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ত্বরিত য�োগোয�োগ
স্টুডেন্ট এনড�ািডেন্ট
প্ররতটি যরেড যেযেযে তোরেকোেুরতিি (এনযিোেযেন্ট) 
জন্য রিয�ো�্স।

লিলিট করুন: schools.nyc.gov/enrollment

ফ�ান করুন: (718) 935-3500
য��ব পরিবোি NYC পোবরেক স্কু যে নতুন, তোযেি এই 
ওযেব�োইটটি schools.nyc.gov/newstudents 
রেরজট কিো উরিত

�্ালেলি ওডেিকাে ফেন্টা�েেূহ
এনযিোেযেন্ট (তোরেকোেুরতি) এবং অ্যোডরেশযন 
(েরত্স যত) �োেনো �োেরন �হোেতো রনন।
লিলিট করুন: schools.nyc.gov/welcomecenters

ব্রুকলিন 
1780 Ocean Avenue, Floor 3 
Brooklyn, NY 11230 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 17, 18, 22

415 89 Street, Floor 5 
Brooklyn, NY 11209 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 20, 21

1665 St. Mark’s Avenue, Room 116 
Brooklyn, NY 11233 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 19, 23, 32

29 Fort Greene Place, Basement (BS12) 
Brooklyn, NY 11217 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 13, 14, 15, 16

 ব্রংক্স
1 Fordham Plaza, Floor 7 
Bronx, NY 10458 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 7, 9, 10 

1230 Zerega Avenue, Room 24 
Bronx, NY 10462 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 8, 11, 12 

ে্ানহাটান
333 Seventh Avenue, Floor 12, Room 1211 
New York, NY 10001 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 1, 2, 4 

388 West 125 Street, Floor 7, Room 713 
New York, NY 10027 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 3, 5, 6

কুইন্স 
28-11 Queens Plaza North, Floor 3 
Long Island City, NY 11101 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 24, 30 

30-48 Linden Place, Floor 2 

Flushing, NY 11354 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 25, 26

90-27 Sutphin Boulevard, Floor 1 
Jamaica, NY 11435 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 27, 28, 29

স্্াডটন আইি্ান্ড
715 Ocean Terrace, Building A  
Staten Island, NY 10301 
ফে লেেট্রিক্টগুডিাডক ফেবা লিডছে: 31

ফপেশাি এেুডকশন
যপেশোে এডুযকশন �োরে্স � এবং যপ্রোরেোেগুযেো �ম্পযক্স  
আযিো জোনুন।
ফোগাডোগ: আপনোি �ন্োযনি স্কু ে
লিলিট করুন: schools.nyc.gov/specialeducation 
ইডেইি: specialeducation@schools.nyc.gov 
ফ�ান করুন: (718) 935-2007 অথবো 311
প্ররতবরধিতো�ুতি রশক্োথথী �োিো িোট্সোি অথবো ননপোবরেক 
স্কু যে �োে তোযেি পরিবোযিি schools.nyc.gov/CSE 
ওযেব�োইটটি রেরজট কিো উরিত 

ইরংলিশ ি্াঙ্ডুেি িান্াে/্ 
োলটিলিঙ্েুাি িান্াে্ োডপাট্
য��ব রশক্োথথী ইংযিরজ রশখযে তোযেি জন্য রবরেন্ন 
যপ্রোরেোে ও �োরে্স � �ম্পযক্স  জোনুন।
লিলিট করুন: schools.nyc.gov/multilingual-
learners 
ইডেইি: dml@schools.nyc.gov 
ফ�ান করুন: (212) 323-9559

অনুবাি এবরং ফিািাষ পল�ডষবা
আপনোি েোষোে অনুবোে কিো তথ্য রনন।
ফোগাডোগ: আপনোি স্কু যেি প্যোযিন্ট যকোঅরড্স যনটি  
বো রপ্ররসিপ্যোে
ইডেইি: hello@schools.nyc.gov
ফ�ান করুন: (718) 935-2013
পল�বহন (ট্্ান্সডপাডট্শন)
স্কু যে �োওেো এবং আ�ো �ম্পযক্স  আযিো জোনুন।
লিলিট করুন: schools.nyc.gov/transportation 
ইডেইি: pupiltransportationteam@schools.nyc.
gov
ফ�ান করুন: (718) 392-8855

ফরেে ও উপলথিলি ফেক করুন
আপনোি �ন্োযনি অ্যোকোযডরেক উন্নরতি রেযক �ব�েে 
যখেোে িোখুন।
ফোগাডোগ: আপনোি �ন্োযনি রশক্ক
 আপনোি NYC স্কু ে� অ্যোকোউযন্ট েগ ইন কিযত* 

http://schools.nyc.gov/enrollment
http://schools.nyc.gov/newstudents
http://schools.nyc.gov/welcomecenters
http://schools.nyc.gov/specialeducation
mailto:specialeducation@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/CSE
http://schools.nyc.gov/multilingual-learners
http://schools.nyc.gov/multilingual-learners
mailto:dml@schools.nyc.gov
mailto:hello@schools.nyc.gov
http://schools.nyc.gov/transportation
mailto:pupiltransportationteam@schools.nyc.gov
mailto:pupiltransportationteam@schools.nyc.gov
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ফেে� এবরং ে্াডন্সিড�� পক্ষ ফেডক একটি বাি্া

বিল বি ব্লাবিও  
(Bill de Blasio) 
NYC মেয়র

বরচলাি্ড  এ. কলারলানিলা  
(Richard A. Carranza) 
NYC স্কু লস্ চ্লান্সেলর

mystudent.nyc লিলিট করুন
* আপনোি স্কু ে আপনোযক অ্যোকোউন্ট খেুযত �োহো�্য কিযত পোযি 

লশক্ষােথী-দ্া�া-লশক্ষােথীডক েস্ানী 
(বুলিইরং)/হে�ানী ক�া ল�ডপাট্ করুন
একটি রনিোপে এবং যগোপনীেতোি �োযথ েস্োনী 
(বরুেইং) রিযপোট্স কিোি উপোে।
ফোগাডোগ: আপনোি স্কু যেি একজন স্োফ অথবো 
যি�যপক্ট ফি অে-এি প্ররতরনরি (রেঁেোযজো)
লিলিট করুন: nycenet.edu/bullyingreporting
ইডেইি করুন: RespectforAll@schools.nyc.gov 
ফ�ান করুন: 718-935-2288

লশশু লনরেহ (োইল্ড অ্ালবউে) ল�ডপাট্
একটি বনরলাপদ এিং ম�লাপনীয়তলার সলান্ে েস্লানী (িকুবলইং) 
বরন্পলার্ড  করলার উপলায়।
লিলিট করুন: nyc.gov/acs
ফ�ান করুন: NY মটের মসন্টলাল মরবিটেলার (SCR) চলাইল্ড 
অ্লাবিউস এন্ড ে্লালট্রিরন্েন্ট হরললাইন ফর দ্লা মিনলান্রল 
পলািবলক-এ 800-342-3720 নম্বন্র

য�োগোয�োগ রক্ো করুন

প্রিয় পপ্িবািবর্গ, 2019–20 স্কু ল িছন্র, এিং NYC পলািবলক স্কু ল �লাইিিকুন্কর 
এই িছন্রর সংখ্লায় স্লা�তে।

আেরলা বিশ্লাস কবর জ্লানই শবতি এিং মেই বিপ মকলান্িই আপবন েলাককু ন নলা 
মকন, আপনলার সন্লান একটি চেৎকলার বশক্লা পলািলার অবিকলার রলান্খ। এখলান্ন 
আপবন গুরুত্বপূর্ড স্কু ন্ল মেলা�লান্েলান্�র তে্, ম্লাগ্লাে, বনয়ে নীবত, এিং আপবন 
ও আপনলার পবরিলান্রর িন্ অন্লান্ ্ন্য়লািনীয় বরন্সলাস্ড পলান্িন। এই �লাইিটি 
আপনলার সন্লান্নর বশক্লার িন্ সিন্চন্য় ভলাল বসদ্লান্টি বনন্ত উদ্কুদ্ করন্ি। আন্রলা 
িলানন্ত, আপনলার সন্লান্নর মগ্ি অনকুেলায়ী মসকশনটি মদখকুন।

বসটি অভ বনউ ইয়ক্ড  এিং বিপলার্ড ন্েন্ট অভ এিকু ন্কশন্নর পক্ মেন্ক, আেরলা 
আপনলার এিং আেলান্দর সকল বশক্লােথীন্দর িন্ একটি চেৎকলার এিং সফল 
স্কু ল িছর কলােনলা করবছ।

একলাত্নতলার সলান্ে,

ফোশ্াি লেলেো স্কু ল  
িন্ধ সহ, NYC পলািবলক স্কু ল 
সংক্লান্ গুরুত্বপূর্ড তলাবরখ, 

কে্ডকলান্ড, এিং মশষ তলাবরখ পলািলার িন্, 
মফসিকুন্ক “NYCSchools” ললাইক 
করুন এিং রকু ইরলার ও ইনটেলাগ্্লান্ে 
আেলান্দর ফন্ললা করুন @
NYCSchools।

ইডেইি 
খির, ভরততির মশষ 
তলাবরখ, বিবভন্ন অনকুষ্লান 

এিং আিহলাওয়লা-সংক্লান্ সেয়সূবচ
পবরিত্ড ন্নর বনয়বেত ইন্েইল  
পলাওয়লার িন্ সলাইন আপ করুন 
schools.nyc.gov/connect 
-বিকলানলায়।

311 এবরং SMS  
(ফটক্সট ফেডেি) 
আপনলার েবদ স্কু ল-

সম্পরকতিত িলাড়বত মকলান ্শ্ন 
েলান্ক, 311 নম্বন্র মফলান করুন। 
আপন্ির মপন্ত ফটক্সট করুন 
“nycschools” বলন্খ 877-877 
নম্বন্র* 
*মেন্সি এিং ি্লারলার মরর ্ন্েলাি্ হন্ত পলান্র।

http://mystudent.nyc
http://nycenet.edu/bullyingreporting
mailto:RespectforAll@schools.nyc.gov
http://nyc.gov/acs
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5 সেপ্টেম্বর েকল শিক্ষার্থীপ্ের জন্য স্কু প্ল প্রর্ম শেন 
(পাবলিক স্কু লির লরি-লকন্ারগাল্টেন লিক্ার্থীলের জন্য আংলিক স্কু ি লেবস)

12 সেপ্টেম্বর প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* - এলিলেন্টালর স্কু ি এবং K-8 স্কু িগুলিার জন্য 
(সন্্যায়)

19 সেপ্টেম্বর প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* - লেডি্ স্কু িগুলিার জন্য (সন্্যায়)

26 সেপ্টেম্বর প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* - হাই স্কু িগুলিার জন্য (সন্্যায়)

30 সেপ্টেম্বর - 
1 অপ্্ষাবর

রি হািানাহ (স্কু ি বন্)

9 অপ্্ষাবর ইয়ে লকপুর (স্কু ি বন্)

14 অপ্্ষাবর কিম্াস ডড (স্কু ি বন্)

5 নপ্েম্বর ইলিকিন ডড: লিক্ার্থীরা স্কু লি আসলব না। 

6-7 নপ্েম্বর প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* - লেডি্ স্কু ি এবং D75 ডরিাগ্ােগুলিার জন্য

11 নপ্েম্বর ডেল্রান্স ডড উেযাপন (স্কু ি বন্)

13-14 নপ্েম্বর প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* - এলিলেন্টালর স্কু ি এবং K–8 স্কু িগুলিার জন্য

21–22 নপ্েম্বর প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* - হাই স্কু ি, K–12, এবং 6–12 স্কু িগুলিার জন্য 

28-29 নপ্েম্বর র্্যাংক্সলগলেংলয়র ছুটি (স্কু ি বন্)

23 শিপ্েম্বর – 
1 জষানুয়ষাশর

িীতকািীন ছুটি (স্কু ি বন্)

2 জষানুয়ষাশর স্কু ি পুনরায় খুিলব

20 জষানুয়ষাশর ড. োটিটেন িুর্ার লকং জলুনয়র ডড (স্কু ি ছুটি)

27 জষানুয়ষাশর ক্্যালরকাি ডড - শুধুোত্র উপলরর ডগ্লডর লিক্ার্থীলের জন্য  
(হাই স্কু ি এবং 6–12 স্কু লির লিক্ার্থীরা স্কু লি আসলব না, এর ব্যলতক্রে হি D75 স্কু লির 
ডরিাগ্ােগুলিার লিক্ার্থীরা) 

17–21 সেব্রুয়ষাশর েধ্য িীলতর ছুটি (স্কু ি বন্)

4–5 মষার্চ প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* - এলিলেন্টালর স্কু ি এবং K–8 স্কু িগুলিার জন্য

12–13 মষার্চ প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* - লেডি্ স্কু ি এবং D75 ডরিাগ্ােগুলিার জন্য

19–20 মষার্চ প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* - হাই স্কু ি, K–12, এবং 6–12 স্কু িগুলিার জন্য 

9-17 এশপ্রল বসন্তকািীন (স্ীং) ছুটি(স্কু ি বন্)

7 সম প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* এলিলেন্টালর স্কু ি এবং K–8 স্কু িগুলিার জন্য (সন্্যায়)

2019-20 স্কু ি ক্যালিন্ার
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14 সম প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* - লেডি্ স্কু িগুলিার জন্য (সন্্যায়) 

21 সম প্যালরন্ট টিচার কনফালরন্স* হাই স্কু ি, K–12, এবং 6–12 স্কু িগুলিার জন্য (সন্্যায়) 

25 সম ডেলোলরয়াি ডড (স্কু ি বন্)

4 জনু এলনোসটোলর ডড: লিক্ার্থীরা স্কু লি আসলব না। 

9 জনু ক্্যালরকাি ডড - শুধুোত্র লনলচর ডগ্লডর লিক্ার্থীলের জন্য  
(এলিলেন্টালর স্কু ি, লেডি্ স্কু ি, এবং D75-এর লিক্ার্থীরা স্কু লি আসলব না)

26 জনু েকল শিক্ষার্থীপ্ের জন্য স্কু লবছপ্রর সিষ শেন (আলগ ছুটি)

বেশীরভাগ স্কু ল গ্র্াজকুয়েশন হে জকুয়নর বশষদিয়ে। স্কু লগুয়লা দনজস্বভায়ে তায়ির তাদরখ দনরা্রণ েয়র। দেস্াদরত তয়্র্র জনর্ অনকুগ্হ 
েয়র আপনার সন্ায়নর স্কু য়লর সায়্ ব�াগায়�াগ েরুন।

