
J.L., et al. v. N.Y. City Dep’t of Educ., et al., 17-CV-7150 (WHP) (KHP) 
 

T&I 31499 J.L., et al. v. N.Y. City Dep’t of Educ., et al., 17-CV-7150 (WHP) (KHP) (Bangla/Bengali) 
 

J.L., এবং অনয্রা. V. N.Y. িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন, এবং অনয্রা, 17-CV-7150 (WHP) (KHP) 

িশক্ষাথর্ীর েরকডর্সমূহ স�াবয্ �কােশর িবজ্ঞি� 

অনু�হ কের মেনােযাগ সহকাের পড়ুন।  এিট একিট মামলায় নথীপ� বা ডকুয্েম� �কাশ স�িকর্ত িবষেয় ইউনােটড 
ে�টস্ িডি�� েকাটর্ েথেক েদয়া একিট বাতর্া, েযটায় আপনার স�ান সং�া� তথয্ও থাকেত পাের।     

�ািনশ, আরিব, বাংলা, চাইিনজ, ে��, েহিশয়ান ি�ওল, েকািরয়ান, রািশয়ান, এবং উদুর্ ভাষায় অনুবাদ পাওয়া যােব 
উি�িখত ওেয়বসাইেট: 27https://infohub.nyced.org/in-our-schools/translations/special-education. 

এই মামলার �কৃিত 

এই মামলায়, J.L. বনাম NYC DOE-এ, বাদী হে� িতনজন �িতবি�তাযু� িশক্ষাথর্ী ও তােদর িপতামাতাগণ।  
বাদীগণ দািব কেরেছ েয, NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন, ইনিডিভজুয্য়ালস্ উইদ িডসয্ািবিলিটজ এডুেকশন অয্া� বা 
�িতবি�তাযু�েদর জনয্ িশক্ষা আইেনর (এবং অনয্ স�িকর্ত আইনসমূহ) অধীেন তােদর অিধকার ল�ন কেরেছ কারণ 
তাদরেক সমি�ত নািসর্ং সুিবধা, পিরবহন, এবং েপাটর্ার পিরেষবা, েযগুেলার সবগুেলা �ুেল যাবার জনয্ তােদর দরকার েসগুেলা 
িনয়মানুগভােব তােদর িবলে� �দান কেরেছ।  NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন এসব অিভেযাগ অ�ীকার কের।     

বাদীগেণর �িতিনিধ� করেছ অয্াডেভােকটস্ ফর িচলে�ন অভ িনউ ইয়কর্, 
27https://www.advocatesforchildren.org/, (866) 427-6033, এবং ি�নবাগর্ �ইং (Greenberg Traurig), LLP, 
27https://www.gtlaw.com/en.   

ডকুেমে�র জনয্ অনুেরাধ 

এই মামলার অংশ িহেসেব, বাদীগণ NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশনেক িকছু িনিদর্� নথীপ� বা ডকুয্েম� দািখেলর 
অনুেরাধ জানাে�, েযগুেলােত আপনার স�ানসহ িশক্ষাথর্ীেদর সুরিক্ষত বয্ি�গত তথয্ থাকেত পাের।  অনুেরাধকৃত 
ডকুয্েম�গুিলর িকছু নমুনার মেধয্ রেয়েছ িপতামাতা কতৃর্ক নািসর্ং পিরেষবা, েপাটর্ার পিরেষবা এবং/অথবা পিরবহেন িবেশষ 
সুিবধার (েযমন, বােস নাসর্ বয্ব�া) অনুেরাধ।  আপিন যিদ বতর্মান অথবা �া�ন একজন িশক্ষাথর্ী, অথবা েকান িশক্ষাথর্ীর 
িপতামাতা বা অিভভাবক হন, িযিন 1 অগা�, 2015 এবং 1 িডেস�র, 2019-এর মােঝ নািসর্ং পিরেষবা, েপাটর্ার পিরেষবা 
এবং/অথবা পিরবহেন িবেশষ সুিবধা েপেয়েছন অথবা তার জনয্ অনুেরাধ জািনেয়েছন, েসেক্ষে� আপনা েরকডর্ অথবা আপনার 
স�ােনর েরকডর্ দািখল করা েযেত পাের।   

যিদ NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশন আপনার অথবা আপনার স�ােনর েরকডর্ দািখল কের,  েরকডর্গুিল একা� 
রাখা হেব এবং শুধু মামলার পক্ষ ও িবপক্ষ উিকল বা অয্াটিনর্গণ, তােদর িবেশষজ্ঞবৃ�, এবং আদালত েসগুিল েদখেত সক্ষম 
হেব।  পািটর্�য় একিট েকাটর্-আেদশকৃত েগাপনীয়তার চুি�েত আব� হেয়েছ, যার অথর্ হে� েয েকােনা িশক্ষাথর্ীর েরকডর্ 
পাবিলক অথবা অনয্ েকান িশক্ষাথর্ী অথবা িপতামাতার কােছ �কাশ করা হেব না। 

