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আমরা অলাভজনক NYC Kids RISE এর সে � NYC Kids RISE Save for College Program( �সভ 

ফর কেলজ া �াম)-এ অংশীদার হেয়িছ। িবনামূেল � এই া �াম � উ� ীণ� িশ �াথ�ীেদর এক � অথ�য ��

NYC �লারিশপ অ� াকাউ � �দান করেব যা তােদর �যাগ �তাস �� কেলজ �িলর এবং �কিরয়ার িনং-

এর ব�য় বহন করেব। NYC Kids RISE �িত � িশ �াথী� র নােম এক � অ� াকাউ � খ�লেব এবং �িত �

অ�াকাউ �ে 100 ডলার জমা করেব। �াথিমক আমানেতর সে �, NYC Kids RISE �লারিশপ 

অ�াকাউ �ে র জন � �িত বছর তহিবল সং �হ করেত কিমউিন �েক িনয �� কের। া �াম � 2017 সােল 

�র� হওয়ার পর �থেক, কিমউিন � অংশীদার, �ানীয় ব� বসায়ী, �িতেবশী ও অন �ান �রা িশ �াথ�ীেদর 

ভিবষ �েত কেলজ ও কম�জীবেনর �িশ �েণর জন � $3.6 িমিলয়ন ডলােরর �বিশ তহিবল সং �হ কেরেছ। 

Save for College Program( �সভ ফর কেলজ া �াম) স� েক � আরও 

জানেত http://nyckidsrise.org -এ যান। 

এই া �ােমর জন � কারা �যাগ �? 

িশ �াথ�ী, যারা: 

• 2017-এর পের িক �ারগােট� ন �র� কেরেছ এবং 

• �ায় 60 িদন পয �� এক � অংশ �হণকারী েল তািলকাভ �� হেয়িছল 

অংশ �হণকারী ল 

অংশ �হণকারী কিমউিন � ল িড �� 30 �� ল 

• P.S. 002 Alfred Zimberg 

• P.S. 011 Kathryn Phelan 

• P.S. 017 Henry David Thoreau 

• P.S. 069 Jackson Heights 

• P.S. 070 
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• P.S. 076 William Hallet 

• P.S./I.S. 78Q 

• P.S. 084 Steinway 

• P.S. 085 Judge Charles Vallone 

• P.S. 092 Harry T. Stewart Sr. 

• P.S. 111 Jacob Blackwell 

• P.S. 112 Dutch Kills 

• P.S. 122 Mamie Fay 

• P.S. 127 Aerospace Science Magnet School 

• P.S. 148 Queens 

• P.S. 149 Christa Mcauliffe 

• P.S. 150 Queens 

• P.S. 151 Mary D. Carter 

• P.S. 152 Gwendoline N. Alleyne School 

• P.S. 166 Henry Gradstein 

• P.S. 171 Peter G. Van Alst 

• P.S. 212 

• P.S. Q222 - Fire Fighter Christopher A. Santora School 

• P.S. 228 Early Childhood Magnet School of the Arts 

• P.S. 234 

• P.S. 280 

• The 30th Avenue School (G&T Citywide) 

• East Elmhurst Community School 

• The Woodside Community School 

• P.S. 384 

• P.S. 398 The Héctor Figueroa School 

অংশ �হণকারী ল িড �� 75 �� ল 

InfoHub Opt Out Details 
Fall 2020 Opt Out Notice [BENGALI] 



 

    
      

 

 

             

     

     

   

       

      

      

   

    

    

            
  �          

  ��          

     �       

  

     

       
   
   
   
      
    
   
  ��   

3 

• The Riverview School ( �কবল P277 @ Q76 ও P277 @ Q78 সাইট) 

• P255 ( �কবল Q397 সাইট) 

• P4 ( �কবল Skillman সাইট) 

অংশ �হণকারী Charter Schools 

• Academy of the City Charter School 

• Growing Up Green Charter School 

• Our World Neighborhood Charter School 

• Renaissance Charter School 

• New York-এর VOICE Charter School 

কীভােব অ� াকাউ � �খালা হেয়েছ? 

আপনার িশ �াথ�
�
ীর নােম এক � অ� াকাউ � �খালার জন � আমােদর আপনার ও আপনার িশ �াথ�ীর 

স� েক � িকছ তথ NYC Kids RISE ও তােদর অংশীদার VistaShare-�ক �দওয়া �েয়াজন। 

আিম যিদ া �ােম অংশ িনেত চাই তাহেল কী তথ � িদেত হেব? 

আপনার ও আপনার িশ �াথ�ী স� েক "িডের �ির তথ �" িহসােব �য � পিরিচত, আমরা �কবল �স �

�শয়ার করব। 

িশ �াথ�ীেদর জন � িডের �ির তথ � অ� ভ ��� : 

• া �াম �েত িশ �াথ�ীর এক � অনন � পিরচয় ন� র 

• পুেরা নাম 

• জ� তািরখ 

• বািড়র �কানা 
• বািড়র �কানা যিদ বদেল থােক 

• বািড়র �ফান ন� র 

• েলর নাম 

• বতম� ান ড �র 

InfoHub Opt Out Details 
Fall 2020 Opt Out Notice [BENGALI] 



 

    
      

 

 

      

  ��     �   ��      

     

       
   
   
      

    

    

         

  ��             
            

             

        

    ��    

    �         

            
               

            

 

         

              

 ��      �       

4 

• বািড়েত �য ভাষা ( �িল) বলা হয় 

• অন � ল �থেক �ানা �রণ, যিদ িকছ থােক, উভয় NYC সরকারী ল ব� ব� ার িভতের ও বাইের। 

িপতামাতার জন � িডের �ির তথ � অ� ভ ��� : 

• া �ােম িপতামাতার পিরচয় ন� র অনন � হেব 

• পুেরা নাম 

• ইেমল অ�াে �স 

• �সল এবং/অথবা অন � �ফান ন� র 

িডের �ির তথ � কারা পায়? 