* সমগ্ দসটিজকুয়ে পর্ায়রন্ট-টিচার েনফায়রয়সের তাদরখগুয়লা এেই। তয়ে, স্কু ল, অনকুয়মািন সায়পয়ষে দেেল্প বোয়না তাদরয়খ
েনফায়রয়সের ের্েস্া েরয়ত পায়র। সকুদনরিদিষ্ট েমস্ূদচ জানয়ত স্কু য়লর সায়্ ব�াগায়�াগ েরুন। পরীষোর তাদরখ ও অনর্ানর্ েমস্ূদচর
জনর্, দভদজট েরুন: schools.nyc.gov/calendar।

স্কু ল শিশ্রি্গুপ্লষার 
ম্যষাপ
আপনার স্কু ল দিদ্রিক্ট এেং বজানভকুক্ত স্কু লগুয়লা
খকুঁয়জ বের েরয়ত, দভদজট েরুন:  
schools.nyc.gov/find-a-school।

schools.nyc.gov/calendar
schools.nyc.gov/find-a-school
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এই গোইযড আযে

P.4   2019–20 স্কু ি ক্াডিন্ডা�

P.5  লেল্রিক্ট ে্াপ

P.7  NYC স্কু িেেূহ: ইকু্ইটি 
অ্ান্ড এডক্সডিন্স �� অি

P.8   আলি্ োইল্ডহুে িালন্রং
•  ইনফ্লান্ট এিং রিললার মকয়লার ম্লাগ্লাে

• 3-K
• ব্-K
•  3-K এিং ব্-K ম্লাগ্লােগুন্ললান্ত আন্িদন

P.10  NYC স্কু িগুডিাডি 
িালিকািটুলতি (এনড�াি)
•  এবলন্েন্টলাবর স্কু ল (মগ্ি K–5) 

• চলার্ড লার স্কু ল 

•  ব�ফন্রি অ্লান্ড র্লান্লনন্রি ম্লাগ্লাে 

• বেিল্ স্কু ল (মগ্ি 6–8) 

• হলাই স্কু ল (মগ্ি 9–12) 

P.18  কডিডি� িন্ পল�কল্পনা
•  অ্লাকলান্িবেকস 

•  কন্লন্ি ভরততি (এনট্লাসে) পরীক্লা 

•  কন্লন্ি আন্িদন 

•  কন্লি এিং ক্লাবরয়লান্রর িন্ 
বরন্সলাস্ড 

•  কন্লন্ির বয়য় িহন 

P.21   লশক্ষােথীডি� ফশখাে 
েহােিা প্রিান
• মপেশলাল এিকু ন্কশন

•  ইংবলশ ল্লাঙ্কুন্য়ি ললান্ডলাস্ড/েলাবটিবলঙ্কুয়লাল 
ললান্ডলাস্ড

• অনকুিলাদ এিং মদলাভলাষ পবরন্ষিলা 

•  বশক্লােথীর অগ্�বত এিং ম্লান্েলাশন 

•  ক্লাসরুন্ের িলাইন্র মশখলা 

P.25   লপিাোিাডি� ক্ষেিােন 
(এেপাওো�ডেন্ট)
• বশক্কন্দর সলান্ে কলাি করলা 

• প্লান্রন্ট টিচলার কনফলান্রসে 

•  স্কু ন্লর কে্ডশলাললা, বেটিং, এিং বসদ্লান্ন্ 
অংশগ্হর করলা 

• প্লান্রন্ট বলিলারবশপ পবিশন 

P.27  েবা� িন্ িে্
• আবে কলার সলান্ে কেলা িলন্িলা? 

•  বসটি স্কু লগুন্ললান্ত েলাতলায়লান্তর 
পবরিহন  

• স্লাস্্ এিং কল্লার 

• স্কু ন্লর খলািলার 

• শৃঙ্খললা এিং বনরলাপত্লা 

P.32   আপনা� অলিকা�গুডিা 
িানুন
• আেলান্দর সকল বশক্লােথীন্ক ্বতরক্লা 

•  বশক্লােথীন্দর মভলারদলান্নর অবিকলার সংক্লান্ 
বিজ্বতি 

•  ম�লাপনীয়তলার মফিলান্রল অবিকলার সম্পরকতিত 
বিজ্বতি 

P.34  েূলেপত্র 

লবষেেূলে
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NYC স্কু লসমহূ: ইকুযুইটি অযুান্ড এক্সেক্লন্স ফর অল

বশক্লােথীরলা মেই মহলাক নলা মকন, মেখলান্নই েলাককু ক নলা মকন, এিং 
মে ভলাষলান্তই কেলা িলকুক নলা মকন, বনউ ইয়ক্ড  বসটির পলািবলক 
স্কু লগুন্ললা সকল বশক্লােথীন্দর তলান্দর সন্ি্ডলাচ্চ সম্লািনলা অি্ড ন 
করলার িন্ ্স্তুত কন্র। 

2015-এর মহেন্ন্ (ফল), মেয়র বিল বি ব্লাবসও বসটির 
বশক্লােথীন্দর িন্ ইক্যুইটি অযুান্ড এক্সেক্েন্স ফি অে -এ 
উচ্চলাকলাঙ্খী লক্্ সহ এক সলাবর সম্পলাদ্ কলাে্ডলািলী উপস্লাপন 
কন্রন—এর লক্্ হন্ছে 2026 সলাল নলা�লাদ, 80 শতলাংশ 
বসটি বশক্লােথী সেয়েন্তলা হলাই স্কু ল গ্্লািকুন্য়শন করন্ি, এিং 
দকুই-তৃতীয়লাংশ কন্লন্ির কন্িলার পলান্ি্র িন্ ্স্তুত হন্ি। 

এই লক্্ অি্ড ন করন্ত, বনউ ইয়ক্ড  বসটি বিপলার্ড ন্েন্ট অি 
এিকু ন্কশন বনম্নবলবখত উন্দ্লা�গুন্ললা বনন্য়ন্ছঃ

3-K/লপ্র-K �� অি
পঁলাচ িছর আন্�, বনউ ইয়ক্ড , প্রি-K ফি অে ম্লাগ্লান্ের 
েলাি্ন্ে বসটির ্ন্ত্ক চলার িছর িয়সীন্দর িন্ উচ্চ েলান্নর 
পূর্ড বদিস প্রি-প্কন্ডািরাক্ ্্গন (প্রি-K) বিনলা েূন্ল্ ্দলান 
কন্র আবল্ড চলাইল্ডহুি এিকু ন্কশন্নর িলাতীয় েলানদণ্ড ্বতষ্লা 
কন্রন্ছ। 

ঐ সফলতলার উপর ভর কন্র, এই মহেন্ন্ (ফল), DOE 
বসটির বতন িছর িয়সীন্দরন্ক পূর্ড বদিন্সর আবল্ড চলাইল্ডহুি 
এিকু ন্কশন বিনলােূন্ল্ ্দলান্নর িন্ 3-K ফি অে উন্দ্লা� 
চলালকু কন্রন্ছ। 3-K ফর অল িত্ড েলান্ন বকছকু  বনরদতিষ্ট বিসট্রিন্ক্ট 
আন্ছ এিং সম্প্রসলাবরত হন্ছে। 

েকডি� িন্ AP
2021 সলান্লর মহেন্ন্র েন্ি্, সি বসটি হলাই স্কু ল বশক্লােথীর 
িন্ অন্ত পঁলাচটি অযুাডভান্সড প্লেসক্েন্ট (AP) মকলাস্ড 
সহিলভ্ হন্ি।

েবা� িন্ কলপিউটা� োডেন্স
NYC ফলাউন্ন্ডশন ফর কবম্পউরলার সলান্য়সে এিকু ন্কশন 
(CSNYC) এিং রবিন হুন্ির সলান্ে পলািবলক-পলাইন্ভর 
অংবশদলাবরন্ত্বর েলাি্ন্ে, 2025 সলান্লর েন্ি্, সি বনউ ইয়ক্ড  

বসটি পলািবলক স্কু ল বশক্লােথীরলা স্কু ন্লর ্বতটি িলান্প উচ্চ 
েলান্নর কপ্পিউ্াি সাক্য়ক্ন্স (CS) বশক্লা গ্হর করন্ি। 

	 কবম্পউরলার সলান্য়সে ফর অল সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত 
cs4all.nyc -ওন্য়িসলাইরটি মদখকুন।

কডিি অ্াডক্সে �� অি 
2019-20 স্কু ল িছর অনকুেলায়ী, বেিল স্কু ল বশক্লােথী 6-8 
মগ্ন্ি েলাকলাকলালীন সেয় একটি কন্লি ক্লাম্পলাস পবরদশ্ডন্নর 
অন্তপন্ক্ একিলার সকুন্েলা� পলান্ি। অবতবরতিভলান্ি, সকল 
বসটি পলািবলক স্কু ল গ্্লািকুন্য়র বনি চলাবহদলােলাবফক কন্লি 
ও ক্লাবরয়লার পবরকল্পনলাসহ হলাই স্কু ল ত্লা� করন্ি এিং মসই 
পবরকল্পনলা িলাস্িলায়ন্ন সহলায়ক বরন্সলাস্ড এিং বনন্দ্ড শনলা ললাভ 
করন্ি।

	 বনউ ইয়ক্ড  বসটির ইককু ্ইটি এন্ড এক্সন্লসে ফর অল-এর 
বেশন ও উন্দ্লা� সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানকুন schools.
nyc.gov/equityandexcellence -ওন্য়িসলাইন্র।

140,000
কে্ডচলারী

80,000
বশক্ক

1.1 লেলিেন
বশক্লােথী

NYC স্কু লগুযলোর উপরররিত্র (ওভোররভউ):

http://cs4all.nyc
http://schools.nyc.gov/equityandexcellence
http://schools.nyc.gov/equityandexcellence
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আরে্স িোইল্ডহুড েোরন্সং

ইন�্ান্ট অ্ান্ড টেিা� ফকো� 
ফপ্রারোে
মেসি পবরিলার আয় এিং মেলা�্তলার শত্ড গুন্ললা পূরর কন্র 
তলান্দর ছয় সতিলাহ মেন্ক দকুই িছন্রর সন্লানন্দর এই ম্লাগ্লাে 
পবরন্ষিলা মদয়। পবরিলান্ররলা িলাবড় অেিলা মসন্টলান্র অিবস্ত 
ম্লাগ্লাে মিন্ছ বনন্ত পলান্র। ম্লাগ্লােগুন্ললা গ্ীষ্মকলাল সহ, 
সলারলা িছর িন্র পবরচলাবলত হয়। মহি টেলার্ড  সহ, বকছকু  ম্লাগ্লাে 
আন্ছ, মেগুন্ললা অি্লাহত তলাবলকলাভূবতি (এনন্রলালন্েন্ট) 
অফলার কন্র, এর েলান্ন হল আপনলার সন্লান িছন্রর মে মকলান 
সেয় এই ম্লাগ্লােগুন্ললান্ত ভরততি হন্ত পলারন্ি।

		ইনফ্লান্ট অ্লান্ড রিললার মকয়লার ম্লাগ্লান্ে 
তলাবলকলাভকুতি হওয়লা সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত, অনকুগ্হ 
কন্র মদখকুন schools.nyc.gov/earlylearn। 

3-K 
স্কু ল এিং িীিন্ন ভবিষ্ত সলাফন্ল্র িন্ ্স্তুত হন্ত 3-K 
ম্লাগ্লােগুন্ললা বতন িছর িয়সীন্দর িন্ অনন্ সকুন্েলা� ্দলান 
কন্র। উচ্চ েলান্নর ব্স্কু ল বশশুর বকন্ডলার�লান্র্ড ন ও পরিতথী 
বশক্লা�ত কে্ডসম্পলাদনলার উন্নবত ঘরলায়।

বনউ ইয়ক্ড  বসটির মেসি বশশু 2017 সলান্ল িন্মগ্হন কন্রন্ছ, 
তলারলা 2020-21 স্কু লিছন্র 3-K ম্লাগ্লান্ে অংশগ্হর করলার 
মেলা�্। িত্ড েলান্ন 3-K বনম্নবলবখত বিসট্রিক্টগুন্ললান্ত মদয়লা 
হন্ছে*, বকন্তু NYC-র সকল পবরিলার এই ম্লাগ্লােগুন্ললান্ত 
আন্িদন করলায় স্লা�তেঃ

	❯ 	বিসট্রিক্ট 4 (ইটে হলারন্লে)

	❯ 	বিব্রিক্ট 5 (হলারন্লে)

	❯ 	বিসট্রিক্ট 6 (ওয়লাবশংরন হলাইরস এিং ইনউি)

	❯ 	বিসট্রিক্ট 7 (সলাউে ব্ংক্স)

	❯ 	 বিসট্রিক্ট 8 (থ্র�স মনক, কলান্টন্ট ক্লাি, মপলহলাে মি, 
ক্লান্সল বহল, সলাউন্ড বভউ, হলান্টস পন্য়ন্ট)

	❯ 	বিসট্রিক্ট 9 (গ্্লান্ড কনন্কলাস্ড, হলাইবব্ি, েবরসলাবনয়লা)

	❯ 	বিসট্রিক্ট 16 (মিিন্ফলাি্ড -টেলাইন্ভসলান্ট)

	❯ 	বিসট্রিক্ট 19 (ইটে বনউ ইয়ক্ড )

	❯ 	বিসট্রিক্ট 23 (ব্লাউসেবভল, ইটে বনউ ইয়ক্ড , ওন্শন 
বহল)

	❯ 	বিসট্রিক্ট 27 (ব্ি চ্লান্নল, হলাওয়লাি্ড  বিচ, ওিন পলাক্ড , 
রকওন্য়ি) 

	❯ 	বিসট্রিক্ট 31 (টে্লান্রন আইল্লান্ড)

	❯ 	বিব্রিক্ট 32 (িকুশউইক)

*মহেন্ (ফল) 2019 পে্ডন্

  আন্রলা িলানকুন nyc.gov/3k -বিকলানলায়। 

লপ্র-K 
ব্-K বশশুন্দর সেস্লা সেলািলান করন্ত, ্শ্ন করন্ত, ভলাষলার 
দক্তলা িলাড়লান্ত, এিং একসলান্ে কলাি করন্ত মশখলায়। বনউ 
ইয়ক্ড  বসটির ্বতটি চলার িছন্রর বশশু উচ্চ েলান সম্পন্ন, 
পূর্ড বদিন্সর ব্-K-মত বিনলােূন্ল্ অংশগ্হর করন্ত পলান্র। 
্বতটি এললাকলার বিব্রিক্ট স্কু ল, ব্-K মসন্টলার এিং বনউ ইয়ক্ড  
বসটি আবল্ড এিকু ন্কশন মসন্টলারগুন্ললান্ত (NYCEECs) এই 
ম্লাগ্লােগুন্ললা অিবস্ত।

