ভিন্ন
ভিন্ন হতে পারে। গ্রাজুয়েট হবার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই
ম�োট 44 ক্রেডিট অর্জন করতে, পৃথকভাবে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহে
এবং নির্দিষ্ট পরীক্ষায় পাস করতে হবে।

নিউ ইয়র্ক স্টেটে, শিক্ষার্থীরা তিন ধরনের ডিপ্লোমা লাভ করতে
পারে: রিজেন্টস্ ডিপ্লোমা, উচ্চতর রিজেন্টস্ ডিপ্লোমা এবং
স্থানীয় ডিপ্লোমা। উচ্চতর রিজেন্টস্ ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদেরকে
গণিত, সায়েন্স এবং ইংরেজি ভিন্ন অন্য ভাষায় বাড়তি দক্ষতা
প্রদর্শ নের সুয�োগ প্রদান করে। সকল শিক্ষার্থী রিজেন্টস্ অথবা
উচ্চতর রিজেন্টস্ ডিপ্লোমা অর্জন করতে পারে। শুধুমাত্র সেইসব
শিক্ষার্থী যারা নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করে তারা স্থানীয় ডিপ্লোমা
অর্জন করতে পারে। এইসব ডিপ্লোমা বৈধ হাই স্কু ল ডিপ্লোমা।
ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য, শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই নির্দিষ্ট ক�োর্স
ক্রেডিট এবং নির্দিষ্ট রিজেন্টস্ পরীক্ষায় পাস করতে হবে।
সকল শিক্ষার্থীকে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ কঠ�োর বিকল্পটির শর্ত পূরণে
উৎসাহিত করা উচিত। ক�োন পিতামাতা যদি মনে করেন যে
তার সন্তান গ্রাজুয়েট করার সঠিক পথে নেই, তাহলে অবিলম্বে
শিক্ষার্থীর গাইডেন্স কাউন্সেলরের সাথে কথা বলা উচিত।
k ল�োকাল, রিজেন্টস্ এবং অ্যাডভান্সড্ রিজেন্টস্-এর
শর্তাবলি সম্পর্কে এবং পাশাপাশি কলেজ ও পেশা-প্রস্তুতি
সম্পর্কে জানতে হলে schools.nyc.gov/school-life/
rules-for-students/graduation-requirements
ওয়েবসাইট দেখুন।

পেশাগত এবং টেকনিকেল এডু কেশন
হাই স্কু লে প্রবেশকারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক এবং ধারাবাহিক
ক্যারিয়ার অ্যান্ড টেকনিক্যাল এডু কেশন (CTE) ক�োর্স
নেবার বিকল্পও রয়েছে, যখন শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট পেশার অংশ
হিসেবে সায়েন্স, টেকন�োলজি, এঞ্জিনিয়ারিং, গণিত (STEM)
পাঠের সুয�োগ পায়। শিক্ষার্থীরা কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা লাভ
করে শিল্পসমূহের পেশাদারদের পাশাপাশি কাজ করার মাধ্যমে।
কর্মক্ষেত্রসমূহের মধ্যে আছে তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা,
মিডিয়া ও ডিজাইন, নির্মাণ, এঞ্জিনিয়ারিং, পরিবহন, রন্ধন শিল্প
এবং আতিথিয়তা ও ব্যবসা। স্টেট-অনুম�োদিত CTE ক্রমানুক
বিষয়গুলির জন্য ক্রেডিটের শর্ত ও ভিন্ন ভিন্ন যা নির্ভর করে
নির্দিষ্ট কর্মসূচির উপর এবং শিক্ষার্থীদেরকে ম�োট 44 ক্রেডিটের
অধিকও করতে হতে পারে।
k CTE সম্পর্কে আরও জানতে cte.nyc ঠিকানায় যান।

শিক্ষার্থীরা কী শিখছে?

ডিপ্লোমার শর্ত

করতে হবে। কলেজ এবং পেশাগত প্রস্তুতি প্রদর্শ ন করতে
শিক্ষার্থীদেরকে আবশ্যিক পরীক্ষাসমূহে উচ্চ স্কোর করার
লক্ষ্যে কাজ করায় উৎসাহিত করা উচিত। গ্র্যাজুয়েশনের জন্য
এসব আবশ্যিক বিষয় ছাড়াও, গণিত এবং সায়েন্সে বাড়তি
ক�োর্স, প্রকৃতপক্ষে একজন শিক্ষার্থীর কলেজ অথবা কর্মস্থলে
সাফল্যের প্রস্তুতিতে প্রয়�োজন হতে পারে। আরও জানতে
আপনার স্কু ল কাউন্সেলরের সাথে কথা বলুন।

IEP-যুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তরণ পরিকল্পনা
হাই স্কু লের পরে জীবন পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া,
বিশেষভাবে IEP-যুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য। গ্র্যাজুয়েশনের
পথসমূহ, উত্তরণের রিস�োর্স এবং সন্তানদের সর্বোত্তম
সুয�োগসমূহ আল�োচনার জন্য পিতামাতাদের সন্তানের
স্কু লের সাথে য�োগায�োগ করা উচিত। এছাড়া, বর�ো-ভিত্তিক
ট্র্যানজিশন অ্যান্ড কলেজ অ্যাকসেস সেন্টারগুলি
পিতামাতাদের জন্য অন্য উপায়ে তাদের সন্তানদের গ্র্যাজুয়েশন
এবং ট্র্যানজিশন পরিকল্পনা পরিচালিত করতে পারে।

কলেজ ও পেশা প্রস্তুতি
শিক্ষার্থীদেরকে যতু টু কু সম্ভব সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জপূর্ণ ও কঠ�োর
চাপযুক্ত ক�োর্স সম্পন্ন করতে হবে এবং উচ্চতর ক�োর্সওয়ার্ক ,
ইলেকটিভ এবং প্রয়�োজনে বাড়তি সহায়তার সুয�োগ গ্রহণ

k IEP-যুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তরণ পরিকল্পনা সম্পর্কে
আরও জানতে schools.nyc.gov/special-education
সাইট দেখুন।
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রিজেন্টস্ এবং উচ্চতর রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার শর্ত
রিজেন্টস্ ডিপ্লোমা
ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা
NY রিজেন্টস্ পরীক্ষা
(ন্যূনতম স্কোর 65)

NY রিজেন্টস্ পরীক্ষা
(ন্যূনতম স্কোর 65)

ক�োর্স ক্রেডিটস্

1 পরীক্ষা
8 কোর্স ক্রেডিট
ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ আর্টস্

শিক্ষার্থীরা কী শিখছে?

অ্যাডভান্সড্ রিজেন্টস্ ডিপ্লোমা
ন্যূনতম বাধ্যবাধকতা

বিষয়

ক�োর্স ক্রেডিটস্

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ
রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ
আর্টস্

রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

1 পরীক্ষা
অ্যালজেবরা I

জিওমেট্রি অথবা
অ্যালজেবরা II

6 ক�োর্স ক্রেডিট
ন্যূনতম 2 ক্রেডিট উচ্চতর
গণিতে (যেমন, জিওমেট্রি
অথবা অ্যালজেবরা II)

গণিত

1 পরীক্ষা
বিশ্ব ইতিহাস এবং
জিওগ্রাফি অথবা
যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস
ও সরকার

8 কোর্স ক্রেডিট
গ্লোবাল হিস্ট্রি: 4 ক্রেডিট
যক্তর
ু াষ্ট্রের ইতিহাস: 2 ক্রেডিট
অর্থনীতি: 1 ক্রেডিট
গভর্নমেন্ট: 1 ক্রেডিট

স�োশ্যাল স্টাডিজ রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

1 পরীক্ষা

লিভিং এনভায়রনমেন্ট
কেমিস্ট্রি
আর্থ সায়েন্স অথবা
ফিজিক্স


6 ক�োর্স ক্রেডিট
লাইফ সায়েন্স: 2 ক্রেডিট
ফিজিক্যাল সায়েন্স:
বিজ্ঞান
2 ক্রেডিট
লাইফ সায়েন্স অথবা
ফিজিক্যাল সায়েন্স: 2 ক্রেডিট