িশক্ষাথর্ীেদর েগাপনীয়তার অিধকার 

এই মামলায় আপনার অথবা আপনার স�ান স�িকর্ত েযেকােনা ডকুয্েম� দািখেলর িবরুে� �িতবাদ জানােনার 
সুেযাগ আপনার রেয়েছ।  ফয্ািমিল এডুেকশনাল রাইটস অয্া� �াইেভিস অয্া� (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232g(b) এবং 
34 C.F.R. § 99.31(a)(9)(ii), এবং ইি�িভজুয়ালস্  উইদ িডসয্িবিলিটজ এডুেকশন অয্া� (“IDEA”), 20 U.S.C. §§ 1400, 
et seq. হেলা েফডােরল সরকােরর আইন যা িশক্ষাথর্ীর েরকেডর্র েগাপনীয়তা সুরিক্ষত কের।  এই আইনগুেলা েকােটর্র আেদশ 
সােপেক্ষ এসব নিথ েকান �ুল িডি�� েরকডর্ �কােশর আেগ েযৗি�ক �েচ�া চালায় যােত িশক্ষাথর্ী ও িপতামাতােদরেক 
সুরিক্ষত বয্ি�গত তথয্ স�িলত েরকডর্, �কােশর জনয্ ��ত করার আেগ, েসগুেলার �কাশ বারণ করার জনয্ যেথ� সময় 
�দান কের �কােশর অনুেমাদন েদয়। 

https://infohub.nyced.org/in-our-schools/translations/special-education
https://www.advocatesforchildren.org/
https://www.gtlaw.com/en
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  যিদ, েনািটস পাবার পের, েকােনা িপতামাতা এবং/অথবা িশক্ষাথর্ী �িতবাদ জানায়, নথী বা ডকুয্েম� দািখল করা 
হেত পাের, িক� সুরিক্ষত বয্ি�গত তথয্ অপসারণ করা হেব েযন তথয্গুেলা বাদীেদর উিকল বা অয্াটিনর্রা েদখেত না পােরন।  
সুরিক্ষত বয্ি�গত তেথয্র মেধয্ রেয়েছ িশক্ষাথর্ীর নাম, িপতামাতা ও অিভভাবেকর নাম (যােত আেছ মােয়র কুমারী নাম); 
পিরবােরর সদসয্েদর নাম; েসাশয্াল িসিকউিরিট না�ার; বািড়র িঠকানা; এবং বািড়র েফান ন�র; এবং জে�র তািরখ ও �ান। 

কীভােব আপি� উ�াপন করেত হেব 

এই িবজ্ঞি� NYC িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর অনয্ েকান িবচারাধীন অনয্ েকােনা িবষয় সং�া� আপনার বা 
আপনার স�ােনর েকান অিধকাের �ভাব েফেল না। 

আপনার অথবা আপনার স�ােনর েরকডর্ �কােশ আপি� করায় আপনার েকােনা বাধা েনই।  আপনার যিদ েকান 
অয্াটিনর্ অথবা অয্াডেভােকট থােক িযিন সহায়তা �দান করেছন, আপিন তার সােথ এই েনািটেসর বয্াপাের কথা বলেত পােরন। 

উপের বিণর্ত তথয্ �কােশ আপনার আপি� না থাকেল, আপনােক িকছু করেত হেব না। 

উপের বিণর্ত তথয্ �কােশ যিদ আপনার আপি� থােক তাহেল আপনােক অবশয্ই:  “Objection to Disclosure 
of Student Information and Records Case No. 17-CV-7150” (িশক্ষাথর্ীর তথয্ এবং েরকডর্ �কােশ আপি� েকস 
ন�র 17-CV-7150) ফমর্ পূরণ করেত হেব যা এই েনািটেসর সােথ সংযু� আেছ অথবা 
27https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/help -সাইেট পাওয়া যােব, এবং েসিট (1) েকােটর্র 
27Parker_NYSDChambers@nysd.uscourts.gov িঠকানায় “file under seal" (সীলযু� অব�ায় দািখল)-এর অনুেরাধসহ 
ইেমইল করুন (আপি�িট েগাপনীয় রাখেব), অথবা (2) িনেচর িঠকানায় ডাকেযােগ েকাটর্ পািঠেয় িদন: 

The Honorable Katharine H. Parker 
c/o Clerk of the Court 
Southern District of New York 
500 Pearl Street 
New York, NY 10007 
Attn: DOCUMENT FILED UNDER SEAL 