		আন্রলা িলানকুন nyc.gov/prek -বিকলানলায়। 

schools.nyc.gov/3k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
schools.nyc.gov/earlylearn
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3-K এবরং লপ্র-K ফপ্রারোেগুডিাডি 
আডবিন ক�া� লকছু প�ােশ্
সি্ডন্শষ তে্, অনকুষ্লান (ইন্ভন্টস), এিং মশষ তলাবরখ 
(মিিললাইন) িলানন্ত DOE-র ব্-K (nyc.gov/prek) 
এিং 3-K (nyc.gov/3k) ওন্য়িসলাইন্র ্লায়ই বভবির 
করুন। 

ফহেন্ত (�ি) 2019:

	� 	একটি MySchools একলাউন্ট খকুলকুন (মসর আপ করুন) 
(myschools.nyc) েলার সলাহলান্ে্ আপনলার এললাকলার 
ম্লাগ্লােগুন্ললা খকুঁিন্ত, বিন্লেষর এিং আন্িদন করন্ত 
পলারন্িন।

	� 	ব্-K এিং 3-K ভরততি সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত একটি 
এবলন্েন্টলাবর ভরততি কে্ডশলাললায় (অ্লািবেশনস ইন্ভন্ন্ট) 
মেলা� বদন। ইন্ভন্ন্টর তলাবরখগুন্ললা খকুঁন্ি বনন schools.
nyc.gov/calendar -এই বিকলানলায়। 

িানেুাল� 2020:

	� 		ব্-K এিং 3-K অ্লািবেশনস সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত 
প্রি-K অযুাডপ্েশনস রাইডটি পড়কুন, মেরলা পলাওয়লা েলান্ি 
DOE-এর ব্-K ওন্য়িসলাইন্র এিং সলারলা বসটি িকুন্ড় 
অিবস্ত ফ্লাবেবল ওন্য়লকলাে মসন্টলারগুন্ললান্ত। 

	� 	পছন্দের কে্ডশলাললাগুবলর (ইন্ভন্ট) ওন্পন হলাউন্স অংশ 
বনন। DOE-এর ব্-K এিং 3-K ওন্য়িসলাইন্র তলাবরখ 
ও স্লান সম্পরকতিত তে্ মপলাটে করলা হন্ি।

ফ�ব্রুোল� 2020:

	� 	 েখন ব্-K এিং 3-K অ্লািবেশন ্বক্য়লা শুরু হন্ি, 
তখন আপনলার সন্লান্নর েলাইস্কু লস (MySchools) 
আন্িদন্ন 12-টি পে্ডন্ ম্লাগ্লাে মেলা� করুন। আপবন 
ি্বতি�তভলান্ি ফ্লাবেবল ওন্য়লকলাে মসন্টলান্র উপবস্ত 
হন্য় অেিলা (718) 935-2067 নম্বন্র মফলান কন্রও 
আন্িদন করন্ত পলান্রন।

	� 	ব্-K/3-K ভরততি (অ্লািবেশনস) সম্পন্ক্ড  ্শ্ন আন্ছ? 
আউরবরচ টিে মেন আপনলান্ক মফলান কন্র মসিন্ন্ 
schools.nyc.gov/enrollment -ওন্য়িসলাইন্র 
অনকুন্রলাি করুন, অেিলা আপনলার স্লাবনয় ফ্লাবেবল 
ওন্য়লকলাে মসন্টলান্রর টেলাফ সদন্স্র সলান্ে কেলা িলকুন, 
অেিলা মফলান করুন (718) 935-2009 নম্বন্র। 

আ
রে

্স িোইল্ড
হুড

 ে
োরন্সং

আপলন লক িাডনন?
DOE সকল বসটি স্কু ন্লর 
মকলায়লাবলটি স্্লাপশর (গুর�তেলান্নর 
উপবরবচত্র), �লাইি এিং পলারফন্ে্ডসে 
ি্লাশন্িলাি্ড  ্কলাশ কন্র। আপনলার স্কু ন্লর 
অনকুশীলন, পবরন্িশ ও কে্ডসম্পলাদনলা সম্পন্ক্ড  
আন্রলা িলানন্ত schools.nyc.gov/
schoolqualityreports -ওন্য়িসলাইরটি 
মদখকুন।

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k
https://www.myschools.nyc
schools.nyc.gov/calendar
schools.nyc.gov/calendar
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/learn-about-enrollment
https://www.schools.nyc.gov/about-us/reports/school-quality
https://www.schools.nyc.gov/about-us/reports/school-quality
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এপ্েক্েন্টাপ্ি স্্ে বশশুরলা মেন পরিতথী মগ্িগুন্ললার চ্লান্লঞ্জ 
মেলাকলান্িললা করন্ত পলান্র, মসলন্ক্্ তলান্দর সহলায়তলা করলার 
িন্ তলান্দর মশখলার এিং নতকু ন নতকু ন বিষয় েন্ন রলাখলার 
ক্েতলা িলাড়লায়, এিং তলান্দর সিৃনশীলতলা ও সেলান্ললাচনলােূলক 
বচন্লা করন্ত মশখলায়। মগ্ি K-5 বশক্লােথীন্দর বরবিং (পড়লা), 
রলাইটিং (মলখলা), বলন্সবনং (মশলানলা), বপেবকং (িললা), ে্লাে 
(�বরত), সলান্য়সে (বিজ্লান), মসলাশ্লাল টেলাবিি (সেলাি পলাি), 
মহলে (স্লাস্্), বফবিক্লাল এিকু ন্কশন (মদহচচ্ড লা বশক্লা), এিং 
আর্ড ন্স (বশল্পকললা) বভবত্�ত দক্তলা িলাড়লায়।

বনউ ইয়ক্ড  বসটির সকল বশক্লােথীরলা, মে ক্লান্লন্ডলার িছন্র 
তলান্দর িয়স পঁলাচ হন্ি, মসিছর তলারলা এবলন্েন্টলাবর স্কু ন্লর 
বকন্ডলার�লান্র্ড ন্ন ভরততি হিলার মেলা�্ হন্ি। ্বত শীতকলান্ল, 
পরিতথী স্কু লিছন্রর িন্ আেরলা বকন্ডলার�লান্র্ড ন্ন ভরততির 
আন্িদন গ্হর কবর এিং মেলা�্ সকল আন্িদনকলারীর একটি 
আসন পলািলার বনশ্চয়তলা মদই। আপনলার সন্লান েবদ িত্ড েলান্ন 
ব্-K-এর বশক্লােথী হন্য়ও েলান্ক, আপনলান্ক অিশ্ই একটি 
বকন্ডলার�লান্র্ড ন্নর আন্িদন িেলা বদন্ত হন্ি।

োট্া� স্কু ি (K–12)
এছলাড়লাও NYC পবরিলান্ররলা চলাইন্ল চা ্্গ াি স্্ক্ে আন্িদন 
করন্ত পলান্র, মেগুন্ললা একটি কন্টলান্ক্টর অবিন্ন পবরচলাবলত 
হওয়লা স্লািীন পলািবলক স্কু ল, অেিলা পঁলাচ িছর পে্ডন্ “চলার্ড লার”, 
এিং ব্-K সহ, এবলন্েন্টলাবর, বেিল, এিং/অেিলা হলাই স্কু ল 
মগ্িগুন্ললান্ক পবরন্ষিলা বদন্ত পলান্র। বনউ ইয়ন্ক্ড , েবদ মকলান 
বশক্লােথী পলািবলক স্কু ন্ল ভরততি হিলার মেলা�্ হয়, তন্ি মস চলার্ড লার 
স্কু ন্ল ভরততি হিলারও মেলা�্।

মেন্হতকু  চলার্ড লার স্কু লগুন্ললা বনিস্ভলান্ি তলান্দর পলাি্ক্ে 
এিং বনয়ে নীবত িলাে্্ড  কন্র, সকুবনরদতিষ্ট ভরততির তে্ এিং 
অ্লাকলান্িবেক ্ত্লাশলা এক স্কু ল মেন্ক অন্ স্কু ন্ল বভন্ন হন্ত 
পলান্র। ্বতটি চলার্ড লার স্কু ন্লর বনিস্ ভরততির আন্িদন এিং 
লরলাবর আন্ছ, এিং বশক্লােথীরলা তলান্দর ইছেলা অনকুেলায়ী েতগুন্ললা 
চলার্ড লার স্কু ন্ল খকুবশ আন্িদন করন্ত পলান্র। 

পবরিলান্ররলা বসটির মকলান চলার্ড লার স্কু ন্ল আন্িদন করন্ত 
উৎসলাবহ হন্ল, তলান্দর উবচত হন্ি আেলান্দর ওন্য়িসলাইন্রর 
Find a School (ফাইন্ড এ স্্ে) রকুলটি ি্িহলার কন্র, মকলান 
স্কু লটি তলান্দর সন্লানন্দর িন্ সিন্চন্য় মিশী ্ন্েলাি্ মকলান ্, 
তলা বনর্ডয় করলা। ভরততি ্বক্য়লা এিং পলাি্ক্ে সম্পন্ক্ড  আরও 
িলানন্ত ্বতটি স্কু ন্লর সলান্ে পৃেকভলান্ি মেলা�লান্েলা� করুন। 

		 বসটির চলার্ড লার স্কু লগুন্ললা সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত মদখকুন 
schools.nyc.gov/charters। 

এরেযেন্টোরি স্কু ে (যরেড K–5)

এলিডেন্টাল� স্কু ডি  
আডবিন ক�া� লকছু  
প�ােশ্
 সি্ডন্শষ ভরততির তে্, বিবভন্ন অনকুষ্লান,  
এিং আন্িদন্নর মশষ তলাবরখ িলানন্ত DOE-র 
এবলন্েন্টলাবরন্ত ভরততির ওন্য়িসলাইর  
(schools.nyc.gov/enrollment) মদখকুন। 

ফেডটেম্ব� 2019: 

	� 	একটি MySchools অ্লাকলাউন্ট ততবর 
করুন (myschools.nyc সলাইন্র) এিং 
ি্লাশন্িলান্ি্ড  আপনলার সন্লানন্ক মেলা� করুন। 
এরপর আপনলার মকলান মিলানভকুতি স্কু ল আন্ছ 
বকনলা খকুঁন্ি মদখকুন এিং আপনলার বিকল্পগুন্ললা 
অনকুসন্ধলান করুন।

অডক্টাব� 2019: 

	� 	একটি ফ্লাবেবল ওন্য়লকলাে মসন্টলার অেিলা 
বনকরস্ স্কু ল মেন্ক লকন্ডা�গাডট্ন 
অ্ান্ড লগ�ডটে অ্ান্ড ট্াডিনডটে 
অ্ােলেশন্স গাইে-এর একটি কবপ বনন।

	� 	একটি এবলন্েন্টলাবর স্কু ল অ্লািবেশনস 
কে্ডশলাললায় উপবস্ত মহলান। ইন্ভন্ন্টর  
তলাবরখগুন্ললা খকুঁন্ি বনন schools.nyc.gov/
calendar -এই বিকলানলায়।

	� 	ওন্পন হলাউস এিং রকু ্ন্রর তলাবরখগুন্ললা িলানন্ত 
স্কু ন্লর সলান্ে সরলাসবর মেলা�লান্েলা� করুন, অেিলা 
আেলান্দর ওন্য়িসলাইন্র ওন্পন হলাউন্সর 
তলাবরখগুন্ললা মদন্খ বনন।

নডিম্ব� 2019: বকন্ডলার�লান্র্ড ন্ন আন্িদন্নর 
বপবরয়ি শুরু হন্ি। MySchools-এ অনললাইন্ন 
সি্ডন্েলার 12টি পে্ডন্ ম্লাগ্লান্ে আন্িদন করুন, 
িলানকুয়লাবরন্ত আন্িদন্নর মশষ সেন্য়র েি্ 
আপবন চলাইন্ল ফ্লাবেবল ওন্য়লকলাে মসন্টলান্র 
ব�ন্য় অেিলা (718)935-2009 নম্বন্র মফলান 
কন্রও আন্িদন করন্ত পলান্রন।

schools.nyc.gov/charters
http://schools.nyc.gov/enrollment
https://www.myschools.nyc
www.schools.nyc.gov/Calendar
www.schools.nyc.gov/Calendar
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লকন্ডা�গাডট্ন:
বকন্ডলার�লান্র্ড ন্ন স্লাক্রতলা এিং অঙ্কশলাস্ত্র মশখলার ্লােবেক 
বভবত্ ্বতবষ্ত হয়। পলাি্বিষন্য়র েন্ি্ আন্ছঃ

 z  ির্ডেলাললা মশখলা (এর েন্ি্ অন্ভূ্ডতি আন্ছ ির্ডেলাললার 
আওয়লাি, শব্দ, উচ্চলারর);

 z  েকুন্খ িললার েলাি্ন্ে, এঁন্ক, ও বলন্খ িলারনলা এিং 
অনকুভূবত মশয়লার করলা;

 z  বেউবিক, েকুভন্েন্ট, এিং মলেন্েবকং অন্বেষর করলা;

 z  সংখ্লা পবরবচবত এিং 100 পে্ডন্ �রনলা; এিং

 z  10 পে্ডন্ সংখ্লার মেলা� এিং বিন্য়লা�।

প্রেে ফরেে
্েে মগ্ন্ির বশক্লােথীরলা শব্দ, �বরত (ে্লাে), এিং তলান্দর 
চলাবরপলান্শর ি�ৎ সম্পন্ক্ড  মশখলার পলাি্ক্ন্ে অন্ভূ্ডতি 
আন্ছঃ

 z  মলেইস ভ্লালকু্ এিং পূন্রলা নম্বর সম্পন্ক্ড  মিলাঝলা;

 z  20 পে্ডন্ সংখ্লার মেলা� এিং বিন্য়লা�।

 z  সেয় িলন্ত পলারলা; এিং

 z  িীবিত বিষন্য়র �িন এিং আচরর সম্পন্ক্ড  পলাি করলা। 

লদ্িীে ফরেে:
ববিতীয় মগ্ন্ির বশক্লােথীরলা বিবভন্ন রকে মরক্সন্রর (পলাি্) 
সলাহলান্ে্ বরবিং এিং রলাইটিং-এ দক্তলা িলাড়লান্ি এিং তলান্দর 
�বরন্তর পিূ্ড িছন্রর দক্তলাগুন্ললান্ক আন্রলা সম্প্রসলাবরত 