কিছু ই নয়

2 ক�োর্স ক্রেডিট

1 পরীক্ষা
ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ আদার দ্যান
ইংলিশ (LOTE)*

6 ক�োর্স ক্রেডিট

কিছু ই নয়

4 ক�োর্স ক্রেডিট
প্রতি বছর

শরীরচর্চা শিক্ষা

রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

কিছু ই নয়

1 কোর্স ক্রেডিট

হেলথ

রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

কিছু ই নয়

2 ক�োর্স ক্রেডিট

ভিজ্যুয়াল আর্ট,
মিউজিক, ড্যান্স
অথবা থিয়েটার

রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

1 পরীক্ষা
যেক�োন�ো রিজেন্টস্
পরীক্ষা অথবা
শিক্ষার্থীর পছন্দের স্টেটঅনুম�োদিত মূল্যায়ন

7 ক�োর্স ক্রেডিট

ঐচ্ছিক ক�োর্স
এবং অন্য
বাধ্যবাধকতা

1 পরীক্ষা
যেক�োন�ো রিজেন্টস্
পরীক্ষা অথবা শিক্ষার্থীর
পছন্দের স্টেট-অনুম�োদিত
মূল্যায়ন

3 ক�োর্স ক্রেডিট

5 পরীক্ষা

44 কোর্স ক্রেডিট

ম�োট

9 পরীক্ষা

44 কোর্স ক্রেডিট

3 পরীক্ষা
অ্যালজেবরা I
জিওমেট্রি এবং
অ্যালজেবরা II

রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

2 পরীক্ষা
লিভিং এনভায়রনমেন্ট
এবং
কেমিস্ট্রি
আর্থ সায়েন্স অথবা
ফিজিক্স

রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার অনুরূপ

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত কিছু শিক্ষার্থী কিছু কিছু নমনীয়তাসহ গ্র্যাজুয়েট হওয়ার উপযুক্ত হতে পারে। এসব নমনীয়তা সম্পর্কে আরও জানতে আপনার স্কু লের সাথে কথা বলুন।
*শিক্ষার্থীদের শুধু দুটি ল্যাঙ্গুয়েজ আদার দ্যান ইংলিশ (LOTE) ক্রেডিট প্রয়�োজন হয় যদি তারা আর্টস্ অথবা CTE অনুম�োদন চায়। কিছু শিক্ষার্থী যাদের প্রতিবন্ধিতা আছে যা ক�োন ভাষা
শেখার জন্য চ্যালেঞ্জিং তারা LOTE-এর পরিবর্তে অন্য বিষয়ে ক্রেডিট অর্জন করতে পারে।

ডিপ্লোমার গুরুত্ব আছে
এই চার্ট শিক্ষার স্তর এবং গড় সাপ্তাহিক বেতনের সম্পর্ক প্রদর্শ ন করে ।
বেশি লেখাপড়া জানা মানুষ বেশি বেতন পাবে বলে আশা করা হয়।

$1,730

প্রফেশনাল ডিগ্রি

$1,625

ডক্টরাল ডিগ্রি

$1,341

মাস্টার্স ডিগ্রি

$1,137

স্নাতক ডিগ্রি

$748

অ্যাস�োসিয়েট ডিগ্রি
কিছু কলেজ
হাই স্কু ল ডিপ্লোমা
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হাই স্কু ল ডিপ্লোমার চেয়ে কম

$738
$678
$493

সূত্র: U.S. ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার

ট্রান্সফার স্কু ল
ট্র্যান্সফার হাই স্কু লগুলি নিম্ন-ক্রেডিট অর্জনকারী
শিক্ষার্থীদেরকে ক্রেডিট এবং দক্ষতা অর্জনে বিভিন্ন
অ্যাকাডেমিক সুয�োগ প্রদান করে যা তাদের হাই স্কু ল
শেষ করা এবং কলেজ ও পেশা জীবনের প্রস্তুতির জন্য
প্রয়�োজন। 16–21 বছর বয়সী শিক্ষার্থী যারা কমপক্ষে
এক বছরের হাই স্কু ল সম্পন্ন করেছে তারা ট্রান্সফার স্কু লের
য�োগ্য। অন্য হাই স্কু লগুলির মত�ো, ভর্তির শর্ত ভিন্ন ভিন্ন হতে
পারে। ট্র্যান্সফার হাই স্কু লগুলিতে অন্য হাই স্কু লগুলির মত�ো
একই গ্র্যাজুয়েশনের শর্ত রয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের অবশ্যই
দিনের বেলা পূর্ণ সময়ের স্কু লে অংশ নিতে হবে।

ইয়াং অ্যাডাল্ট বর�ো সেন্টার
ইয়াং অ্যাডাল্ট বর�ো সেন্টারগুলি (YABCs) হল�ো ননডিপ্লোমা প্রদানকারী সন্ধ্যার কর্মসূচি যেগুলি ডিজাইন করা
হয়েছে হাই স্কু ল শিক্ষার্থীদের জন্য যারা ক্রেডিট অর্জনে
পিছিয়ে আছে, ঝরে পড়ার ঝুঁকিতে আছে অথবা দিনের
বেলায় প্রাপ্ত বয়স্কদের দায়িত্ব পালন করছে যার কারণে
তাদের স্কু লে যাওয়া ব্যহত হচ্ছে। 17–21 বছর বয়সী
যেসব শিক্ষার্থী চার বছর হাই স্কু লে পড়েছে এবং কমপক্ষে
17 ক্রেডিট অর্জন করেছে তারা ইয়াং অ্যাডাল্ট বর�ো
সেন্টারে যাবার য�োগ্য।

ডিপ্লোমার বিকল্প
সিটির অধিবাসী এবং শিক্ষার্থী যারা সিটি হাই স্কু ল থেকে
ডিপ্লোমা অর্জনের পথে নেই তারা অন্য সার্টিফিকেশন এবং
ক্রেডেনশিয়াল অর্জন করতে পারে যা তাদের হাই স্কু ল
পরবর্তী জীবনে সহায়ক বিকল্প হিসেবে প্রসারিত হবে:

প্যাথওয়েজ টু গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম

প্যাথওয়েজ টু গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রাম (P2G) 17–21 বছর
বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে হাই স্কু ল ডিপ্লোমা অর্জনের সহায়তা
প্রদান করে সফল ভবিষ্যতের জন্য তাদেরকে প্রস্ততি এবং

প্রয়�োজনীয় উপকরণ প্রদান করে। P2G একটি পূর্ণ -কালীন
ফ্রি কর্মসূচি এবং এটি সিটিব্যাপী বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত।
kআ
 রও জানতে p2g.nyc দেখুন।

অ্যাডাল্ট অ্যান্ড কন্টিনিউইং এডু কেশন প্রোগ্রাম
প্রাপ্তবয়স্কগণ 21 বছর এবং তার অধিক বয়সীরা অ্যাডাল্ট
বেসিক এডুকেশন, হাই স্কু ল ইক্যুইভ্যালেন্সি, ইংলিশ ফর
স্পিকারস্ অভ আদার ল্যাঙ্গুয়েজেস এবং ক্যারিয়ার অ্যান্ড
টেকনিক্যাল এডুকেশনের ক্লাসে ভর্তি হতে পারে। ক্লাসের
সুয�োগ রয়েছে পা ঁচটি বর�োর সবগুল�োতে এবং তা দিনে,
সন্ধ্যায় এবং উইকঅ্যান্ডে পাওয়া যায়।
k "অ্যাডাল্ট এডুকেশন" বিষয়ে আরও জানতে
schools.nyc.gov সাইটে রিসার্চ করুন।