NYC Kids RISE এবং VistaShare. 

NYC Kids RISE এবং VistaShare কীভােব এ� ব� বহার করেত পাের? 

তােদরেক �কবল া �াম পিরচালনা ও মূল �ায়েনর জন �
�
এই িডের �িরর তথ � ব� বহার বা ভাগ করার 

অনুমিত �দওয়া হয়। �কানও সং �া তােদরেক �কান িব াপন, িবপণন বা অন �ান � বািণিজ �ক উে �েশ �

ডাইের �ির তথ � িবি� , ব� বহার বা ভাগ করার অনুমিত �দয় না। আসেল, অন � কােরার সােথ িডের �ির 

তথ � ভাগ করার আেগ তােদর আমােদর অনুেমাদেনর �েয়াজন। 

িশ �াথ�ীর তথ � ভাগ করার ে� িনয়ম �িল কী? 

ফ� ািমিল এড� েকশনাল রাইটস অ�া� াইেভিস অ� া � (Family Educational Rights and Privacy Act) 

নােম এক � �ফডােরল আইন িপতামাতা বা অিভভাবেকর অনুমিত ছাড়াই একজন িশ �াথ�ীর ব� ি �গত 

শন �া করণেযাগ � তথ � ভাগ করা �থেক আমােদর �িতেরাধ কের। তেব আপিন যিদ িনেষধ না কেরন তেব 

আমরা আপনার ও আপনার িশ �াথ�ীর স� েক � িকছ � িডের �ির তথ � ভাগ করেত পাির। 

আমার িশ �াথ�ীেক সাইন আপ করােত আমায় কী করেত হেব? 

া �ােম অংশ িনেত আপনােক িকছ� ই করেত হেব না। যিদ আপনার িশ �াথ�ী 60 িদেনর পাঠরত-এক �

অংশ �হণকারী েলর একজন হেয় থােক-তাহেল �স য়ং �ি য়ভােব নিথভ �� হেয় যােব এবং এক � NYC 
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�লারিশপ অ� াকাউ � পােব। �িত � NYC �লারিশপ অ�াকাউ �ে NYC Kids RISE �থেক $100-এর 

�াথিমক অথ আেস। এই অ� াকাউ �� �পেত আপনােক িনেজ �থেক �কানও অথ � জমা করেত হেব না। 

আিম আমার তথ � ভাগ না কের া �ােম অংশ িনেত পাির িক? 

দুভ� াগ �বশত, না। NYC Kids RISE ও VistaShare-এর া �াম � পিরচালনা করেত ঐ তথ �� িল 

�েয়াজন। 

আিম া �াম �থেক কীভােব �বিরেয় আসব? 

যিদ আপিন া �ােম অংশ িনেত না চান, তাহেল আপনার িশ �াথ�ীর েল অিভভাবক সম �য়েকর কাছ 

�থেক ম �ুি ত অ� আউট ফেম�র জন � অনুেরাধ কর �ন। িপতামাতা/অিভভাবকেক যত তাড়াতািড় স �ব 

ফম �� পূরণ কের, �া �র কের েলর সিচবেক িদেয় আসেত হেব। �বিরেয় যাওয়ার জন � ফেম � আপনার 

সময়সীম �া �দেখ িনেত পােরন। 

যিদ আপিন আপনার সময়সীমার মেধ � �বিরেয় না যা তাহেল আপিন NYC Kids RISE ও VistaShare-

এর সে � উি �িখত তা্ িডের �ির তথ � ভাগ কের িনেত স� ত হে �ন। ওেয়ব �পেজ আপনার �দখা িলকাভ ��

তািরেখর উপর িনভ� র কের, �বিরেয় যাওয়ার জন � আপনার সময়সীমা �পিরেয় �যেত পাের বা নাও �পিরেয় 

�যেত পাের। যিদ আপনার সময়সীমা �পিরেয় যায়, তাও আপনার কােছ আপনার স� ােনর অ�াকাউ �

�যেকানও সময় বািতল করার িবক �� রেয়েছ। অনু� হ কের িবশদ িববরেণর জন � পড়েত থাক� ন বা �বিরেয় 

যাওয়া বা বািতল করার িবষেয় �যেকানও �ে �র জন � আপনার েলর অিভভাবকেদর সম �য়কারীর কােছ 

যান। 

যিদ আমার �কানও থােক তাহেল কার সে� আিম কথা বলব? 

যিদ আপনার এই স� েক � �কানও থােক তাহেল আপনার েলর অিভভাবকেদর সম �য়কারীর সােথ 

কথা বলুন: 

• �য ধরেণর তথ � ভাগ কের �নওয়া দরকার যােত আপনার িশ �াথ�ী া �ােম অংশ িনেত পাের 

• া �াম �থেক �বিরেয় আসা 
• আপনার স� ােনর অ�াকাউ � বািতল করা হে �
• া �ােম পুনরায়-নিথভ ��
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যিদ আপনার এই স� েক � �কানও থােক তাহেল NYC Kids RISE এর 833-543-7473 ন� ের 

তােদর �ফান কর �ন অথবা info@nyckidsrise.org -এ ইেমল কর �ন। 

• অ�াকাউ � ব� বহার কের �য ধরেনর িবিনেয়াগ করা হয় 

• ম� ািচং মািন 

• �যাগ �তা 
• অন�ান � া �াম-িবষয়ক সমূহ 
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