করন্ি। ববিতীয় মগ্ন্ির বশক্লােথীরলা েলা বশখন্িঃ

 z  তলান্দর বনন্িন্দর মলখলা সম্পলাদন (এবির) করলা;

 z  তলারলা েলা পন্ড়, তলা বনন্য় "মক, কী, মকলােলায়, কখন, মকন 
এিং কীভলান্ি" ইত্লাবদ ্শ্ন করলা;

 z  অংক-বভবত্ক ওয়লাি্ড  ্িন্লে (পলাটি�বরত) সেলািলান 
করলা;

 z  পবরেলাপ করলার ্চবলত ইউবনন্রর ি্িহলার করলা; এিং

 z  ্ লােবেক আে্ড সলান্য়সে অন্বেষর করলা।

িৃিীে ফরেে
তৃতীয় মগ্ন্ি, বশক্লােথীরলা তলান্দর চলাবরপলান্শর ি�ত সম্পন্ক্ড  
অি্য়ন করন্ি, তলান্দর িলারনলাগুন্ললা আন্রলা পেষ্টভলান্ি ্কলাশ 
করন্ত বশখন্ি, এিং �বরন্ত তলান্দর পলাবন্ডত্ আন্রলা িৃবদ্ 
করন্ি। তৃতীয় মগ্ন্ির বশক্লােথীরলাঃ

 z  100 পে্ডন্ সংখ্লা বদন্য় গুর এিং ভলা� কন্র সেস্লা 
সেলািলান করন্ত বশখন্ি;

 z  ভগলাংশ (ফ্্লাকশন) সম্পন্ক্ড  একটি িলাররলা ততবর করন্ি;

 z  বিন্শ্র বিবভন্ন কবেউবনটি এিং সংসৃ্বত সম্পন্ক্ড  বশখন্ি;

 z  উবদ্দ এিং ্লারীরলা বকভলান্ি তলান্দর পবরন্িন্শর 
সলান্ে বনন্িন্দর খলাপ খলাইন্য় মনয় এিং িসিলাস কন্র 
মসসম্পন্ক্ড  বশখন্ি; এিং

 z  ্ েেিলান্রর েত (3-8 মগ্ি) NY মটের ে্লাে/ELA 

পরীক্লা বদন্ি িন্ল ্ত্লাশলা করলা হয়।

এ
রে

যেন্ট
োরি স্

কুে



1312 1312

এ
রে

যে
ন্ট

োরি
 স্

কুে

েিটুে্ ফরেে
েখন বশক্লােথীরলা চতকুে্ড মগ্ন্ি েলান্ি, তলারলা েলা বশখন্িঃ

 z  বিবভন্ন মরক্সন্রর (পলাি্) েূলভলাি অেিলা বিষয়িস্তু 
বচবনিত করন্ত, মনলার বনন্ত, বরসলাচ্ড  করন্ত, এিং তে্ 
গুছলান্ত বশখন্ি;

 z  ভগলাংশ (ফ্্লাকশন) মেলা�, বিন্য়লা�, এিং গুর করন্ি;

 z  মকলার, ভর, এিং সেয় �রনলা করন্ি;

 z  শবতি (এনলারিতি), �বত (মেলাশন), বিদক্ু ত (ইন্লক্ট্রিবসটি), 
এিং চকুম্বকন্ত্বর (ে্লা�ন্নটিিে) তিবশষ্ট্ অন্বেষর  
করন্ি; এিং

 z  ্ লারীসত্লা (অর�লাবনিে) এিং পবরন্িন্শর ভলারসলাে্ 
(ইন্কলাবসন্টেে) সম্পন্ক্ড  অি্য়ন করন্ি, এিং কীভলান্ি 
পলাবন, েলাটি, এিং িলাতলাস পরপেন্রর সলান্ে বক্য়লা 
্বতবক্য়লা কন্র।

পঞ্চে ফরেে
পঞ্চে মগ্ন্ির বশক্লােথীরলা -- মেরলা বেিল্ স্কু ন্ল েলািলার  
আন্� মশষ মগ্ি -- মেসি বিষয় তলারলা 6-8 মগ্ন্ি পড়ন্ি  
ঐ বিষয়গুন্ললার উপর তলারলা েন্নলাবনন্িশ করন্ি। মেসি  
বিষয় পঞ্চে মগ্ন্ির বশক্লােথীরলা পড়ন্ি তলা হলঃ 

 z  আলঙ্কলাবরক (বফ�লান্রটিভ) ভলাষলা ি্িহলার করন্ত বশখন্ি; 

 z  দশবেক একশ-এর স্লান পে্ডন্ ি্িহলার করন্ত বশখন্ি;

 z   ভবলউে এিং ি্লাবেবত সম্পন্ক্ড  িলারনলা ততবর করন্ি;

 z   অ্লািভলাসেি দশবেক (ফ্্লাকশন), পবরেলাপ 
(মেিলারন্েন্ট), এিং সূচক (এক্সন্পলান্নন্ট) কীভলান্ি 
ি্িহলার করন্ত হন্ি তলা অন্বেষর করন্ি; এিং

 z  মভৌ�বলক বিশ্ (ওয়লাল্ড্ড  বিওগ্লাফী), পবশ্চেলা সংসৃ্বত 
(ওন্য়টেলান্ড কলালচলার), এিং আবদ পবশ্চেলা সেলাি ি্িস্লা 
(আবল্ড ওন্য়টেলান্ড মসলাসলাইটি) সম্পন্ক্ড  পড়ন্ি।

লগ�ডটে অ্ান্ড ট্াডিনডটে ফপ্রারোে 
(ফরেে K-5)

প্রফক্্ড অযুান্ড ্যুাক্েক্ন্টড (G&T) কে্ডসূবচগুবল 
উন্নতেলান্নর এন্লন্েন্টলাবর স্কু ন্লর বিকল্প, মেগুন্ললা 
বশক্লােথীন্দর দ্রুততর, কন্িলার এিং মপেশলাললাইিি 
বনন্দ্ড শনলা ্দলান কন্র। মেসি বশক্লােথী K–3 মগ্ন্ি ভরততি 
হন্ছে, তলারলা G&T ভরততি ্বক্য়লায় অংশগ্হর করলার িন্ 
মেলা�্, েলার েন্ি্ অন্ভূ্ডতি আন্ছ একটি G&T েূল্লায়ন।

		আরও িলানকুন schools.nyc.gov/gt -সলাইন্র।

schools.nyc.gov/gt
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বশক্লােথীর অ্লাকলান্িবেক এিং সলােলাবিক-েলানবসক মিন্ড় 
ওিলায় একটি গুরুত্বপূর্ড সেয় হন্ছে প্েডে স্্ে। এরলা 
এেন একরলা সেয় েখন তলান্দর শলারীবরক, েলানবসক, এিং 
সলােলাবিক পবরিত্ড ন ঘন্র। বশক্লােথীরলা তলান্দর স্বকয়তলা 
অন্বেষর করলার পলাশলাপলাবশ হলাই স্কু ল এিং এর পরিতথী 
িীিন্নর বভবত্ স্লাপন করলা শুরু কন্র, এই সেয় বপতলােলাতলা 
বহন্সন্ি সন্লান্নর সলান্ে সম্পৃতি েলাকলা এিং তলান্দর িীিন্ন বক 
ঘরন্ছ মসসম্পন্ক্ড  মখঁলাি খির রলাখলা ্ন্য়লািন। 

মেসি বশক্লােথী িত্ড েলান্ন পঞ্চে মগ্ন্ি মকলান একটি K-5, 
K-8, অেিলা K-12 স্কু ন্ল পড়ন্ছ, তলান্দর েবদ বনবশ্চত 
(�্লারলান্টন্টি) অফলার মেন্কও েলান্ক, তিকুও তলান্দর পঞ্চে 
মগ্ন্ি েলাকলা অিস্লায় এই মহেন্ন্ (ফল) বেিল্ স্কু ন্লর িন্ 
আন্িদন করন্ত হন্ি। K-6 স্কু ন্লর বশক্লােথীরলা তলান্দর ষষ্ 
মগ্ন্ির মহেন্ন্ (ফল) আন্িদন করন্ি। বকছকু  বেিল্ স্কু ন্লর 
ম্লাগ্লাে আন্ছ মেগুন্ললা বশক্লােথীর আন্িদন - মগ্ি, পরীক্লার 
ফললাফল, এিং/অেিলা অন্লান্ েলানদন্ণ্ডর উপর বভবত্ কন্র, 
অেিলা ভরততির গুরুত্ব - বশক্লােথী মকলােলায় িসিলাস কন্র িলা 
স্কু ন্ল েলায় তলার উপর বভবত্ কন্র ততবর করলা। 

			বেিল্  স্কু ন্ল ভরততি সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত  
schools.nyc.gov/middle -সলাইরটি মদখকুন।

রেডে্ স্কু ে (যরেড 6–8)

লেেি স্কু ডি আডবিডন  
লকছু প�ােশ্
সি্ডন্শষ ভরততির তে্, বিবভন্ন অনকুষ্লান, এিং 
আন্িদন্নর মশষ তলাবরখ িলানন্ত DOE-র  
বেিল্ স্কু ল ভরততির ওন্য়িসলাইর (schools.nyc.
gov/middle) মদখকুন।

ফেডটেম্ব� 2019: 
	� 	একটি MySchools অ্লাকলাউন্ট ততবর করুন 

(myschools.nyc সলাইন্র) এিং ি্লাশন্িলান্ি্ড  
আপনলার সন্লানন্ক মেলা� করুন।

অডক্টাব� 2019: 

	� 	2019-এর মহেন্ন্ (Fall) এলিডেন্টাল� 
স্কু িগুলি এবরং �্ালেলি ওডেিকাে 
ফেন্টা�েেূডহ িি্, DOE-র বেিল্ স্কু ন্ল 
ভরততির �লাইি মদখকুন।

	� 	বেিল্ স্কু ন্লর বিবভন্ন অপশনগুন্ললা আন্ললাচনলা 
করন্ত �লাইন্িসে কলাউন্সেলন্রর সলান্ে সলাক্লাৎ 
করুন। 

 �  ওন্পন হলাউস ও তে্ অবিন্িশন সম্পন্ক্ড  
িলানন্ত সরলাসবর স্কু লগুবলর সলান্ে মেলা�লান্েলা� 
করুন, এিং বেিল স্কু ল মেললা ও অন্লান্ 
অনকুষ্লান্ন অংশ বনন।

নডিম্ব� 2019: 

 �  MySchools-এ অেিলা আপনলার স্কু ল 
কলাউন্সেলন্রর েলাি্ন্ে আপনলার সন্লান্নর 
বেিল্ স্কু ল আন্িদনটি মদখকুন। আপনলার 
সন্লান্নর আন্িদনপন্ত্র 12টি পে্ডন্ ম্লাগ্লাে 
অন্ভকু্ডতি করুন এিং আপনলার ্কৃত পছন্দের 
অগ্লাবিকলারক্ে অনকুেলায়ী সলািলান। 

 �  অবিশন, ইন্টলারবভউ, এিং/অেিলা েূল্লায়নসহ 
স্কু ন্ল ভরততির মেন্কলান িলাড়বত শত্ড  পূরর করন্ত 
্স্তুত েলাককু ন। 

schools.nyc.gov/middle
schools.nyc.gov/middle
schools.nyc.gov/middle
https://www.myschools.nyc
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ষষ্ঠ ফরেে
েখন বশক্লােথীরলা বেিল্ স্কু ল শুরু কন্র, তখন তলান্দর বকছকু  
পলাি্ বিষয়িস্তু তলান্দর বনম্নবলবখত বশক্লা িলাি্তলােূলক কন্রঃ

 z  ভলাষলার চচ্ড লা, তশলী, এিং িলারলার উন্নয়ন্ন ির্ডনলােূলক এিং 
বিতক্ড েূলক মলখলা বলখন্ি।

 z  এবরয়লা, সলান্ফ্ড স, মপবরবেরলার, এিং ভবলউে সহ 
ি্লাবেবতক জ্লান িৃবদ্ করন্ি।

 z  অ্লালন্িব্লা, টে্লাটিসটিকস, এিং মরবশও অি্য়ন 
করন্ি;

 z  পৃবেিীর পবরন্িন্শর ভলারসলাে্ (ইন্কলাবসন্টেে) সম্পন্ক্ড  
তলান্দর িলাররলা আন্রলা �ভীরতর করন্ি; এিং

 z  আবফ্কলা, এবশয়লা, ইউন্রলাপ, এিং অন্্রিবলয়লা সহ পবশ্চে 
ম�লাললান্ি্ডর ভূন্�লাল এিং ইবতহলাস অন্বেষর করন্ি।

েপ্তে ফরেে
সতিে মগ্ন্ি, বশক্লােথীরলাঃ

 z  বিবভন্ন িলারলার এিং তশলীর মলখলা বলখন্ি, এর েন্ি্ 
অন্ভূ্ডতি আন্ছ বভন্ন বভন্ন েতিলান্দ বিতক্ড েূলক রচনলা 
মলখলা;

 z  মরর, মরবশও, ম্লান্পলারশন, এিং পলান্স্ডন্ন্টি ি্িহলার 
কন্র �লাবরবতক সেস্লা সেলািলান করন্ি;

 z  ি্লাবেবতক মক্ত্র �িন করন্ি;

 z  ভূতত্ত্ব (বিন্য়লালবি) এিং ্ন্কৌশল (ইনবিবনয়লাবরং) 
সম্পন্ক্ড  পড়ন্ি;

 z  ঔপবনন্িবশক সেন্য়র আন্� মেন্ক �ৃহেকুন্দ্র সেয় 
পে্ডন্ এই বসটি, বনউ ইয়ক্ড  মটের, এিং আন্েবরকলার 
ইবতহলাস বশখন্ি; এিং

 z  বভিক্ু য়লাল আর্ড স, বেউবিক, ি্লাসে অেিলা বেন্য়রলার 
অন্বেষর করন্ি।

অষ্টে ফরেে
অষ্টে মগ্ন্ির বশক্লােথীরলা েলান্দর হলাই স্কু ন্ল েলািলার আন্� 
পূর্ড এক িছর িলাবক আন্ছ, তলারলাঃ

 z  হলাই স্কু ল পে্ডলান্য়র পলান্ি্র িন্ ্স্তুত হিলার লন্ক্্ 
ি্লাপক পবরসন্রর মলখলা অনকুিলািন এিং বিন্লেষর করন্ি;

 z  মলখলার বিবভন্ন মকৌশল বশখন্ি, এর েন্ি্ অন্ভূ্ডতি 
আন্ছ সলাদশৃ্েূলক (এনলান্ললাবি), ইবঙ্তেূলক 
(অ্লালকুশন), এিং বিদ্রুপলাত্মক (আয়রবন) িলারলা;

 z  বিতক্ড েূলক মলখলা েকুবতি এিং কলারর বদন্য় বিন্লেষর 
করন্ি;

 z  গ্লাফ ি্িহলার কন্র অ্লালন্িব্লার (িীি�বরত) সূত্র 
সেলািলান করন্ি, বপেলান্�লাবরয়লান বেওরী ি্িহলার করন্ি, 
এিং ববি- ও বত্রেলাবত্রক আকৃবত বিন্লেষর করন্ি; এিং

 z  মিন্নটিকস (্িননশলাস্ত্র) এিং এন্ভ্লালকুশনলাবর 
(ক্েবিকলাশ-সম্বন্ধীয়) িলান্য়লালবি পড়ন্ি।
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হাই স্্ে একটি চেক্দ সেয়; বশক্লােথীন্দর িন্ অন্নক 
অপশন আন্ছ -- এিং একই সলান্ে অন্নক বিলাবয়ত্বও আন্ছ। 
বিবভন্ন বিষয়িস্তু বশক্লােথীরলা আয়ত্ করন্ত েন্নলাবনন্িশ কন্র, 
কন্লি এিং ক্লাবরয়লার অন্বেষর কন্র, এিং গ্্লািকুন্য়শন্নর 
শত্ড লািলী পূরন্রর লন্ক্্ কলাি কন্র। মগ্ি, মকলাস্ডওয়লাক্ড , 
বনয়বেত পলাি্ক্ে িবহভূ্ডত কে্ডকলান্ড, ইন্টলান্ডশীপ, এিং 
ভললান্টন্টয়লান্রর অবভজ্তলা খকুিই গুরুত্বপূর্ড। সন্লান্নর মকলান ্ 
বিলাবয়ত্বটিন্ত তলার অগ্লাবিকলার বদন্ত হন্ি এিং বিকভলান্ি 
পড়লান্শলানলা এগুন্ছে বকনলা তলা বনবশ্চত করন্ত, আপনলার 
সহলায়তলা তলার ্ন্য়লািন হন্ত পলান্র।