প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য স্বীকৃতি
প্রতিবন্ধিতাযুক্ত শিক্ষার্থীদেরকে উপযুক্ত সর্বোচ্চ কঠ�োর
ডিপ্লোমা লাভে উৎসাহিত করা হয়। শিক্ষার্থীদের রিজেন্টস্অনুম�োদিত অথবা স্থানীয় ডিপ্লোমার পরিবর্তে অথবা তার
সাথে য�োগ করে বিদ্যমান একটি অথবা দুটি ডিপ্লোমা
অর্জনের বিকল্পও রয়েছে: ক্যারিয়ার ডেভালাপমেন্ট
অ্যান্ড অক্যুপেশনাল স্টাডিজ (CDOS) কমেন্সমেন্ট
ক্রেডেনশিয়াল এবং স্কিলস্ অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট
কমেন্সমেন্ট ক্রেডেনশিয়াল।
এইসব বিদ্যমান ক্রেডেনশিয়াল হাই স্কু ল ডিপ্লোমার সমতু ল
নয়। এসব প্রশংসাপত্র গ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা হাই স্কু ল
ডিপ্লোমা অর্জন করা অথবা যে বছর তাদের 21 বছর
হয় সেই পর্যন্ত (যেটি আগে আসে) স্কু লে ক্লাস করার জন্য
য�োগ্য। এসব ক্রেডেনশিয়াল শুধুমাত্র কমপক্ষে 12 বছরের
শিক্ষালাভের পর প্রদান করা হতে পারে, যার অন্তর্ভুক্ত
কিন্ডারগার্টেন নয়। শুধুমাত্র ওইসব শিক্ষার্থী যাদের
গুরুতর জ্ঞানগত প্রতিবন্ধিতা আছে এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট
অল্টারনেটিভ অ্যাসেসমেন্ট (NYSAA) -এ অংশগ্রহণ
করছে তাদেরকে স্কিলস্ অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট কমেন্সমেন্ট
ক্রেডেনশিয়াল প্রদান করা হতে পারে।

গ্র্যাজুয়েশনের আরও উপায়

গ্র্যাজুয়েট হওয়ার অন্যান্য উপায়: বেশি-বয়সী অথবা
নিম্ন-ক্রেডিট অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের হাই স্কু ল ডিপ্লোমা
অর্জনে য�োগ্য করে ত�োলা এবং হাই স্কু লের পরবর্তী
জীবনে সাফল্যে সহায়তায় বাড়তি কর্মসূচি রয়েছে।
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কলেজের জন্য পরিকল্পনা

কলেজের জন্য পরিকল্পনা আমাদের সকল শিক্ষার্থীর
জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিবারসমূহ যত শীঘ্র কলেজে ভর্তির
জন্য পরিকল্পনা শুরু করবে, শিক্ষার্থীদের জন্য পথটি তত
মসৃণ হবে এবং তারা পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত থাকবে।
কলেজের জন্য অনেক বিকল্প রয়েছে এবং বিভিন্ন সুয�োগ,
কলেজ আবেদন এবং ভর্তির ব্যাপারে এগিয়ে থাকতে
শিক্ষার্থী ও তাদের পিতামাতাদেরকে নিয়মিত স্কু লের সাথে
কথা বলতে হবে।

রেজ্যুমে তৈরি
চার বছরের কলেজে বা দুই বছরের কলেজে ভর্তির জন্য,
কিংবা কর্মজগতে বা ক�োন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রবেশের
জন্যই হ�োক, হাই স্কু ল শিক্ষার্থীদেরকে গ্র্যাজুয়েশনের পর
স্বনির্ভর হওয়ার জন্য যতটু কু সম্ভব সকল প্রাতিষ্ঠানিক,
পাঠক্রম বহির্ভূ ত, কিংবা কাজের সুয�োগ গ্রহণ করতে হবে।

অ্যাকাডেমিক বিষয়সমূহ
শিক্ষার্থীদেরকে চ্যালেঞ্জিং ক্লাসের জন্য পরিশ্রম করতে হবে।
উচ্চতর রিজেন্টস্ ডিপ্লোমার শর্ত পূরণের জন্য অন্যান্য
উচ্চতর ক্লাস শিক্ষার্থীদেরকে কলেজ ও কর্মস্থলের জন্য
অধিক প্রস্তুত হতে সহায়তা করতে পারে। এসব উচ্চতর ক্লাস
সম্পর্কে আরও জানতে আপনার স্কু ল কাউন্সেলরের সাথে
কথা বলুন:
অ্যাডভান্সড প্লেসমেন্ট (AP) ক�োর্সসমূহ হল�ো কলেজপর্যায়ের ক্লাস যা বিভিন্ন বিষয়ে প্রদান করা হয় যেমন
বিদেশি ভাষা, শিল্পকলা, ইংরেজি, ইতিহাস, সরকার,
গণিত, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য।
কলেজ নাও এবং কিউনি আর্লি কলেজ ক�োর্সগুল�ো হাই
স্কু ল শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি এবং তা কিউনি কলেজ ডিগ্রির
জন্য গৃহীত হয়। ক্লাসগুলি স্কু ল দিবসের শুরু অথবা শেষে
হাই স্কু ল বিল্ডিংয়ে প্রদান করা হতে পারে
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ইন্টারন্যাশন্যাল বাকালরিয়েট (IB) ক�োর্সগুল�ো কলেজ
প্রস্তুতির ক্লাস যা আলাদাভাবে বা IB পাঠক্রমের অংশ
হিসেবে প্রদান করা হতে পারে। ক�োর্সের বিষয়গুল�ো হল�ো
ইংরেজি, বিদেশি ভাষা, সমাজপাঠ, বিজ্ঞান, কমপিউটার
সায়েন্স এবং অন্যান্য বিষয়।

ডিপ্লোমা এনডোর্সমেন্ট
ডিপ্লোমা এনড�োর্সমেন্ট ক�োন অধিকতর কঠ�োর কাজের
বিশেষ ক�োন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেটি প্রদর্শ ন
করে। আর্টস এনড�োর্সমেন্ট ও CTE এনড�োর্সমেন্ট,
বাইলিটারেসি (দ্বি-সাক্ষরতা) সিল, অনার্স স্বীকৃতি,
গণিতে দক্ষতা এবং বিজ্ঞানে দক্ষতার সুয�োগ রয়েছে।

পাঠক্রম বহির্ভূত কর্মকাণ্ড
ক�োন কর্মকাণ্ডে বা বিষয়বস্তুতে আগ্রহ বা দক্ষতা
অর্জনকারী শিক্ষার্থীদেরকে কলেজ ও নিয়�োগদাতাগণ
অগ্রাধিকার প্রদান করেন। ক্লাব, খেলাধুলা এবং
আফটারস্কু ল প্রোগ্রামও ক্লাসরুমের শিক্ষাকে সম্প্রসারিত
করে এবং শিক্ষার্থীদেরকে বন্ধুত্ব তৈরি করতে ও পরিণত
হতে সহায়তা করে। আরও তথ্যের জন্য শিক্ষার্থীদের
স্কু ল কর্মী সদস্যদের সাথে কথা বলা এবং nyc.gov/dycd
ওয়েবসাইট দেখা উচিত।

কি
আপনি ?
জানেন

অনেক কলেজ চায় ডিপ্লোমার জন্য
যা প্রয়�োজন তার চেয়ে অধিক
রিজেন্টস্ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর স্কোর।
এসব উচ্চতর স্কোর ছাড়া শিক্ষার্থী
ভর্তি -প্রত্যাখ্যাত হতে পারে বা তাকে
কলেজে ঘাটতিপূরণমূলক ক�োর্স
নিতে হতে পারে।

ইন্টার্নশিপ ও কাজের অভিজ্ঞতা

কলেজে ভর্তি র পরীক্ষা

চার-বছরের কলেজে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের কমপক্ষে একটি
কলেজ ভর্তির পরীক্ষা দেয়ার প্রয়�োজন হতে পারে যেমন
স্কলাসটিক অ্যাপটিচু ড টেস্ট (SAT) অথবা ACT। কলেজে
গিয়ে শিক্ষার্থীরা কেমন করবে, সেটা বিচার করতে কলেজগুল�ো
সাধারণত এসব জাতীয় ভিত্তিক প্রমিত পরীক্ষায় তাদের স্কোর
ব্যবহার করে। কলেজগুল�োতে আলাদাভাবে খ�োঁজ নিয়ে
নিশ্চিত হতে হবে ক�োনটি তাদের জন্য আবশ্যক। এছাড়াও
কলেজে ভর্তির জন্য গৃহীত হওয়ার পর শিক্ষার্থীর প্লেসমেন্ট
(স্থান-নির্ণায়ক) টেস্টও দিতে হতে পারে।