সকল আপি� অবশয্ই আদালেত 31 অগা�, 2020-এর মেধয্ েপৗঁছােত হেব। 

আদালেত েফান করেবন না।  আদালত এ িবষেয় েকান েফান কল �হণ করেব না। 

আপনার স�ােনর (অথবা আঠােরা বছেরর অিধক বয়� হেল আপনার িনেজর) েরকডর্ �কাশ কীভােব আপি� করেত 
পােরন েসিবষেয় আরও তথয্ েপেত, িকংবা  কীভােব এই িবজ্ঞি�র অনুবাদ �েয়াজন হেল, অনু�হ কের 
27https://infohub.nyced.org/in-our-schools/translations/special-education -এই ওেয়বসাইটিট েদখুন। 

আপিন যিদ 31 অগা�, 2020-এর মেধয্ আপি�র বা অবেজকশন ফমর্ জমা না েদন, তাহেল ধের েনয়া হেব েয 
আপিন িশক্ষাথর্ীর সুরিক্ষত বয্ি�গত তথয্ স�িলত তথয্ ও েরকডর্ �কােশ আপি� করার অিধকার �েয়াগ করেছন না।  যিদ 
আপিন আপি� জানান, েকাটর্ আপনার আপি�র েগাপনীয়তার (“সীলযু� ভােব”) েরকডর্ সংরক্ষণ করেব। 

  

https://www.schools.nyc.gov/learning/special-education/help
mailto:Parker_NYSDChambers@nysd.uscourts.gov.
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সীলযু�ভােব দািখল 

িশক্ষাথর্ীর তথয্ ও েরকডর্ �কােশ আপি� 

আিম একজন িপতামাতা, অিভভাবক, অথবা িশক্ষাথর্ী যার বয়স আঠােরা (18) অথবা তার েচেয় েবিশ। 

আিম িশক্ষাথর্ীর েরকেডর্র স�াবয্ �কােশর িবজ্ঞি� আিম পেড়িছ ও বুেঝিছ। 

J.L., এবং অনয্রা v. N. Y. িসিট িডপাটর্েম� অব এডুেকশন, এবং অনয্রা, সাউদানর্ িডি��, েকইস নং. 17-CV-
7150 (WHP) (KHP) মামলার সােথ সংি�� িনউ ইয়কর্ িসিট িডপাটর্েম� অভ এডুেকশেনর সংরক্ষেণ থাকা িশক্ষাগত েরকডর্ 
এবং সুরিক্ষত বয্ি�গত তথয্0

1 �কােশ আিম আপি� করিছ : 

দয়া কের �� হরেফ িলখুন। 

িপতামাতা/অিভভাবেকর নাম:  _____________________________________________________ 

িশক্ষাথর্ীর (িশক্ষাথর্ীেদর) নাম: _____________________________________________________ 

িশক্ষাথর্ীর জ�তািরখ:   _____________________________________________________ 

িশক্ষাথর্ীর ID #:    _____________________________________________________ 

সবর্েশষ েয �ুেল পেড়েছ:  _____________________________________________________ 

িঠকানা:    _____________________________________________________ 

_________________________     ___________________________ 
তািরখ         িপতামাতা/অিভভাবেকর �াক্ষর অথবা 

�া�বয়� িশক্ষাথর্ী/�া�ন িশক্ষাথর্ী 
এই ফমর্িট অবশয্ই পাঠােত হেব, হয় 1) ইেমইেল “file under seal,”-এর অনুেরাধসহ 
27Parker_NYSDChambers@nysd.uscourts.gov িঠকানায় অথবা  (2) ডাকেযােগ িনেচর িঠকানায়:  
The Honorable Katharine H. Parker 

c/o Clerk of the Court 

Southern District of New York 

500 Pearl Street 

New York, NY 10007 

Attn: DOCUMENT FILED UNDER SEAL 

এই আপি�র ফমর্ অবশয্ই আদালেত 31 অগা�, 2020-এর মেধয্ েপৗঁছােত হেব। 

                                  
1 "সুরিক্ষত বয্ি�গত তথয্ (ে�ােটকেটড পাসর্নাল ইনফেমর্শন)"-এর মেধয্ আেছ, তেব তা এর মেধয্ সীিমত নয়:  
িশক্ষাথর্ীর নাম, িপতামাতা ও অিভভাবেকর নাম (যােত আেছ মােয়র কুমারী নাম); পিরবােরর সদসয্েদর নাম; েসাশয্াল 
িসিকউিরিট না�ার; বািড়র িঠকানা;  এবং বািড়র েফান ন�র;  এবং জে�র তািরখ ও �ান। 
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	শিক্ষার্থীদের গোপনীয়তার অধিকার
	কীভাবে আপত্তি উত্থাপন করতে হবে
	সকল আপত্তি অবশ্যই আদালতে 31 অগাস্ট, 2020-এর মধ্যে পৌঁছাতে হবে।
	আদালতে ফোন করবেন না।  আদালত এ বিষয়ে কোন ফোন কল গ্রহণ করবে না।
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