বনউ ইয়ক্ড  বসটির বশক্লােথীন্দর অষ্টে মগ্ন্ি েলাকলাকলালীন  
সেয় অিশ্ই হলাই স্কু ন্লর িন্ আন্িদন করন্ত হন্ি।  
700-এর মিশী ম্লাগ্লাে আন্ছ, এিং বশক্লােথীরলা সি্ডন্েলার 
12টি পে্ডন্ ম্লাগ্লাে তলান্দর আন্িদন্ন অন্ভূ্ডতি করন্ত 
পলারন্ি। বকছকু  স্কু ল মকলান্স্ডর মগ্ি (ফললাফল), প্নউ ইয়ক্গ  প্টে্ 
ইংপ্েশ েযুাঙ্ক্্য়জ আ ্্গস (ELA) অযুান্ড েযুাথক্েটিকস 
পরীক্লা, উপবস্বত, অবিশন, এিং/অেিলা অন্লান্ েলানদণ্ড 
েূল্লায়ন কন্র, অেিলা বশক্লােথী মকলােলায় িসিলাস কন্র তলার 
উপর বভবত্ কন্র ভরততির অগ্লাবিকলার বনি্ডলারর কন্র। 

		হলাই স্কু ন্ল ভরততি সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত  
schools.nyc.gov/high -সলাইরটি মদখকুন। 

LaGuardia High School-এ আগ্হী বশক্লােথীরলা 
সন্ি্ডলাচ্চ ছয়টি টেকু বিওন্ত অবিশন বদন্ত পলান্র, এিং/অেিলা 
প্পেশাোইজড হাই স্্ে অযুাডপ্েশন প্্টে (SHSAT) বদন্ত 
পলান্র, েলা আরটি প্পেশাোইজড্ হাই স্্ক্ে ভরততিন্ত ি্িহৃত 
হয়।

			মপেশলাললাইিি্ হলাই স্কু ন্ল ভরততি সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত 
schools.nyc.gov/shs -সলাইরটি মদখকুন।

		DREAM ম্লাগ্লান্ের েলাি্ন্ে SHSAT-এর িন্ ্স্তুবত 
মনয়লা সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত মদখকুন schools.nyc.
gov/dreamprogram। 

হাই স্কু ডি আডবিন ক�া� লকছু 
প�ােশ্
হলাই স্কু ল অ্লািবেশন সংক্লান্ সি্ডন্শষ তে্ সহ, অনকুষ্লান 
এিং মশষ তলাবরখ িলানন্ত DOE-র হলাই স্কু ল অ্লািবেশন 
ওন্য়িসলাইরটি মদখকুন (schools.nyc.gov/high)।

একটি MySchools একলাউন্ট (myschools.nyc) ততবর 
করুন এিং ি্লাশন্িলান্ি্ড  আপনলার সন্লানন্ক অন্ভূ্ডতি করুন। 
NYC-র হলাই স্কু ল অপশনগুন্ললা সহ, মকলাস্ডসেূহ, মপেলার্ড স, 
এিং আরও বিষন্য় িলানন্ত MySchools ি্িহলার করুন।

অডক্টাব� 2019: 

	� 	2019-এর মহেন্ন্ (Fall) হলাই স্কু ল এিং ফ্লাবেবল 
ওন্য়লকলাে মসন্টলারগুন্ললান্ত লভ্, নতকু ন হাই স্্ে ভর্তিি 
রাইডটি মদখকুন।

 NYC-র স্পেশালাইজড্ হাই স্কু লগুললালে 
আলেদন করলে আগ্রহী?

	� 	সি্ডন্শষ ্কলাবশত প্পেশাোইজড্ হাই স্্েস ট্েক্ডন্ট 
হযুান্ডব্কটি পড়কুন, েলা পলাওয়লা েলান্ি 2019-এর মহেন্ন্ 
(ফল) schools.nyc.gov/shs -ওন্য়িসলাইন্র, এিং 
MySchools-এ আপনলার সন্লান্নর পরীক্লা এিং/
অেিলা অবিশন সেয়সূবচভূতি করুন।

	� 	হলাই স্কু ল অ্লািবেশনস �লাইন্ির “Know Your 
Chances” (“আপনলার সম্লািনলা সম্পন্ক্ড  িলানকুন”) 
মসকশনটিন্ত ব্রিনি অেিলা অবিশন্নর িন্ ম্লাগ্লান্ের 
শত্ড লািলী মদখকুন।

	� 	হলাই স্কু ন্ল ভরততি সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত হলাই স্কু ল মফয়লান্র 
অংশ বনন।

	� 	সরলাসবর স্কু ন্ল মেলা�লান্েলা� কন্র তলান্দর মকলান বিন্শষ 
অনকুষ্লান, ওন্পন হলাউস িলা বশক্লােথী বিলারলা পবরচলাবলত 
সফর (রকু ্র) আন্ছ বকনলা মখঁলাি করুন। 

নডিম্ব� 2019: 

	� 	েখন ভরততি ্বক্য়লা শুরু হন্ি, তখন আপনলার সন্লান্নর 
আন্িদনপন্ত্র 12টি পে্ডন্ ম্লাগ্লাে অন্ভকু্ডতি করুন এিং 
ওগুন্ললান্ক আপনলার ্কৃত অগ্লাবিকলারক্ে অনকুেলায়ী 
সলািলান।

	� 	আপনলার আন্িদন্ন ম্লাগ্লান্ের আিবশ্ক েূল্লায়ন, 
অবিশন, ইন্টলারভতিউ, অেিলা অন্লান্ শত্ড লািলীগুন্ললা পূরর 
করুন।

	� 	2019-এর বিন্সম্বন্রর মশষ তলাবরন্খর েন্ি্ 
MySchools-এ অেিলা আপনলার সন্লান্নর স্কু ল 
কলাউন্সেলন্রর েলাি্ন্ে আন্িদন করুন। 

 োে্ 2020: বশক্লােথীরলা হলাই স্কু ল অফলার পলান্ি, এর েন্ি্ 
অন্ভূ্ডতি মপেশলাললাইিি্ হলাই স্কু ল। এই সেয়, বশক্লােথীন্দর 
সকুন্েলা� েলাকন্ি তলান্দর একটি অফলার গ্হর করলার অেিলা 
রলাউন্ড 2 ভরততি ্বক্য়লায় অংশগ্হর করলার। একটি রলাউন্ড 
2-এর অফলার রলাউন্ড 1-এর অফলান্রর েলায়�লায় স্লান কন্র 
মনয়; বশক্লােথীরলা অফলারগুন্ললা মেন্ক মেন্কলান একটি মিন্ছ 
বনন্ত পলারন্িন নলা। রলাউন্ড 2 অফলার পলািলান্নলা হন্ি 2020-এর 
মে েলান্স।

হোই স্কু ে (9–12 যরেড)

schools.nyc.gov/high
schools.nyc.gov/shs
schools.nyc.gov/dreamprogram
schools.nyc.gov/dreamprogram
schools.nyc.gov/high
https://www.myschools.nyc
schools.nyc.gov/shs
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অ্াকাডেলেকে
হলাই স্কু ল মশষ হিলার আন্�, বশক্লােথীন্দর িলাি্তলােূলকভলান্ি 
বিবভন্ন সকুবনরদতিষ্ট মকলান্স্ড এিং ইংন্রবি, �বরত, টেলাবিি 
(সেলাি পলাি), এিং বিজ্লান সহ বিবভন্ন বিষন্য় পরীক্লায় 
পলাশ করন্ত হন্ি। হলাই স্কু ল গ্লািকুন্য়র হন্ত বশক্লােথীন্দরন্ক 
অিশ্ই বনরদতিষ্ট বিষয়গুন্ললান্ত 44 মক্বির অি্ড ন করন্ত 
এিং বনরদতিষ্ট পরীক্লাগুন্ললান্ত উত্ীর্ড হন্ত হন্ি।

স্কু ন্লর উবচত বশক্লােথীরলা মেন হলাই স্কু ল মেন্ক কন্লি অেিলা 
ক্লাবরয়লান্র উত্রন্নর িন্ পবরকল্পনলা কন্র তলা বনবশ্চত 
করলা।

লেড্াো� িন্ শি্াবিী
বনউ ইয়ক্ড  মটেন্র, বশক্লােথীরলা বতন িরন্নর বিন্লেলােলা অি্ড ন 
করন্ত পলান্র: একটি প্োকাে প্ডক্লোো, একটি প্িক্জন্টস্ 
প্ডক্লোো, অেিলা একটি অযুাডভান্সড প্িক্জন্টস্ প্ডক্লোো। 
সকল বশক্লােথীন্ক সিন্চন্য় কন্িলার বিন্লেলােলা অপশন 
মেরলা তলার পন্ক্ সম্পন্ন করলা সম্ি মসরলার িন্ উৎসলাবহত 
করলা উবচত। েবদ মকলান প্লান্রন্ট েন্ন কন্র মে তলান্দর 
সন্লান সেয়েত গ্্লািকুন্য়শন করন্ত পলারন্ি নলা, তলান্দর 
উবচত বশক্লােথীর �লাইন্িসে কলাউন্সেলন্রর সলান্ে অবতসত্ত্বর 
মেলা�লান্েলা� করলা। 

		 মললাকলাল, বরন্িন্টস, এিং অ্লািভলাসে বরন্িন্টস-
এর শত্ড লািলী সম্পন্ক্ড , এিং পলাশলাপলাবশ কন্লি ও 
ক্লাবরয়লান্রর ্স্তুবত সম্পন্ক্ড  িলানন্ত হন্ল, মদখকুন 
schools.nyc.gov/graduationrequirements।

বশক্লােথীন্দর েতকু রকুককু  সম্ি সন্ি্ডলাচ্চ চ্লান্লঞ্জপূর্ড মকলাস্ড সম্পন্ন 
করলা উবচত এিং তলারলা উচ্চতর মকলাস্ডওয়লাক্ড , ইন্লকটিভ, 
এিং ্ন্য়লািন্ন িলাড়বত সহলায়তলার সকুন্েলা� গ্হর করন্ত 
পলান্র। 

বশক্লােথীরলা েলারলা হলাই স্কু ল শুরু করন্ত েলান্ছে তলান্দর 
িলারলািলাবহক কযুাপ্িয়াি এন্ড প্্কপ্নকযুাে এড্ক্কশন (CTE) 
মকলাস্ড মনয়লার সকুন্েলা� রন্য়ন্ছ, একটি সকুবনরদতিষ্ট ক্লাবরয়লান্রর 
লন্ক্্ এই সেন্য় বশক্লােথীরলা সলান্য়সে, মরকন্নলালবি, 
ইবঞ্জবনয়লাবরং, এিং ে্লাে (STEM) অি্য়ন করন্ি এিং 
ইন্ডলাব্রিন্ত কে্ডরত মপশলািীবিন্দর পলান্শ কলাি কন্র ঐ 
মপশলায় দক্তলা অি্ড ন করন্ি। মপশলার েন্ি্ অন্ভূ্ডতি 
হন্ছে মরকন্নলালবি, মহলে মকয়লার, বেবিয়লা এন্ড বিিলাইন, 
কন্রিলাকশন, ইবঞ্জবনয়লাবরং, ট্্লাসেন্পলান্র্ড শন, ককু বলনলাবর আর্ড স 
এন্ড হসবপরলাবলটি, এিং বিিন্নি।

		আন্রলা িলানকুন cte.nyc -সলাইন্র।

রে্ািডুেশডন� অন্ান্ উপাে
অবতবরতি িয়সী অেিলা স্ল্প মক্বির অি্ড ন কন্রন্ছ এেন 
বশক্লােথীন্দর হলাই স্কু ল বিন্লেলােলা অি্ড ন করলা এিং হলাই স্কু ল 
পরিতথী িীিন্নর িন্ ্স্তুত হন্ত সহলায়তলা করলার িন্ 
অবতবরতি ম্লাগ্লাে আন্ছ। 

ট্্ান্স�া� স্কু ি
16-21 িছর িয়সী বশক্লােথী েলারলা কেপন্ক্ এক িছর হলাই 
স্কু ন্ল পড়লা মশষ কন্রন্ছ তলারলা ট্লাসেফলার স্কু ন্ল ভরততি হন্ত 

হো
ই 

স্
কুে

www.cte.nyc
schools.nyc.gov/graduationrequirements
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হোই স্
কুে

পলান্র। ট্্লাসেফলার হলাই স্কু ন্ল অন্ সি হলাই স্কু ন্লর েতই 
গ্্লািকুন্য়শন্নর শত্ড লািলী আন্ছ এিং বশক্লােথীন্দর অিশ্ই 
বদন্নর মিললা ফকু ল-রলাইে স্কু ন্ল উপবস্ত হন্ত হন্ি। হলাই স্কু ল 
সম্পন্ন করলার পর এিং কন্লি ও ক্লাবরয়লান্রর িন্ ্স্তুত 
হন্ত ট্্লাসেফলার হলাই স্কু ল বশক্লােথীন্দর মক্বির এিং দক্তলা 
অি্ড ন্নর িন্ বিবভন্ন সকুন্েলা� ্দলান কন্র।