পিএসএটি

প্রিলিমিনারি এসএটি (PSAT) এসএটি-এর জন্য অসাধারণ
অনুশীলনী। একজন শিক্ষার্থী SAT পরীক্ষায় কেমন করতে
পারে, স্কোর তার নির্দেশন হতে পারে এবং তা দিয়ে শিক্ষার্থীর
সম্ভাব্য স্কলারশিপের জন্য য�োগ্যতা যাচাই করা হয়।

এসএটি

The SAT একটি মাল্টিপল চয়েস (সঠিক উত্তর বাছাই) ও
রচনা পরীক্ষা যা তৈরি করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের রিডিং, ম্যাথ ও
রাইটিং পরিমাপের জন্য। সাধারণত, শিক্ষার্থীরা এটি দুবার দেয়:
একবার 11 গ্রেডে এবং 12 গ্রেডে। কলেজগুল�ো সাধারণত
শিক্ষার্থীর উচ্চতর স্কোরটি গ্রহণ করে। প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য
বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা থাকে, যদি প্রয়�োজন হয়।

স্কু ল দিবসে এসএটি
প্রত্যেক বসন্তে, সিটি হাই স্কু লগুলি স্কু ল দিবসে বিনা খরচে
11 গ্রেডের শিক্ষার্থীদের জন্য এসএটি এবং 10 গ্রেডের
শিক্ষার্থীদের জন্য পিএসএটির আয়�োজন করে। 2019-এর
বসন্তে কখন স্কু ল দিবসে এসএটি অনুষ্ঠিত হবে সেটি জানতে
একজন গাইডেন্স কাউন্সেলরের সাথে কথা বলুন।

কলেজের জন্য পরিকল্পনা

পেশায় নিয়�োজিত হওয়া এবং কাজের অভিজ্ঞতা
শিক্ষার্থীদেরকে কর্মস্থলের দক্ষতা গড়ে ত�োলার সুয�োগ, পেশার
লক্ষ্যকে আরও ধারাল�ো এবং বিভিন্ন শিল্পের সাথে সংয�োগ
তৈরির সুবিধা দেয়। এটা দায়িত্বশীল, পরিণত এবং সামাজিক
দিক দিয়ে দক্ষ হতেও সহায়তা করে। এসব সুয�োগ গ্রহণের
জন্য গ্রীষ্মের মাসগুল�ো সবচেয়ে ভাল�ো সময়। অনেক স্কু ল
সারা স্কু ল বছর জুড়ে ইন্টার্নশিপের ও সার্ভি স লার্নিং-এর
সুয�োগও প্রদান করে। আরও জানতে শিক্ষার্থীদেরকে স্কু ল
কাউন্সেলরদের সাথে কথা বলতে হবে।

k পিএসএটি সম্পর্কে আরও জানতে collegeboard.org/
student/testing/psat ওয়েবসাইট দেখুন।

k শিক্ষার্থীরা কীভাবে এসএটি-এর জন্য প্রস্তুত হতে পারবে,
তা জেনে নিন khanacademy.org/test-prep/sat
ওয়েবসাইট থেকে।

এসএটি/বিষয়-ভিত্তিক টেস্ট
সাধারণত অধিক নির্বাচনী যেসব চার-বছরের কলেজ, তারা
এই টেস্টগুলি থেকে নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান পরিমাপ করে। হাই
স্কু লে প্রাসঙ্গিক ক�োর্স শেষ হবার পরপরই শিক্ষার্থীদের এসএটি
বিষয়-ভিত্তিক টেস্ট নেয়া উচিত। প্রয়�োজনে ফি মওকুফ ও
প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা থাকে।
kএ
 সএটি ও এসএটি বিষয়-ভিত্তিক পরীক্ষা সম্পর্কে আরও
জানতে sat.collegeboard.org ওয়েবসাইট দেখুন।
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এসিটি:

এসএটি-এর বিকল্প হিসেবে, ACT ইংরেজি, গণিত, রিডিং ও
বিজ্ঞানের জন্য কার্যকর হয়। এটি একটি রাইটিং অংশসহ
বা ছাড়া নেওয়া যায়। রাইটিং অংশ ইংরেজি অংশের কাজ
করে এবং অনেক বাছাইয়ের পর নির্বাচন করে এমন অনেক
কলেজের জন্য এটা বাধ্যতামূলক। শিক্ষার্থী যে কলেজগুল�োতে
আবেদন করবে, সেগুল�োর পরীক্ষার ব্যাপারে যে শর্ত থাকে,
তা যাচাই করে দেখতে হবে। প্রয়�োজনে ফি মওকুফ ও
প্রতিবন্ধিতাযুক্তদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা থাকে।
k এসিটি সম্পর্কে আরও জানতে act.org ওয়েবসাইট দেখুন।

কলেজে ভর্তি আবেদন
কলেজে ভর্তির আবেদন এবং কলেজে ও পেশাজগতে প্রবেশের
জন্য বিবেচিত হতে প্রয়�োজনীয় অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করা
সময়সাপেক্ষ।

কলেজের জন্য পরিকল্পনা

একটি কলেজ পরিকল্পনা নিয়ে রিসার্চ , প্রস্তুতি এবং সময়মত�ো
আবেদনপত্র জমাদানের সময় শিক্ষার্থী এবং পিতামাতাগণকে
ক�োন একজন অ্যাডভাইজর, স্কু ল কাউন্সেলর অথবা শিক্ষকের
সাথে কাজ করা উচিত। আবেদনপত্রের সাথে অনেক ক্ষেত্রে
রচনা অথবা রাইটিংয়ের নমুনা, হাই স্কু ল ট্র্যান্সক্রিপ্ট, কলেজ
এনট্রান্স স্কোর এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে সুপারিশপত্রের
আবশ্যিকতা থাকে।
k একটি নমুনা কলেজ আবেদনপত্রে সময়রেখা দেখুন
bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying-101/
timeline-12-grade সাইটে।

কলেজের জন্য সঞ্চয় করা
সন্তানের কলেজ শিক্ষার জন্য সঞ্চয় শুরু করায় বেশি আগে বলে
ক�োন কিছু নেই। নিউ ইয়র্ক স্টেট-এর 529 কলেজ সেভিংস
প্রোগ্রাম পরিবারকে কলেজের জন্য সঞ্চয় করতে উল্লেখয�োগ্য
ট্যাক্স সুবিধা প্রদান করে। যেক�োন�ো আত্মীয় বা বন্ধু ভবিষ্যত
শিক্ষার্থীর জন্য একটি অ্যাকাউন্ট চালু করতে পারে। আরও
তথ্যের জন্য nysaves.org ওয়েবসাইট দেখুন।

কি
আপনি ?
জানেন

আপনার সন্তানের কলেজ
শিক্ষার জন্য সঞ্চয় শুরু করায়
বেশি আগে বলে ক�োন কিছু নেই।

ফিন্যানশিয়াল এইড-এর জন্য আবেদন
ফিন্যানশিয়াল এইড শিক্ষার্থীদেরকে মঞ্জুরি, স্কলারশিপ,
ওয়ার্ক স্টাডি এবং ল�োন (ঋণ)-এর মাধ্যমে কলেজের ব্যয়
নির্বাহে সহায়তা করে। ফিন্যানশিয়াল এইড উচ্চ শিক্ষার ব্যয়কে
দারুণভাবে হ্রাস করতে পারে, প্রায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য
কলেজে যাবার সুয�োগ সৃষ্টি করে।
শিক্ষার্থী ও তার পরিবারকে কলেজের জন্য বিভিন্ন ধরনের
ফিন্যানশিয়াল এইড পাওয়ার য�োগ্য হতে হলে অবশ্যই ফ্রি
অ্যাপ্লিকেশন ফর ফেডারেল স্টু ডেণ্ট এইড যা ফ্যাফসা
(FAFSA), নামে পরিচিত, সেটি জমা দিতে হবে। FAFSA পূরণ

কলেজ ও পেশা সহায়সঙ্গতি
 কলেজ পরিকল্পনার হ্যান্ডবুক: www1.nyc.gov/assets/
dhs/downloads/pdf/cpp/DOE-College-Handbook.pdf

 ELL এবং তাদের পরিবারের জন্য কলেজ/
পেশাজীবনের প্রস্তুতি: schools.nyc.gov/ells/
college-readiness-for-ells

 নিউ ইয়র্ক স্টেট হাইয়ার এডু কেশন সার্ভিসেস
কর্পোরেশন: hesc.ny.gov

 
ক্যারিয়ার জ�োন: careerzone.ny.gov
 
বিগ ফিউচার বাই দ্য কলেজ ব�োর্ড :
bigfuture. collegeboard.org/college-search

 
অ্যাকাডেমিক এবং ফিন্যানশিয়াল প্রস্তুতির চেকলিস্ট:
https://studentaid.ed.gov/sa/sites/default/files/
college-prep-checklist.pdf

 
ট্রানজিশন অ্যান্ড কলেজ অ্যাকসেস সেন্টার:
schools.nyc.gov/specialeducation
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FAFSA অনলাইলে লভ্য হবে 1 অক্টোবর থেকে শুরু
করে FAFSA.ed.gov এবং পরিবারগুলি তাদের আয়ের তথ্য সর্বসাম্প্রতিক ট্যাক্স রিটার্ন (2017) থেকে ব্যবহার করতে পারবে।
ফ্যাফসা পূরণে সহায়তার জন্য আপনার স্কু লের কাউন্সেলর,
শিক্ষক বা প্রশাসকের সাথে, কিংবা ধারাবাহিকভাবে বিস্তারিত
নির্দেশনা পেতে understandingfafsa.org ওয়েবসাইট দেখতে
পারেন, যা কেবল 10 বাংলা ভাষায় পাওয়া যায়।

ফিন্যানশিয়াল এইড-এর ধরন

নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্ যুইশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (TAP): একটি
অনুদান যা নির্দিষ্ট নিউ ইয়র্ক কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটির জন্য
দেয়া হয়। যেসব শিক্ষার্থী নিউ ইয়র্ক স্টেটের অধিবাসী শুধু তারা
TAP-এর য�োগ্য। য�োগ্যতার তথ্য পেতে, কীভাবে আবেদন করতে
হয় এবং বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরের জন্য hesc.ny.gov/
pay-for-college/apply-for-financial-aid/nys-tap সাইট দেখুন।
স্কলারশিপ সাধারণত শিক্ষার্থীদেরকে দেওয়া হয় যার ভিত্তি
লেখাপড়া, অ্যাথলেটিকস, সেবামূলক কাজ, আগ্রহ, জাতীয়তা
বা ধর্মের ভিত্তিতে। নির্দিষ্ট মানদণ্ড জানার জন্য কলেজগুল�োতে
আলাদাভাবে খ�োঁজ নিন। স্কলারশিপের অর্থ ফেরত দিতে হয় না।
নিউ ইয়র্ক স্টেটের এক্সেলসিয়র স্কলারশিপ
নিউ ইয়র্কারদেরকে সকল সুনি এবং কিউনির দুই এবং চারবছরের কলেজের জন্য প্রতি বছরে $125,000 ডলার পর্যন্ত ফ্রি
ট্যুইশন প্রদান করে।

FAFSA পূরণ করে শিক্ষার্থী কয়েক ধরনের ফাইন্যানশিয়াল
এইড পাওয়ার য�োগ্য হবেন:

kআ
 রও জানুন ny.gov/programs/tuition-free-degreeprogram-excelsior-scholarship সাইটে।

অনুদান কলেজের পাশাপাশি ফেডারেল ও স্টেট গভর্নমেন্টও
অনুদান প্রদান করে। মঞ্জুরি দেওয়া হয় শিক্ষার্থী ও পরিবারের
চাহিদার ভিত্তিতে এবং তা ফেরত দিতে হয় না।

ওয়ার্ক স্টাডি শিক্ষার্থীদেরকে কলেজের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ
উপার্জনের লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে বা কম্যুনিটিতে খণ্ডকালীন কাজের
সুয�োগ দেয়।

k হাই স্কু ল থেকে কলেজে উত্তরণ সম্পর্কে আরও জানতে
schools.nyc.gov/school-life/learning/college-andcareer-planning সাইট দেখুন।

কলেজের জন্য পরিকল্পনা

করার সময় শিক্ষার্থী ও পিতামাতাদেরকে পরিবারের আয়
সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে কিছু ম�ৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে
হয়। পরিবারসমূহকে কলেজে পড়ুয়া সন্তানের জন্য প্রতি বছর
অবশ্যই FAFSA জমা দিতে হবে, সাথে সাথে প্রতি বছর ট্যাক্স
ফাইল করতে হবে।

ঋণ কলেজের জন্য অর্থ যা অবশ্যই শিক্ষার্থী ও তার পরিবারকে
ফেরত দিতে হবে। ফেডারেল সরকার কম সুদে আর্থিক চাহিদা
বিশিষ্ট শিক্ষার্থীকে ঋণ নেওয়ার সুয�োগ দেয়।
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কলেজের ব্যয় সম্পর্কে ধারণা লাভ
আর্থিক সমস্যা পরিবার ও শিক্ষার্থীর সকল সুয�োগ-সুবিধা
সম্পর্কে জানায় বাধা হতে পারে না—তবে কলেজের জন্য ব্যয়
কত�ো হতে পারে, সেটা জানা গুরুত্বপূর্ণ । কলেজের সবচেয়ে
বড় খরচ হল�ো ট্যুইশন, কিংবা কলেজ ক্লাসগুলির জন্য যে অর্থ
দাবি করে, সেটা। কলেজে পড়ার ম�োট খরচের মধ্য চারটি ভিন্ন
ধরনের খরচ অন্তর্ভুক্ত আছে:
রুম অ্যান্ড ব�োর্ড (আবাস ও খাদ্য)
বইপত্র এবং সাপ্লাইজ
হাত খরচ
যাতায়াত
k নির্দিষ্ট ক�োন কলেজের ব্যয়ের পরিমাণ জানতে
collegecost.ed.gov/scorecard ওয়েবসাইট দেখুন।

কলেজের জন্য পরিকল্পনা

নিউ ইয়র্ক সিটির শিক্ষার্থীদের চার বছরের শিক্ষা
প্রতিষ্ঠানে নিজ বাড়িতে থেকে খরচের পরিমাণ*
কলেজ

কিউনি

সুনি

নিউ ইয়র্ক সিটির আশেপাশে
প্রাইভেট কলেজ

ট্যুইশন ও ফি

$7,005

$8,310

$39,460

রুম অ্যান্ড ব�োর্ড

$5,502

$3,860

$3,300

বইপত্র এবং সরবরাহ

$1,364

$1,340

$1,100

যাতায়াত ও ভ্রমণ

$1,088

$1,900

$1,000

ব্যক্তিগত খরচ

$1,788

$1,630

$1,100

লেখাপড়ার ম�োট খরচের পরিমাণ

$16,747

$17,040

$45,960

(বাড়ি ভাড়া, খাবার, ইউটিলিটি, পার্কিং খরচ)

*2017 সালের ফল টার্ম-এর উপর ভিত্তি করে

আর্থিক সহায়তার সহায়সঙ্গতি
ফ্যাফসার জন্য ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশনের ফেডারেল স্টু ডেন্ট এইড ওয়েবসাইট: fafsa.ed.gov

শিক্ষার্

থী এবং পরিবারের জন্য ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশনের ফেডারেল স্টু ডেন্ট এইড ওয়েবসাইট:
studentaid.ed.gov
বৈধ কাগজপত্র নেই এমন শিক্ষার্থীদের জন্য ফিন্যানশিয়াল এইড: thedream.us/resources/education
বৈধ কাগজপত্র নেই এমন শিক্ষার্থীদের জন্য ফিন্যানশিয়াল এইড: iacac.org/undocumented/money
ফ্যাফসা সম্পর্কে ধারণা লাভ: হাই স্কু ল শিক্ষার্থীদের জন্য 'হাও-টু' গাইড: understandingfafsa.org
ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশনের কলেজ মূল্যমান ও ব্যয়বহন-সামর্থ্য বিষয়ক গাইড: collegecost.ed.gov
NYC ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশনের ফিন্যানশিয়াল এইড ওয়েবপেজ: schools.nyc.gov/FinancialAid
ফিন্যানশিয়াল এইড ল�োন ক্যালকুলেটর: finaid.org/calculators/loanpayments.phtml
FAFSA পূরণের সাতটি সহজ ধাপ: finaid.ucsb.edu/fafsasimplification