ইেরং অ্াোটি বড�া ফেন্টা�
17 মেন্ক 21 িছর িয়সী বশক্লােথীরলা, েলারলা চলার িছর হলাই 
স্কু ন্ল পন্ড়ন্ছ এিং অন্তপন্ক্ 17 মক্বির অি্ড ন কন্রন্ছ 
তলারলা ইয়ং অযুাডাল্ট বক্িা প্সন্টাি (YABC)-এ ভরততি হিলার 
মেলা�্। মেসি হলাই স্কু ল বশক্লােথী মক্বির অি্ড ন্ন বপবছন্য় 
পন্ড়ন্ছ, স্কু ন্ল আসলা িন্ধ কন্র মদয়লার সম্লািনলা আন্ছ, 
অেিলা বদন্নর মিললা তলান্দর ্লাতি িয়স্ন্দর েত বিলাবয়ত্ব 
পলালন করন্ত হয় মে কলারন্ন তলারলা স্কু ন্ল আসন্ত পলান্র 
নলা - YABC বিন্লেলােলা নলা ্দলানকলারী এেন একটি বিন্কন্লর 
ম্লাগ্লাে। 

লেড্াো� লবকল্প
বসটি অবিিলাসী এিং বশক্লােথীরলা েলারলা বসটি হলাই স্কু ল 
বিন্লেলােলা সেয়েত অি্ড ন করন্ত পলারন্ি নলা, তলান্দর িন্ 
অন্লান্ সলাটি্ডবফন্কশন এিং ্শংসলাপত্র (মক্ন্িনবশয়লাল) 
অি্ড ন করলার সকুন্েলা� রন্য়ন্ছ, মেগুন্ললা তলান্দর হলাই স্কু ল 
পরিতথী ক্লাবরয়লান্রর অপশন িলাড়লান্ত সহলায়তলা করন্িঃ

প্ােওডেি টটু রে্ািডুেশন ফপ্রারোে
প্ােওডেি টটু রে্ািডুেশন (P2G) (গ্্লািকুন্য়শন্নর 
বভন্ন পে) বশক্লােথীন্দর ভবিষ্ন্ত সফল হিলার িন্ 
্স্তুবত এিং রকুলস বদন্য় সহলায়তলা কন্র মেন তলারলা হাই স্্ে 
ইক্যুইভযুাক্েপ্ন্স প্ডক্লোো (হলাই স্কু ন্লর সেেলান্নর বিন্লেলােলা) 
অি্ড ন করন্ত পলান্র।

17–21 িছর িয়সী বশক্লােথীন্দর িন্ P2G একটি সেগ্ 
বসটির বিবভন্ন স্লান্ন অিবস্ত বিনলােূন্ল্ ্দলানকৃত ফকু ল-
রলাইে ম্লাগ্লাে।

		আন্রলা িলানকুন p2g.nyc -বিকলানলায়।

অ্াোটি অ্ান্ড কলন্টলনউইরং এেুডকশন 
ফপ্রারোে
21 িছর এিং অবিক িয়সীরলা অ্লািলাটি মিবসক 
এিকুন্কশন, হলাই স্কু ল ইককু ্ইভ্লান্লবসে, ইংবলশ ফর 
বপেকলাস্ড অভ আদলার ল্লাঙ্কুন্য়ন্িস,এিং ক্লাবরয়লার এন্ড 
মরকবনক্লাল এিকুন্কশন ম্লাগ্লান্ের ক্লান্স ভরততি হন্ত পলান্র। 
ক্লাস অনকুবষ্ত হয় পঁলাচ িন্রলার সিগুন্ললান্ত এিং ওগুন্ললা 
অফলার করলা হয় বদন্ন, সন্ধ্লায় এিং সতিলাহলান্ন্। 

		অ্লািলাটি এিকু ন্কশন সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানকুন  
schools.nyc.gov/adulted -বিকলানলায়।

কডেন্সডেন্ট ফরেডেনলশোি  
(প্রা�লভিক প্রশরংোপত্র)
বশক্লােথীরলা দকুই ্কলার কন্েসেন্েন্ট মক্ন্িনবশয়লাল 
অি্ড ন করন্ত পলান্র, মেগুন্ললা বিন্লেলােলা নয়ঃ দ্লা CDOS 
কন্েসেন্েন্ট মক্ন্িনবশয়লাল এিং দ্লা বস্লস অ্লান্ড 
অ্লাবচভন্েন্ট কন্েসেন্েন্ট মক্ন্িনবশয়লাল। 

সকল বশক্লােথী েলারলা অন্তপন্ক্ িলার িছর স্কু ন্ল পন্ড়ন্ছ, 
বকন্ডলার�লান্র্ড ন সহ, কযুাপ্িয়াি প্ডক্ভেপক্েন্ট এন্ড 
অক্যুক্পশনাে টোপ্ডজ প্রেক্ডনপ্শয়াে (CDOS) অি্ড ন 
করন্ত পলান্র, েলা বশক্লােথীন্দর ্লােবেক পে্ডলায় মেন্ক দক্ 
পে্ডলান্য় CDOS বশক্লার েলান অনকুেলায়ী ্স্তুত হওয়লান্ক 
স্ীকৃবত মদয়। বশক্লােথীরলা ক্লাবরয়লার পবরকল্পনলা, বনন্য়লা�-
মেলা�্তলার ম্লাফলাইল, এিং কলাি বভবত্ক বশক্লায় কেপন্ক্ 
স্কু লসেরেতিত 54 ঘণ্লা সহ ক্লাবরয়লার ্স্তুবতর অবভজ্তলা 
অি্ড ন্ন 216 ঘণ্লা সম্পন্ন কন্র। 

দযুা প্স্েস এন্ড অযুাপ্চভক্েন্ট কক্েন্সক্েন্ট প্রেক্ডনপ্শয়াে 
বশক্লােথীন্দর স্কু ল পরিতথী িীিনেলাপন, বশখন এিং কলান্ির 
িন্ আিশ্ক অ্লাকলান্িবেক, মপশলা উন্নয়ন ্লােবেক 
মেলা�্তলার দক্তলা, সফলতলা ও অন্লান্ আিশ্ক বভবত্র 
স্ীকৃবত মদয়। এই মক্ন্িনবশয়লাল মকিলেলাত্র প্নউ ইয়ক্গ  
প্টে্ অল্টািক্নটিভ অযুাক্সসক্েন্ট (NYSAA) (বনউ 
ইয়ক্ড  মটেন্রর বিকল্প েূল্লায়ন)-এ অংশগ্হরকলারী েলারলাত্মক 
জ্লান�ত ্বতিবন্ধতলােকুতি বশক্লােথীন্দর মদওয়লা েলান্ি।

schools.nyc.gov/adulted
http://p2g.nyc/about/
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পবরিলার েত তলাড়লাতলাবড় কন্লন্ি উপবস্ত হিলার িন্ 
পবরকল্পনলা করন্ি, বশক্লােথীন্দর পরিতথী িলাপগুন্ললার পে তত 
তলাড়লাতলাবড় সহি হন্য় েলান্ি। চলার িছন্রর কন্লি অেিলা দকুই 
িছন্রর কন্লন্ি ভরততি হিলার পবরকল্পনলা, অেিলা চলাককু রীন্ত 
অেিলা চলাককু রীর ্বশক্র ম্লাগ্লান্ে মেলা� মদন্ি মেরলাই মহলাক; 
বশক্লােথী এিং তলান্দর বপতলােলাতলান্দর উবচত হন্ি �লাইন্িসে 
কলাউন্সেলন্রর সলান্ে সিসেয় মেলা�লান্েলা� মরন্খ বিবভন্ন 
সকুন্েলা�,আন্িদন, এিং ভরততি সম্পন্ক্ড  আললাপ করলা। 

অ্াকাডেলেকে
আন্রলা মিশী চ্লান্লবঞ্জং ক্লাস বশক্লােথীন্দর অ্লািভলাসেি 
বরন্িন্টস বিন্লেলােলা শত্ড লািলী পূরন্র এিং কন্লি ও 
কে্ডন্ক্ন্ত্রর িন্ ্স্তুত হন্ত সহলায়তলা করন্ত পলান্র। এই 
অ্লািভলাসেি ক্লাসগুন্ললার েন্ি্ অন্ভূ্ডতি হন্ত পলান্রঃ 

অ্ােিান্সে ফ্েডেন্ট (AP) ক্লাসগুন্ললা  
হন্ললা কন্লি-পে্ডলান্য়র মকলাস্ড েলা বিন্দবশ ভলাষলা, বশল্পকললা, 
ইংন্রবি, ইবতহলাস, সরকলার, �বরত, বিজ্লান, ইত্লাবদসহ  
বিবভন্ন বিষন্য় ্দলান করলা হয়।

কডিি নাও এন্ড CUNY আলি্ কডিি 
মকলাস্ডগুন্ললা হলাই স্কু ল বশক্লােথীন্দর িন্ বফ্, এিং তলা  
CUNY কন্লি বিবগ্র িন্ �ৃহীত হয়; এিং

ইন্টা�ন্াশন্াি ব্াকািল�ডেট (IB) 
মকলাস্ডগুন্ললা, কন্লি ্স্তুবতর ক্লাস েলা আললাদলাভলান্ি িলা 
IB পলাি্ক্ন্ের অংশ বহন্সন্ি ্দলান করলা হন্ত পলান্র। 
মকলান্স্ডর বিষয়গুন্ললা হন্ল ইংন্রবি, বিন্দবশ ভলাষলা (ফন্রন 
ল্লাংগুন্য়ি), সেলািপলাি, বিজ্লান, কবম্পউরলার সলান্য়সে  
এিং অন্লান্ বিষয়।

কডিডি িলি্ (এনট্ান্স) প�ীক্ষা
কন্লন্ি ভরততির িন্ বশক্লােথীন্দর কেপন্ক্ একটি চলার 
িছন্রর কন্লি ভরততি পরীক্লা মদয়লার ্ন্য়লািন হন্ত পলান্র, 
মেেন SAT বকংিলা ACT। কন্লিগুন্ললান্ত আললাদলাভলান্ি 
মখঁলাি বনন্য় বনবশ্চত হন্ত হন্ি মকলানটিন্ক তলারলা ্লািলান্ মদন। 

PSAT
লপ্রলিলেনাল� SAT (PSAT) হন্ছে SAT-এর িন্ একটি 
চেৎকলার অনকুশীলনী। এর মস্লার SAT পরীক্লায় মকেন 
ফললাফল করন্ি তলার একটি িলাররলা বদন্ত পলান্র এিং 
বশক্লােথীরলা সম্লাি্ স্ললারশীন্পর িন্ মেলা�্ হন্ত পলান্র। 
বশক্লােথীরলা সলািলারনত 10 এিং 11 মগ্ন্ি PSAT মদয়।

		PSAT সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত collegeboard.org/ 
student/testing/psat -ওন্য়িসলাইরটি মদখকুন।

SAT
SAT একটি েলাবটিপল চন্য়স (সবিক উত্র িলাছলাই) ও রচনলা 
পরীক্লা েলা ততবর করলা হন্য়ন্ছ বশক্লােথীন্দর বরবিং, ে্লাে ও 
রলাইটিংন্য়র দক্তলা পবরেলান্পর িন্। সলািলাররত, বশক্লােথীরলা 
এই পরীক্লাটি দকুইিলার মদয়ঃ ্েেিলার 11 মগ্ন্ি এিং 
ববিতীয়িলার 12 মগ্ন্ি। কন্লিগুন্ললা ভরততির বসদ্লান্ গ্হন্রর 
সেয় সলািলাররত বশক্লােথীর উচ্চতর মস্লারটি গ্হর কন্র। েবদ 
্ন্য়লািন হয়, পরীক্লার সকুন্েলা� সকুবিিলা অনকুন্রলাি করলার িন্ 
আপনলার স্কু ন্লর সলান্ে মেলা�লান্েলা� করুন।

SAT স্কু ি লিবে
্বত িসন্ন্, বসটি হলাই স্কু লসেূহ বশক্লােথী ও পবরিলারন্দর 
বিনলােূন্ল্ 11 মগ্ন্ির বশক্লােথীন্দর SAT এিং 10 মগ্ন্ির 
বশক্লােথীন্দর PSAT ্দলান কন্র স্কু ল বদিন্স। মকলান্  স্কু ল 
বদিন্স SAT ্দলান করলা হন্ি তলা িলানন্ত একিন �লাইন্িসে 
কলাউন্সেলন্রর সলান্ে কেলা িলকুন।

		আপনলার সন্লান কীভলান্ি SAT-এর িন্ ্স্তুত হন্ত 
পলারন্ি, তলা মিন্ন বনন khanacademy.org/test-
prep/sat -এই ওন্য়িসলাইন্র।

SAT লবষে-লিলত্তক প�ীক্ষা
সলািলাররত অবিক িলাছলািলাবছ কন্র মেসি চলার িছন্রর 
কন্লন্ির িন্ আিশ্ক, পরীক্লাগুন্ললা সকুবনরদতিষ্ট মকলান 
বিষন্য়র জ্লান েলাচলাই কন্র। বশক্লােথীন্দর SAT বিষয়-বভবত্ক 
মরটেগুন্ললা ঐ বিষন্য়র হলাই স্কু ল মকলাস্ড মশষ হিলার সলান্ে 
সলান্ে বনন্য় মনয়লা উবচত। ্ন্য়লািন হন্ল, বফ পবরত্লা� এিং 
্বতিবন্ধতলা সম্পরকতিত সকুন্েলা� সকুবিিলা মদয়লা হন্ি।

		SAT ও SAT বিষয়- বভবত্ক পরীক্লা সম্পন্ক্ড  আন্রলা 
িলানন্ত sat.collegeboard.org -ওন্য়িসলাইর মদখকুন।

ACT
SAT-এর বিকল্প বহন্সন্ি, ACT ইংন্রবি, �বরত, বরবিং ও 
বিজ্লান্নর িন্ কলাে্ডকর হয়। এটি একটি রলাইটিং মসকশন 
সহ িলা ছলাড়লা অফলার করলা হয়। রলাইটিং মসকশন ইংন্রবি 
মসকশন্নর কলাি কন্র, এিং মেসি কন্লি অন্নক িলাছলাই 
কন্র বশক্লােথী গ্হর কন্র তলারলা সলািলাররত এই মসকশনটি 
িলাি্তলােূলক কন্র। বশক্লােথীরলা মে কন্লিগুন্ললান্ত আন্িদন 
করন্ি, মসগুন্ললান্ত পরীক্লা সম্পন্ক্ড  মে শত্ড গুন্ললা েলান্ক, 
মসগুন্ললা তলান্দর েলাচলাই কন্র মদখলা উবচত। ্ন্য়লািন হন্ল, 
বফ পবরত্লা� এিং ্বতিবন্ধতলা সম্পরকতিত সকুন্েলা� সকুবিিলা 
মদয়লা হন্ি।

		ACT সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত act.org -ওন্য়িসলাইরটি 
মদখকুন।