স্থা
 নীয় ফিন্যানশিয়াল এইড সম্পর্কিত অনুষ্ঠান বিষয়ে রিসার্চ : startheregetthere.org; collegegoalny.org

কি
আপনি ?
জানেন
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যেসব শিক্ষার্থী ফ্যাফসা পূরণ করে, তাদের কলেজে ভর্তি হতে পারার সম্ভাবনা দ্বিগুণ।
সূত্র: ডিওই ফ্যাফসা কমপ্লিশন পাইলট প্রজেক্ট

স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করুন
পাবলিক স্কু লস অ্যাথলেটিক লিগ (PSAL)
শিক্ষার্থীদেরকে সুশৃঙ্খল অ্যাথলেটিক প্রোগ্রামের সুয�োগ
দেয়। PSAL 25টি ভার্সিটি খেলায় সকল পাবলিক স্কু লের
জন্য ইন্টারস্কলাসটিক প্রতিযোগিতা সমন্বয় করে। অধিক
তথ্যের জন্য psal.org ওয়েবসাইট দেখুন।

বাড়িতে শেখা
নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে মূল্যবান দিকনির্দেশনা ও সহায়সঙ্গতি রয়েছে যা থেকে শিক্ষার্থী ও পিতামাতারা ক্লাসরুমের
শিক্ষানির্দেশনার বিষয়ে বাড়িতে সহায়তা পেতে পারেন:
দি ন্যাশনাল পিটিএ-এর প্যারেন্টস গাইড টু স্টু ডেন্ট
সাকসেস: pta.org/4446.htm
ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এডু কেশনের সন্তান লালনপালন সংক্রান্ত সহায়সঙ্গতি:
ed.gov/parents/landing.jhtml
ইউএস লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস- এর 'রিডিং'
ওয়েবসাইট: read.gov
ম্যাথ ফ�োরাম-এর "আস্ক ডক্টর ম্যাথ" ওয়েবপেজ:
mathforum.org/dr.math

পিবিএস প্যারেন্টস: pbs.org/parents
পিতামাতাদের জন্য সেসামি স্ট্রিটের সাইট:
sesamestreet.org/parents

আপনার ক্লাসরুম হিসেবে নিউ ইয়র্ক
প্রতি বছর বিশ্বের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ এই অন্যতম
সেরা শহরটির পা ঁচটি বর�োতে যেসব প্রাকৃতিক, স্থাপত্য
সম্বন্ধীয়, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃ তিক আকর্ষণের বিষয়বস্তু
রয়েছে, সেগুল�োর অভিজ্ঞতা নিতে আসেন।

ক্লাসরুমের বাইরে শিক্ষণ

ক্লাসরুমের বাইরে শিক্ষণ সত্যিকারের পরিবর্ত ন
আনতে পারে। স্কু লের বাইরে প্রধান শিক্ষানির্দেশনাসহ
পিতামাতাগণ তাদের সন্তানদেরকে সহায়তা দিতে পারেন
এমন লভ্য অনেক রিস�োর্স এবং সুয�োগ রয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির বিভিন্ন লাইব্রেরি, পার্ক , মিউজিয়াম,
চিড়িয়াখানা, থিয়েটার এবং ঐতিহাসিক স্থানগুল�ো
পরিদর্শ নের যে সুয�োগ আছে, সেগুল�ো ব্যবহার করুন।
নিম্নলিখিত স্থানগুল�োতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ সিটির সবচেয়ে
জনপ্রিয় আকর্ষণকেন্দ্র ও স্থানগুল�ো সম্পর্কে আরও জানুন:
নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির "লার্ন" পেজ:
nypl.org/learn
নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ পার্কস অ্যান্ড
রিক্রিয়েশন: nycgovparks.org
কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি: queenslibrary.org
ব্রুকলিন পাবলিক লাইব্রেরি: bklynlibrary.org
নিউ ইয়র্ক হিস্টোরিকেল স�োসাইটির চিল্ড্রেনস্ হিস্ট্রি
মিউজিয়াম: nyhistory.org/childrens-museum
আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি:
amnh.org

ন্যাশনাল জিওগ্র্যাফিক কিডস:
kids.nationalgeographic.com

ব্রংক্স জু: bronxzoo.com/

স্মিথস�োনিয়ান সায়েন্স এডু কেশন সেন্টার:
ssec.si.edu

অনুষ্ঠানসূচি, অনুষ্ঠান এবং আকর্ষণীয় স্থান সময় সময়
বদলাতে পারে, তাই নিয়মিত এসব সাইটে চ�োখ রাখবেন।
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মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অফ আর্ট, আমেরিকান মিউজিয়াম
অফ ন্যাচারেল হিস্ট্রি, ব্রংক্স জু ইত্যাদিসহ 40টি সাংস্কৃ তিক
প্রতিষ্ঠানের এক বছরের সদস্যপদ লাভ করবেন। বাসিন্দারা
এছাড়াও তাদের IDNYC কার্ড নিউ ইয়র্ক সিটির যেক�োন�ো
পাবলিক লাইব্রেরিতে ব্যবহার করতে পারবেন।
kআ
 রও তথ্যের জন্য nyc.gov/idnyc ওয়েবসাইট দেখুন।

NYC রিডস্ 365
রিডিং হচ্ছে একটি আবশ্যিক জীবনদক্ষতা; আমরা যত বেশি
পড়ব�ো, তত বেশি জ্ঞান অর্জন করব�ো এবং আমাদের মস্তিষ্কের
তত বেশি অনুশীলন হবে।

IDNYC-এর জন্য আবেদন করুন

ক্লাসরুমের বাইরে শিক্ষণ

IDNYC সিটির নতু ন ফ্রি মিউনিসিপ্যাল আইডি কার্ড যা নিউ
ইয়র্ক সিটির 14 বা তদুর্ধ্ব বয়সের সকল বাসিন্দাদের জন্য লভ্য।
IDNYC কার্ড পরিচয়ের প্রমাণ হিসেবে DOE এবং NYPD-সহ
সিটির বিভিন্ন এজেন্সিতে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। কার্ড ধারীরা
মুভি টিকেট, সরাসরি উপস্থাপনা এবং ক্রীড়ানুষ্ঠান, পাশাপাশি

36

NYC রিডস্ 365 - DOE-এর একটি উদ্যোগ যা নিউ ইয়র্ক
সিটিবাসীদেরকে প্রতি দিন পাঠ করার আহ্বান জানায়।
আমাদের বয়সভিত্তিক রিডিং লিস্ট ব্যবহার করে সিটির
সকল পিতামাতা সন্তানদেরকে বিন�োদন, জ্ঞান, উপভ�োগ,
অনুসন্ধান এবং অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য পাঠ করতে
উৎসাহিত করতে পারেন।
kN
 YC রিডস্ 365 সম্পর্কে আরও জানতে এবং রিডিংয়ের
তালিকা ও পরামর্শ পেতে schools.nyc.gov/nycreads365
সাইট দেখুন।

পাবলিক মিটিং এবং পাশাপাশি চ্যান্সেলরের শুনানি, সিটি
ব�োর্ড (যেমন প্যানেল ফর এডুকেশনাল পলিসি), কম্যুনিটি
সুপারিনটেনডেন্ট, কম্যুনিটি এডুকেশন কাউন্সিল এবং
স্কু ল সম্পর্কে জানুন এবং এগুল�োতে অংশগ্রহণ করুন;
স্কুলের ক�োন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করুন বা ডিওইএর কাছে এবং/অথবা স্টেট বা ফেডারেল প্রতিষ্ঠানসমূহের
কাছে আপনার সন্তানের শিক্ষায় বাধা সৃষ্টিকারী বিষয়ে
অভিয�োগ করুন এবং
আপনার সন্তান যেসব প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদনের
য�োগ্য, প্রয�োজ্য হলে, যদি তা আপনার সন্তানের নির্ধারিত
জ�োন-এর বাইরে হয়, সেগুল�ো সম্পর্কে তথ্য জানুন।
k প্যারেন্টস বিল অভ রাইটস সম্পর্কে বা কীভাবে একটি
অভিয�োগ জানাতে হবে, সে সম্পর্কে জানতে হলে অনুগ্রহ
করে schools.nyc.gov/parentrights ওয়েবসাইট দেখুন
বা 311 নম্বরে ফ�োন করুন।

শিক্ষার্থীর ভ�োটদানের অধিকার
সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

নিউ ইয়র্ক স্টেটের নাগরিকগণ যাদের বয়স 18 অথবা তার
বেশি তারা ভ�োটদানের য�োগ্য। DOE শিক্ষার্থীদের ভ�োটদানের
অধিকার প্রয়�োগকে সমর্থন করে। সকল হাই স্কু লের মেইন
অফিসে ভ�োটার রেজিস্ট্রেশন ফরম লভ্য এবং শিক্ষার্থীরা
যখন 17 বছর বয়সের হয় (পরবর্তী ইলেকশনের আগে তারা
যখন 18 হবে) তখন তাদেরকে ভ�োটের জন্য রেজিস্টার
করার কথা মনে করিয়ে দেয়া স্কু লগুলির জন্য বাধ্যতামূলক।
ভ�োটার রেজিস্ট্রেশন ফরম গ্রাজুয়েট হতে যাওয়া হাই স্কু ল
সিনিয়রদেরকেও দেয়া হয়।
k ভ�োটের জন্য রেজিস্টার অথবা আপনার ভ�োটার
রেজিস্ট্রেশন অবস্থা যাচাই করতে vote.nyc.ny.us/html/
voters/register সাইট দেখুন।

ফেডারেল গ�োপনীয়তার অধিকার
সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি
দ্য ফ্যামিলি এডু কেশনাল রাইটস্ অ্যান্ড প্রিভেসি অ্যাক্ট
(FERPA) 18 বা তদুর্ধ্ব বয়সীদেরকে শিক্ষার্থীর শিক্ষা
রেকর্ড সম্পর্কি ত বিষয়ে কিছু বিশেষ অধিকার প্রদান করে।
প্যারেন্টস বিল অভ রাইটস, প্যারেন্টস বিল অভ রাইটস
ফর ডেটা প্রিভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটি এবং চ্যান্সেলরের
প্রবিধান A-820 বাড়তি তথ্য জ�োগায়, যা আপনি schools.
nyc.gov সাইটে সার্চ করতে পারেন।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আপনার অধিকার আছে:
আপনার অনুর�োধ জানান�োর 45 দিনের মধ্যে সন্তানের
শিক্ষাগত রেকর্ড পরিদর্শ ন এবং পর্যাল�োচনা করার।

✓আপনাকে একটি অনুর�োধ জমা দিতে হবে যাতে
যে রেকর্ড টি আপনি দেখতে আগ্রহী, তা নির্দিষ্ট
করা থাকে। আপনি কখন ও ক�োথায় সে রেকর্ড
দেখতে পারবেন, আপনার সন্তানের স্কু ল আপনাকে
অবহিত করবে।

আপনার অধিকার জানুন

আপনার অধিকার জানন
ু । স্টেট ও ফেডারেল সরকারের
আইন অনুযায়ী পিতামাতা বা অভিভাবক হিসেবে আপনার কিছু
কিছু অধিকার রয়েছে। এগুল�োর মধ্যে আছে:

যদি আপনার বিশ্বাস হয় যে, আপনার সন্তানের শিক্ষাগত
রেকর্ড যথাযথ নয়, বিভ্রান্তিকর বা অন্য ক�োন�োভাবে
FERPA অনুযায়ী আপনার সন্তানের গ�োপনীয়তার
অধিকার খর্ব হয়েছে, তাহলে আপনার সন্তানের শিক্ষা
রেকর্ডে পরিবর্তনের অনুর�োধ জানাবার।
✓আপনাকে রেকর্ড পরিবর্তনের অনুর�োধ লিখিতভাবে
জানাতে হবে এবং ক�োন বিষয়বস্তু পরিবর্ত ন করতে
চান ও কেন চান, তা উল্লেখ করতে হবে। ডিওই
যদি আপনার অনুর�োধকৃত রেকর্ড পরিবর্ত ন না
করার সিদ্ধান্ত নেয়, আপনাকে সে সিদ্ধান্ত এবং এর
বিরুদ্ধে আপনার শুনানির অধিকার ও নির্দিষ্ট শুনানি
প্রক্রিয়াটি জানান�ো হবে।
যেক্ষেত্রে আপনার সন্তানের ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তয�োগ্য তথ্য
প্রকাশিত হয়, সেখানে আপনার লিখিত সম্মতি প্রদানের, এর
ব্যতিক্রম হতে পারে যেসব ক্ষেত্রে যেখানে FERPA মতামত
ছাড়াই সম্মতিদানে অনুম�োদন দেয়। সম্মতি ছাড়া প্রকাশের
অনুম�োদন দেওয়া যায়, এধরনের উদাহরণের মধ্যে আছে:
✓স্কুলের কর্মকর্তার* কাছে প্রকাশ করা, পেশাগত
দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য যার প্রয়�োজন শিক্ষাগত
রেকর্ড পর্যাল�োচনা করা।
✓যখন অন্য ক�োন স্কু ল ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডের জন্য
অনুর�োধ জানায় যেখানে আপনার সন্তান ভর্তি হতে
ইচ্ছুক বা পরিকল্পনা করছে, কিংবা ইত�োমধ্যে ভর্তি
হয়েছে এবং যদি তা আপনার সন্তানের ভর্তি বা বদলি
প্রক্রিয়ায় ব্যবহারের জন্য হয়ে থাকে।
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✓নির্দিষ্ট শর্ত এবং সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, অন্য যেসব
ক্ষেত্রে প্রকাশ সম্ভব তার অন্তর্ভুক্ত (1) নির্দিষ্ট গভর্নমেন্ট
প্রতিষ্ঠানের অনুম�োদিত প্রতিনিধির কাছে (এর মধ্যে
আছে ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অভ এডুকেশন এবং
নিউ ইয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট) যারা অডিট
বা মূল্যায়ন পরিচালনা করছে, শিক্ষা কর্মসূচির জন্য
ফেডারেল আইনি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত ক�োন কর্মকাণ্ড
মেনে চলছে বা প্রয়�োগ করছে; (2) সংশ্লিষ্ট ফিন্যানশিয়াল
এইডের জন্য যা পাবার উদ্দেশ্যে আপনার সন্তান
আবেদন করেছে অথবা যা আপনার সন্তান পাচ্ছে;
(3) ওইসব প্রতিষ্ঠানের কাছে যারা গবেষণা পরিচালনা
করছে অথবা DOE-এর পক্ষে কাজ করছে; (4) ক�োন
স্বীকৃত সংগঠনের কাছে যারা স্বীকৃতির কর্মকাণ্ড চালায়;
(5) আপনার কাছে, যদি আপনার সন্তান 18 এবং
তার বেশি বয়সের হয় এবং এখনও ফেডারেল ইনকাম
ট্যাক্সের জন্য আপনার উপর নির্ভরশীল থাকে; (6) ক�োন
বিচারিক আদেশ মেনে চলতে অথবা আইনগতভাবে
ইস্যুকৃত সাপিনার জন্য; (7) হেলথ্ অথবা নিরাপত্তাজনিত
ইমারজেন্সির সাথে সম্পৃক্ত ক�োন যথাযথ অফিসিয়ালের
কাছে; (8) ক�োন তথ্য যা DOE "ডিরেক্টরির তথ্য," হিসেবে
বিবেচনা করে, কিন্তু শুধুমাত্র আপনাকে যদি প্রথম
হিসেবে প্রকাশের সুয�োগ প্রদান করা হয় এবং শুধু সীমিত
পরিস্থিতিতে এবং/অথবা সীমিত পার্টির কাছে; (9) শিশু
কল্যাণ এজেন্সিসমূহের প্রতিনিধিদের কাছে যারা ফস্টার
কেয়ারের উদ্দেশ্যে আপনার সন্তানের কেস প্ল্যানে
প্রবেশে অনুম�োদিত এবং (10) অনুম�োদিত ইউ.এস. ফুড
অ্যান্ড নিউট্রিশন সার্ভিসের প্রতিনিধিদের কাছে কিছু
নির্দিষ্ট প্রয়�োজনে যারা ফ্রি এবং হ্রাসকৃত মূল্যের লাঞ্চের
সাথে সংযুক্ত।