কযেযজি জন্য পরিকল্পনো 

https://www.collegeboard.org/student/testing/psat
https://www.collegeboard.org/student/testing/psat
https://www.khanacademy.org
https://www.khanacademy.org
www.act.org
http://sat.collegeboard.org
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কডিডি আডবিন
আন্িদনপত্র সেয়েত বরসলাচ্ড , ্স্তুত, এিং িেলা মদয়লার 
লন্ক্্ বশক্লােথী এিং বপতলােলাতলার একিন উপন্দষ্টলা, �লাইন্িসে 
কলাউন্সেলর, অেিলা বশক্ন্কর সলান্ে এবিষন্য় কলাি করলা 
উবচত। আন্িদনপন্ত্র ্লায়ই বশক্ন্কর সকুপলাবরশপত্র, রচনলা 
িলা মলখলার স্লাম্পল, হলাই স্কু ল ট্লাসেবক্প্ট ও কন্লন্ির ভরততি 
পরীক্লার মস্লার আিবশ্ক করলা হয়।

		কন্লন্ি আন্িদন্নর �লাইি, সেয়সীেলা, FAQ-সহ আন্রলা 
িলানন্ত bigfuture.collegeboard.org/get-in/
applying -এই ওন্য়িসলাইর মদখকুন।

কডিি এবরং ক্াল�োড�� িন্ 
ল�ডোে্

 z   কক্েজ এবং কযুাপ্িয়াক্িি পপ্িকল্পনা: schools.
nyc.gov/collegeandcareerplanning।

 z   ইংপ্েশ েযুাঙ্ক্্য়জ োন্গাি/োপ্ল্টপ্েঙ্য়্াে োন্গাস্গক্দি 
জনযু কক্েক্জ ভর্তিি পপ্িকল্পনাঃ schools.nyc.
gov/mll/collegereadiness।

 z   প্নউ ইয়ক্গ  প্টে্ হায়াি এড্ক্কশন সারভতিক্সস 
কিক্পাক্িশনঃ hesc.ny.gov। 

 zকযুাপ্িয়াি প্জানঃ careerzone.ny.gov।
 z  অযুাকাক্ডপ্েক ও আরথতিক রিস্তুপ্্ি প্চকপ্েটে: 
studentaid.ed.gov/prepare-for-college/
checklists।

IEP-েুতি লশক্ষােথীডি� িন্ উত্ত�ণ 
পল�কল্পনা 
স্কু ল পরিতথী িীিন্নর িন্ পবরকল্পনলা করলা একটি 
গুরুত্বপূর্ড ্বক্য়লা, বিন্শষ কন্র IEP েকুতি বশক্লােথীন্দর 
িন্। বপতলােলাতলান্দর উবচত সন্লান্নর গ্্লািকুন্য়শন করন্ত 
কী কী করলা ্ন্য়লািন, তলার পরিতথী উত্রন্রর িন্ 
বরন্সলাস্ড, এিং মকলান সকুন্েলা�গুন্ললা তলার িন্ন্ সিন্চন্য় 
ভলাল হন্ি মস বিষয়গুন্ললা বনন্য় তলার স্কু ন্লর সলান্ে আললাপ 
করলা। এছলাড়লাও, িন্রলা বভবত্ক ট্যুানপ্জশন অযুান্ড কক্েজ 
অযুাকক্সস প্সন্টাি উত্রন্নর (ট্্লানবিশন) পবরকল্পনলার 
িন্ বিবভন্ন বরন্সলাস্ড এিং সলাহলাে্ সহন্েলাব�তলা বদন্য় 
েলান্ক। েখন আপনলার সন্লান্নর িয়স 15 অেিলা তলার 
মিশী হন্ি, তখন তলার IEP পে্ডলান্ললাচনলার বেটিং-এর সেয় 
তলার উত্রন্রর লক্্ এিং পবরন্ষিলা বনন্য় আন্ললাচনলা 
করলার সকুন্েলা� আপবন পলান্িন। এছলাড়লাও আপনলার একটি 
মপশলােূলক পে্ডলান্ললাচনলা (মভলান্কশনলাল অ্লান্সসন্েন্ট) 
সম্পন্ন করলার সকুন্েলা� হন্ি, মেখলান্ন আপবন আপনলার সন্লান 
মে বিষয়গুন্ললান্ত ভলান্ললা মসগুন্ললা সহ, তলার পছদেসেূহ, 
এিং চ্লান্লঞ্জগুন্ললা তকু ন্ল িরন্ত পলারন্িন।

		IEP েকুতি বশক্লােথীন্দর িন্ উত্রর পবরকল্পনলা  
সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত মদখকুন  
schools.nyc.gov/IEPtransition।

কডিডি� ব্ে বহন
কডিডি� ব্ে েপিডক্ িা�ণা িাি
আরেতিক সেস্লার িন্ পবরিলার এিং বশক্লােথীর সকল 
সকুন্েলা�-সকুবিিলার সম্পন্ক্ড  িলানলা েলাবেন্য় মদয়লা উবচত নয় 
- তন্ি কন্লি িলািদ খরচ কত হন্ত পলান্র, মসরলা িলানলা 
গুরুত্বপূর্ড। কন্লন্ির সিন্চন্য় িড় খরচ হন্ললা রকু ্ইশন, 
বকংিলা কন্লি ক্লান্সর িন্ মে মিতন িলাে্্ড  কন্র, মসরলা। 
এছলাড়লাও রকু ্ইশন্নর পলাশলাপলাবশ কন্লন্ি পড়লার মেলার খরন্চর 
েন্ি্ চলারটি অবতবরতি খরন্চর খলাত অন্ভকু্ডতি আন্ছ: 

 z  রুে অ্লান্ড মিলাি্ড  (আিলাস ও খলাদ্)

 z  িই এিং আনকুষলাবঙ্ক সরঞ্জলাে

 z  ি্বতি�ত িলা হলাত খরচ

	z	পবরিহন (ট্্লাসেন্পলান্র্ড শন)

  একটি সকুবনরদতিষ্ট কন্লন্ির খরচ সম্পন্ক্ড  িলানন্ত 
collegecost.ed.gov -ওন্য়িসলাইরটি বভবির করুন। 

কডিডি� িন্ েঞ্চে

সন্লান্নর কন্লি বশক্লার িন্ সঞ্চয় শুরু করলায় মিবশ  
আন্� িন্ল মকলান বকছকু  মনই। বনউ ইয়ক্ড  মটের-এর 529 
কক্েজ প্সপ্ভংস প্রিাগ্াে পবরিলারন্ক কন্লন্ির িন্ সঞ্চয় 
করন্ত উন্লেখন্েলা�্ র্লাক্স সকুবিিলা ্দলান কন্র। মকলান আত্মীয় 
িলা িন্ধকু  ভবিষ্ত বশক্লােথীর িন্ একটি অ্লাকলাউন্ট চলালকু 
করন্ত পলান্র। 

		আরও তন্ে্র িন্ nysaves.org -বভবির  
করুন।

আলে্ক েহােিা� িন্ আডবিন 

আলে্ক েহােিা বশক্লােথীন্দরন্ক অনকুদলান, স্ললারবশপ, 
পড়লাশুনলার পলাশলাপলাবশ অে্ড উপলাি্ড ন্নর সকুন্েলা�, ঋরদলান্নর 
েলাি্ন্ে কন্লন্ির খরচ িহন্ন সলাহলাে্ কন্র। আরেতিক 
সহলায়তলা বশক্লােথী ও তলার পবরিলান্রর িন্ কন্লন্ির খরচ 
দলারুরভলান্ি কবেন্য় আনন্ত পলান্র।

বশক্লােথী�র এিং তলান্দর পবরিলারন্ক অিশ্ই কন্লন্ির  
িন্ নলানলা িরন্নর আরেতিক সহলায়তলার মেলা�্ হন্ত প্রি 
অযুাপ্লেক্কশন ফি প্ফডাক্িে ট্েক্ডন্ট এইড, েলা FAFSA, 
নলান্েও পবরবচত মসটি িেলা বদন্ত হন্ি। অনললাইন্ন FAFSA, 
1 অন্ক্টলাির তলাবরখ মেন্ক fafsa.ed.gov -ওন্য়িসলাইন্র 
পলাওয়লা েলান্ি এিং পবরিলান্রর উবচত তলান্দর সি্ডন্শষ র্লাক্স 
বররলান্ড (2018) মেন্ক ্লাতি আন্য়র তে্ ি্িহলার করলা।

FAFSA পূরন্র সহলায়তলার িন্, আপনলার স্কু ন্লর �লাইন্িসে 
কলাউবসেলর, বশক্ক, িলা ্শলাসন্কর সলান্ে কেলা িলন্ত, অেিলা 
িলারলািলাবহকভলান্ি 10টি লভ্ ভলাষলায় বিস্লাবরত বনন্দ্ড শনলা মপন্ত 
understandingfafsa.org বিকলানলায় েলান। 
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bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying
bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying
schools.nyc.gov/collegeandcareerplanning
schools.nyc.gov/collegeandcareerplanning
schools.nyc.gov/mll/collegereadiness
schools.nyc.gov/mll/collegereadiness
hesc.ny.gov
careerzone.ny.gov
studentaid.ed.gov/prepare-for-college/checklists
studentaid.ed.gov/prepare-for-college/checklists
http://schools.nyc.gov/IEPtransition.
collegecost.ed.gov
www.nysaves.org
fafsa.ed.gov
www.understandingfafsa.org
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FAFSA পূরন্রর েলাি্ন্ে, বশক্লােথীরলা কন্য়ক িরন্নর আরেতিক 
সহলায়তলা ললান্ভর মেলা�্ হয়:

েঞ্প্্ি ্দলান করলা হয় মফিলান্রল এিং মটের �ভন্ডন্েন্ট 
ছলাড়লাও, কন্লিগুবলর েলাি্ন্ে। েঞ্জকুবর মদওয়লা হয় বশক্লােথী 
ও পবরিলান্রর চলাবহদলার বভবত্ন্ত, এিং তলা মফরত বদন্ত  
হয় নলা।

NY স্টেট ট্যুইশন অযুাসিটেযুান্স স্্াগ্রাম: 
মেসি বশক্লােথী বনউ ইয়ন্ক্ড  িলাস কন্র, তলারলা বকছকু  বনরদতিষ্ট 
কন্লি ও ইউবনভলারসতিটির িন্ রকু ্ইশন অ্লাবসটে্লাসে 
ম্লাগ্লাে (TAP) নলান্ের একটি েঞ্জকুবর পলাওয়লার মেলা�্ 
হন্ত পলান্র। 

		মেলা�্তলার শত্ড , কীভলান্ি আন্িদন করন্ত হয়,  
এিং িহুল বিজ্লাবসত ্শ্ন ও উত্ন্রর িন্  
hesc.ny.gov/pay-for-college/ -ওন্য়িসলাইর 
মদখন্ত পলান্রন। 

স্োিপ্শপ সলািলাররত অ্লাকলান্িবেক, অ্লােন্লটিক, 
ভললান্টন্টয়লার কলাি, আগ্হ, িলাবত�ত পবরচয়, অেিলা 

িেথীয় বভবত্ন্ত বশক্লােথীন্দরন্ক মদয়লা হয়। বনরদতিষ্ট েলানদণ্ড 
িলানলার িন্ কন্লিগুন্ললান্ত আললাদলাভলান্ি মখঁলাি বনন। 
স্ললারবশন্পর অে্ড মফরত বদন্ত হয় নলা।

সনউ ইয়ক্ক  স্টেলটর এলসেলসিয়র 
স্লারসশপ সকল SUNY এিং CUNY-র দকুই 
ও চলার-িছন্রর কন্লি মেলা�্ বনউ ইয়ক্ড লার, েলান্দর 
পবরিলান্রর িলারষতিক আয় $125,000 পে্ডন্ তলান্দরন্ক  
বফ্ রকু ্ইশন ্দলান কন্র।

		আরও িলানন্ত hesc.ny.gov/pay-for-college 
-সলাইর মদখকুন। 

ওয়াক্গ  টোপ্ড বশক্লােথীন্দরন্ক কন্লি খরচ িহন্নর 
উন্দেন্শ্ অে্ড উপলাি্ড ন করন্ত ক্লাম্পলাস অেিলা কেকু্বনটিন্ত 
পলার্ড -রলাইে কলান্ির সকুন্েলা� ্দলান কন্র।

ঋণ (প্োন) হন্ললা কন্লন্ির িন্ অে্ড গ্হর েলা অিশ্ই 
বশক্লােথী ও তলার পবরিলারন্ক মফরত বদন্ত হন্ি। মেসি 
বশক্লােথীর আরেতিক চলাবহদলা রন্য়ন্ছ মফিলান্রল �ভন্ডন্েন্ট 
তলান্দর বনম্ন-সকুন্দ ঋর ্দলান কন্র।
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NYC লশক্ষােথী ো�া ো�-বছড�� কডিডি পড়ডছ এবরং লনি  
বালড়ডি োডক িাডি� খ�ডে� পল�োণ*

কলেজ CUNY SUNY প্রাইলেট কলেজ
টু্যইশন ও রফ $7,000 $8,310 $39,460
রুে অ্যোন্ যবোড্স  
(বোরি েোিো, খোবোি, ইউটিরেটি, পোরক্স ং খিি)

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

বই এবং আনুষোরগিক �িঞ্োে $1,364 $1,340 $1,100
�োতোেোত ও ভ্রেণ $1,054 $1,900 $1,000
ব্যরতিগত বো হোত খিি $1,788 $1,630 $1,100
লেখরাপড়রার ল�রাট খরলের পরর�রাণ $16,747 $17,040 $45,960

আলে্ক েহােিা� েহােেঙ্লি 
(�াইন্ানলশোি এইে ল�ডোে্)
FAFSA-� িন্ U.S. লেপাট্ডেন্ট অি এেুডকশডন� 
ফ�োড�ি স্টুডেন্ট এইে ওডেবোইট: fafsa.
ed.gov
লশক্ষােথী এবরং পল�বাড�� িন্ U.S. লেপাট্ডেন্ট 
অি এেুডকশডন� ফ�োড�ি স্টুডেন্ট এইে 
ওডেবোইট: studentaid.ed.gov
অববি লশক্ষােথীডি� িন্ আলে্ক েহােিা: 
thedream.us/resources/education/
FAFSA েপিডক্ িা�ণািাি: হাই স্কু ি 
লশক্ষােথীডি� িন্ একটি 'হাও-টটু' গাইে: 
understandingfafsa.org

U.S লেপাট্ডেন্ট অি এেুডকশডন� কডিডি� 
েূি্োন ও ব্েবহন-োেে্্ লবষেক গাইে: 
collegecost.ed.gov
NYC লেপাট্ডেন্ট অি এেুডকশডন� আলে্ক 
েহােিা লবষেক ওডেবোইট: schools.nyc.gov/
financialAid
�াইন্ানলশোি এইে ফিান ক্ািকুডিট�:  
finaid.org/calculators/loanpayments.phtml
FAFSA প�ূডণ� োিটি েহি িাপ:  
finaid.ucsb.edu/fafsasimplification
ফিনাড�শন NYC ফপইরং �� কডিি: 
growingupnyc.cityofnewyork.us/
generationnyc/topics/paying-for-school/