*স্কু ল অফিসিয়ালদের মধ্যে আছেন:

ডিওই কর্মচারী (যেমন প্রশাসক, সুপারভাইজার, টিচার, অন্যান্য
শিক্ষানির্দেশক বা সহায়তাকারী কর্মী সদস্য) এবং
ডিওই নিজস্ব কর্মচারিদের স্থলে কাজ করার জন্য অন্য যাদেরকে
নিযুক্তি দেয়, সেসব ব্যক্তি। এদের মধ্যে আছে (a) ঠিকাদার, (b)
এজেন্ট, (c) কনসালটেন্ট, (d) অন্যান্য সরকারি এজেন্সি যা
ডিওই-সংক্রান্ত পরিষেবা বা কাজ করে), (e) পিতামাতা, শিক্ষার্থী,
কিংবা ক�োন স্কু ল কর্মকর্তাকে তার কাজে সহায়তাদানরত
অন্যান্য স্বেচ্ছাকর্মী। এ ধরনের ব্যক্তিগণকে শিক্ষাগত রেকর্ডের
ব্যক্তিগতভাবে শনাক্তয�োগ্য তথ্য ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণে ডিওই-এর
সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে থাকতে হবে। সরাসরি কর্তৃত্ব বিভিন্নভাবে হতে
পারে, যার মধ্যে আছে লিখিত চু ক্তির দ্বারা, তবে তা অন্যভাবেও
হতে পারে।

আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে NYC DOE FERPA-এর
শর্তাবলি লঙ্ঘন করেছে, তাহলে আপনি ইউএস ডিওই
বরাবরে অভিয�োগ দায়ের করতে পারেন। অভিয�োগ FERPA
বলবকারী অফিসে নিচের ঠিকানায় পাঠান�ো যেতে পারে:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue
Washington, DC 20202-8520
আপনার সন্তানকে ব্যক্তিগতভাবে শনাক্ত করা যায় এমন ক�োন
তথ্য বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিক্রি অথবা প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করুন।
সংরক্ষণ অথবা বদলি করার সময় আপনার সন্তানকে
ব্যক্তিগতভাবে শনাক্ত করা যায় এমন তথ্য অবশ্যই সুরক্ষিত
থাকবে। এই সুরক্ষা অবশ্যই সেইসব মান এবং শ্রেষ্ঠ অনুশীলন
অনুযায়ী হবে যেটা করা সম্ভব। এইসব সুরক্ষার উদাহরণের
অন্তর্ভুক্ত এনক্রিপশন, ফায়ারওয়াল এবং পাসওয়ার্ডযুক্ত সুরক্ষা।
শিক্ষার্থী উপাত্তের সম্ভাব্য লংঘন হলে আপনার অভিয�োগ
দায়ের এবং এসব অভিয�োগের কারণে ব্যবস্থা গ্রহণের
অধিকার রয়েছে।
নিউ ইয়র্ক স্টেট এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে (NYSED) পাঠান�ো
অভিয�োগ ইমেইলে CPO@mail.nysed.gov ঠিকানায় অথবা
লিখিতভাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তি বরাবরে পাঠান�ো যাবে:
Chief Privacy Officer
New York State Education Department
89 Washington Avenue
Albany, NY 12234
NYC DOE-তে পাঠান�ো অভিয�োগ ইমেইলে
data-security@schools.nyc.gov ঠিকানায় অথবা
লিখিতভাবে নিম্নলিখিত ব্যক্তি বরাবরে পাঠান�ো যাবে:
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 সংগৃহীত সব ধরনের শিক্ষার্থী উপাত্তের একটি
পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে www.p12.nysed.gov/irs/sirs/
documentation/NYSEDstudentData.xlsx ঠিকানায়।
আপনি নিচের ঠিকানায় অনুর�োধ জানিয়েও এই তালিকাটির
কপি পেতে পারেন:
Office of Information & Reporting Services
New York State Education Department
Room 863 EBA
89 Washington Avenue
Albany, NY 12234
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নিউ ইয়র্ক নিটিতে 200টিরও বেনি লাইতরেনর আতে। নরি লাইতরেনর রার্ক নিতয় আপনি েই, নরনিনর, নিনর, এেং অি্য িামগ্রী ধার ররার িুত�া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, অিুগ্হ রতর এই আতেিিটি পূরণ ররুি এেং এরটি গ্হণত�াগ্য ID-িহ আপিার স্ািরীয় পােনলর লাইতরেনরতে জমা
নিি। প্াপ্তেয়স্কগণ োতির েে্ক মাি নিউ ইয়র্ক বটেট ড্াইিারি্ লাইতিন্স, লাি্কারি্ পারনমট, অর্ো অি্য বরাি িতটা ID বিখাতে পাতরি। েরুণগণ
(13-17 েের েয়িরী)োতির েে্ক মাি রাতজর রাগজপত্র অর্ো স্ককুল 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 পূণ্ক োনলরার জি্য আপিার েতরার লাইতরেনরর ওতয়েিাইট বিখুি।
রেংক্স, ম্যািহ্যাটি, এেং টে্যাতটি আইল্যাতডের জি্য, nypl.orgিাইতট �াি; ব্রুরনলতির জি্য, brooklynpubliclibrary.orgবিখুি; রুইতন্সর জি্য,
queenslibrary.org-বে �াি। প্াপ্তেয়স্ক এেং েরুণগণ অিলাইতিতও লাইতরেনর রাতর্কর 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)

পুরুষ

িাররী

__________________________________________________________________________________________________

___________________________

_____________________________________________________

________________________________________

___________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________________________________

োনির ঠিরািা

েতরা অর্ো নিটি
োনির বিাি

বটেট

অ্যাপ্ট.#

নজপ বরার

ইতমইল ঠিরািা

পৃষ্ঠতপাষর ে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

ইতমইল ঠিরািা

প্র্ম িাম

বিাি

মধ্য িাম/ প্ার্নমর
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

/ এই সেকশনটি শুধু অফিে কর্মীদের ব্যবহাদরর জন্য
Photo ID #

Address Verification Proof Log

n NEW n LOST/REPL n TRANSFER n PTYPE

Exp. Date

Complete: (Staff Initials)

IV

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

আরও জানুন

NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এডু কেশন বাড়িতে ও আপনার সন্তানের স্কু লে আপনার সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কিত বাড়তি
তথ্য ও আপনি কীভাবে শিখনে সহায়তা করতে পারেন সে বিষয়ে নানা ধারণা জ�োগায়। আরও তথ্যের জন্য,
দেখুন schools.nyc.gov।
আপনি আপনার স্কু লের প্যারেন্ট ক�োঅর্ডিনেটরের সাথে য�োগায�োগ অথবা 311 নম্বরে ফ�োন করতে পারেন।

Bill de Blasio
Mayor
Richard A. Carranza

Bill de Blasio
Mayor
Richard A. Carranza

নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অব এডু কেশনের নীতি হচ্ছে আইন অনুসারে কেরিয়ার অ্যান্ড
টেকনিকেল এডু কেশন (সিটিই) কর্মসূচিসহ এর শিক্ষা কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডে জাতি, বর্ণ, ধর্ম,
রাষ্ট্রিক পরিচয়, নাগরিকত্ব/অভিবাসনগত অবস্থা, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, বিবাহের অবস্থা, লিঙ্গ,
য�ৌন পক্ষপাতিত্ব বা লিঙ্গ পরিচয়/অভিব্যক্তির ভিিত্ততে বৈষম্য না করা, এবং য�ৌন হয়রানিমুক্ত
পরিবেশ বজায় রাখা।