*2017 সলান্লর মহেন্ (ফল) রলাে্ড-এর উপর বভবত্ কন্র

hesc.ny.gov/pay-for-college
hesc.ny.gov/pay-for-college
www.fafsa.ed.gov
www.fafsa.ed.gov
www.studentaid.ed.gov
www.thedream.us/resources/education
http://www.understandingfafsa.org
https://collegecost.ed.gov/
schools.nyc.gov/financialaid
schools.nyc.gov/financialaid
www.finaid.org/calculators/loanpayments.phtml
http://finaid.ucsb.edu/fafsasimplification
growingupnyc.cityofnewyork.us/generationnyc/topics/paying-for-school/
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িলাবড়ন্ত ও স্কু ন্ল বশক্লােথীর মশখলায় ্দত্ সহলায়তলা বশক্লােথীর 
বশক্লায় ইবতিলাচক ভূবেকলা রলাখন্ত পলান্র। েখন পবরিলার 
সংবলেষ্ট হয়, তখন বশক্লােথীন্দর উচ্চতর মগ্ি অি্ড ন্নর 
সম্িনলা িলান্ড়, বনন্িন্দর সম্পন্ক্ড  িলাররলা ও তলান্দর ক্েতলা 
িৃবদ্ পলায়, তলারলা গ্্লািকুন্য়র করন্ত পলান্র, এিং মসন্কন্ডলাবর 
উত্র বশক্লার িন্ আগ্হী হয়। স্কু ন্ল েেলােে সলাহলাে্ মপন্ল 
বশক্লােথীরলা ক্লাসরুন্ে ভলান্ললা করন্ত ও সলাফল্ ললান্ভ সক্ে 
হয়। েবদ মকলান বশক্লােথী িলাড়বত চ্লান্লন্ঞ্জর েকুন্খলােকুবখ হয়, 
তলার চলাবহদলা পূরন্র সলাহলাে্ করন্ত বশক্লাবিষয়ক সহলায়তলা 
এিং পবরন্ষিলা বিদ্েলান আন্ছ। 

ফপেশাি এেুডকশন
ফপেশাি এেুডকশন ঐসি পবরন্ষিলা, কে্ডসবূচ,  
এিং বশক্লাবনন্দ্ড শনলান্ক মিলাঝলায় েলা বিিলাইন করলা হন্য়ন্ছ 
্বতিবন্ধতলােকুতি বশক্লােথীন্দর বশক্লা�তভলান্ি ি্বতিক 
মিন্ড় ওিলার উন্দেন্শ্। একটি ইলন্ডলিিু্ োিাইিে 
এেুডকশন ফপ্রারোে (IEP) ্রয়ন করলা হয় মসইসি 
বশক্লােথীন্দর েলারলা মপেশলাল এিকু ন্কশন পবরন্ষিলার মেলা�্। 
IEP-মত েলান্ক একিন বশক্লােথীর লক্্, আগ্হ, শবতিশলালী 
বদকসেূহ, চলাবহদলা, এিং পরলােশ্ড ্দত্ কে্ডসূবচ ও পবরন্ষিলা। 
একটি IEP-র উন্দেশ্ ্বতিবন্ধতলােকুতি বশক্লােথীন্দরন্ক  
এেন সি পবরন্ষিলা ্দলান করলা েলা সম্লাি্ নূ্নতে 
বিবিবনন্ষি আন্রলাবপত পবরন্িন্শ তলান্দর ি্বতিক চলাবহদলা 
পূরর কন্র।

েখন মকলান বশক্লােথী তলার ক্লাসরুন্ে বপবছন্য় পন্ড়,  
স্কু লগুবল মতেন বশক্লােথীন্দরন্ক সলািলারর বশক্লার পবরন্িন্শ 
িলাড়বত সহলায়তলা ্দলান করন্ত পলান্র। আপবন েবদ েন্ন 
কন্রন আপনলার সন্লান্নর িলাড়বত সহলায়তলার ্ন্য়লািন আন্ছ, 
আপবন তলান্ক বলবখতভলান্ি আপনলার সন্লান্নর পলািবলক  
স্কু ন্ল একটি মপেশলাল এিকু ন্কশন্নর েূল্লায়ন অেিলা 
“্লােবেক মরফলান্রন্লর,” িন্ মরফলার করন্ত পলান্রন  
এিং মসই বচবিন্ত মপেশলাল এিকু ন্কশন্নর িন্ অনকুন্রলাি 
িলানলান্ত পন্রন। 

আপনলার সন্লান্নর েূল্লায়ন ্বক্য়লা েখন মশষ হয়, 
আপনলান্ক আপনলার সন্লান্নর IEP টিন্ের একিন সদস্ 
বহন্সন্ি একটি বেটিংন্য় অংশগ্হন্রর িন্ন্ আেন্ত্রর 
িলানলান্নলা হন্ি মেখলান্ন বনি্ডলাবরত হন্ি আপনলার সন্লান 
মপেশলাল এিকু ন্কশন পবরন্ষিলার মেলা�্ বকনলা এিং মসই 
অনকুেলায়ী তলার িন্ একটি IEP ্রয়ন করলা হন্ি। 

		মপেশলাল এিকু ন্কশন এিং মরফলান্রল ্বক্য়লা  
সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত, অনকুগ্হ কন্র  
schools.nyc.gov/specialeducation -সলাইর 
মদখকুন। 

ইরংলিশ ি্াঙ্ডুেি িান্াে্/
োলটিলিঙ্েুাি িান্াে ্োডপাট্
একিন ইরংলিশ ি্াঙ্ডুেি িান্া�/োলটিলিঙ্েুাি 
িান্া� (ELL/MLL), এেন একিন বশক্লােথী েলার িলাবড়র 
ভলাষলা ইংন্রবি নয় এিং েলার ইংন্রবি মশখলার িন্ সহলায়তলা 
দরকলার। স্কু লগুন্ললা ELLs/MLLs-এর িন্ সকল েূল 
বিষন্য় (মকলার সলািন্িন্ক্ট) সফল হওয়লার িন্ মেন উচ্চ 
পে্ডলান্য় ইংন্রবিন্ত পড়ন্ত, বলখন্ত এিং কেলা িলন্ত পলান্র 
এটি বনবশ্চত করন্ত কলাি কন্র।

ভাষা চাসহদািমহূ শনাক্তকরণ

নতকু নভলান্ি সকল নলােভকুতি (এনন্রলালি্) বশক্লােথীন্ক  
অিশ্ই একটি বালড়� িাষা� প্রশ্নবলি (ফহাে 
ি্াঙ্ডুেি ফকাডচেডনো� - HLQ) পূরর করন্ত হন্ি 
এিং মেলা�্ বশক্ক অেিলা কেথী সদস্ কতৃ্ড ক পবরচলাবলত 
একটি ্লাবতষ্লাবনক ইন্টলারবভউন্ত অংশ বনন্ত হন্ি। েবদ 
HLQ এিং ইন্টলারবভউন্ত মদখলা েলায় মে, িলাবড়ন্ত ইংন্রবি 
বভন্ন অন্ মকলান ভলাষলা ি্িহৃত হয়, আপনলার সন্লানন্ক 
অিশ্ই লনউ ইেক্ ফস্ট আইডেলন্টল�ডকশন ফটস্ 
�� ইরংলিশ ি্াঙ্ডুেি িান্াে্ (NYSITELL) বদন্ত 
হন্ি। NYSITELL -এর ফললাফল মেন্ক মিলাঝলা েলান্ি 
আপনলার সন্লান ইংন্রবি ভলাষলা বশক্লােথী/িহুভলাষী বশক্লােথী 
বহন্সন্ি শনলাতি হয় বকনলা।

আপনলার সন্লান্নর েবদ ইংন্রবি ভলাষলায় সহলায়তলা  
পবরন্ষিলার ্ন্য়লািন েলান্ক, স্কু ন্লর টেলাফ সদস্রলা আপনলার 
পবরিলান্রর সলান্ে বেবলত হন্য় মে বিবভন্ন কে্ডসূবচ আন্ছ 
মসগুন্ললার ি্লাখ্লা মদন্িন (বনন্চ মদকুখন)। এই বেটিংটি 
পবরচলাবলত হয় বপতলােলাতলা মে ভলাষলান্ক অগ্লাবিকলার বদন্ছে  
মস ভলাষলায়। 

কম্কিসূচর ধরনিমহূ

ইংন্রবি ভলাষলা বশক্লােথী/ িহুভলাষী বশক্লােথীন্দর অ্কলান্িবেক 
ও ভলাষলা চলাবহদলা পূরন্রর সহলায়তলার িন্ বতনটি অপশন 
রন্য়ন্ছ:

েুোি ি্াঙ্ডুেি কে্ডসবূচগুবল বশক্লােথীন্দর দকুটি ভলাষলায় 
বশক্লাবনন্দ্ড শনলা ্দলান কন্র: ইংন্রবি ও অন্ একটি ভলাষলা, 
মেেন - পেলাবনশ, চলাইবনি, মফ্ঞ্চ, অেিলা িলাংললা। এই 
কে্ডসূবচর েলাি্ন্ে, বশক্লােথীরলা উভয় ইংন্রবি এিং অন্ 
একটি ভলাষলায় পড়ন্ত, বলখন্ত, এিং কেলা িলন্ত মশন্খ। 
ক্লাসগুবল উভয় ইংন্রবিন্ত দক্ বশক্লােথী এিং ইংন্রবি ভলাষলা 
বশখন্ছ এেন বশক্লােথীন্দর বনন্য় �বিত হয় মেখলান্ন তলারলা 
একই ্লােবেক িলা িলাবড়র ভলাষলা মশয়লার কন্র।

শিক্ার্থীর শিক্ক্ে সহায়তা
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ট্্ানলিশনাি বাইলিঙ্েুাি এেুডকশন ম্লাগ্লােগুবল 
ইংন্রবি এিং বশক্লােথীর িলাবড়র ভলাষলায় বশক্লাদলান কন্র। 
এইসি ক্লান্স ্ন্ত্ক বশক্লােথী একই ্লােবেক অেিলা িলাবড়র 
ভলাষলা মশয়লার কন্র।

ইরংলিশ অ্াি অ্া লনউ ি্াঙ্ডুেি ম্লাগ্লােগুবল 
বনরদতিষ্ট মকৌশল ি্িহলার কন্র ইংন্রবিন্ত বশক্লাদলান কন্র। 
বশক্লােথীরলা এই কে্ডসবূচন্ত আন্স বভন্ন বভন্ন অন্নক ভলাষলার 
পরভূবে মেন্ক।

		ELL/MLL কে্ডসবূচগুবল সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত 
schools.nyc.gov/multilingual-learners  
-সলাইর মদখকুন। িলাড়বত সহলায়তলার িন্,  
dml@schools.nyc.gov বিকলানলায় ইন্েইল অেিলা 
আেলান্দর ELL/MLL প্লান্রন্ট হরললাইন্নর  
(212) 323-9559 নম্বন্র মফলান করুন। 

অনুবাি এবরং ফিািাষ পল�ডষবা
DOE আপনলার ভলাষলায় কেলা িন্ল! আপনলার ভলাষলায় 
সহলায়তলা দরকলার হন্ল আপনলার প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নরর 
অেিলা ব্বসেপ্লালন্ক িলকুন। আেলান্দর স্কু লগুবলন্ত ইংন্রবি 
ি্তীত সলািলাররভলান্ি মে নয়টি ভলাষলা সিন্চন্য় মিবশ িললা 
হয় মসগুবলন্ত অনকুিলান্দর ি্িস্লা রন্য়ন্ছ। এগুন্ললা হন্ছে: 
আরবি, িলাংললা, চলায়বনি, মফ্ঞ্চ, মহইবশয়লান বক্ওল, 
মকলাবরয়লান, রলাবশয়লান, পেলাবনশ, এিং উদকু্ড । এই নয়টি ভলাষলায় 
অনূবদত কলা�িপত্র আেলান্দর ওন্য়িসলাইন্রও পলাওয়লা েলান্ি। 
200টি ভলাষলায় মদলাভলাষী মসিলার ি্িস্লা রন্য়ন্ছ। আপনলার 
স্কু ন্ল ভলাষলা সহলায়তলা বনন্য় আপনলার েবদ মকলান্নলা ্শ্ন িলা 
অবভেত েলান্ক (718) 935-2013 নম্বন্র মফলান অেিলা 
hello@schools.nyc.gov বিকলানলায় ইন্েইল করুন। 

িাইন লযুাঙ্গুলয়জ
সলাইন ল্লাঙ্কুন্য়ন্ি মদলাভলাষ পবরন্ষিলা মপন্ত দয়লা কন্র 
আপনলার প্লান্রন্ট মকলাবঅি্ড ন্নরর অেিলা (212) 802-
1500, এক্সন্রনশন 7181 নম্বন্র সলাইন ল্লাঙ্কুন্য়ি 
ইন্টলারন্্টিং সলারভতিন্সস-এর সলান্ে মেলা�লান্েলা� অেিলা 
OSLIS@schools.nyc.gov বিকলানলায় ইন্েইল করুন। 

লশক্ষােথী� অরেগলি এবরং ফপ্রাডোশন
বশক্করলা ক্লান্স ্শ্ন, মহলােওয়লাক্ড  অ্লাসলাইনন্েন্ট, মলখলার 
অনকুশীলনী, পরীক্লা, ককু ইি এিং ্ন্িক্টসেূন্হর েলাি্ন্ে 
বশক্লােথীন্দর বশখন পবরেলাপ কন্রন। বনউ ইয়ক্ড  মটেন্রর 
পরীক্লার নম্বর েবদও বিন্িচনলা করলা হন্ত পলান্র, মসগুন্ললা 
বকন্তু পরিতথী মগ্ন্ির িন্ বশক্লােথীর ্স্তুবত পবরেলান্প 
একেলাত্র, ্লােবেক িলা গুরুত্বপূর্ড েলাপকলাবি বহন্শন্ি বিন্িবচত 
হন্ত পলারন্ি নলা। 

বশক্লা িছন্রর েলান্ঝ, স্কু লগুন্ললা বপতলােলাতলান্দর বলবখতভলান্ি 
িলানলায়, মকলান বশক্লােথী আ�লােী িছর পরিতথী মগ্ন্ি েলািলার 
ঝকু ঁবকন্ত আন্ছ বকনলা। বপতলােলাতলান্দরন্ক তলান্দর সন্লান্নর 

সলাফন্ল্ সহলায়তলা ললান্ভ িলাড়বত সলাহলান্ে্র িন্ সন্লান্নর 
বশক্ক, �লাইন্িসে কলাউন্সেলর িলা ব্বসেপ্লান্লর সলান্ে 
আন্ললাচনলায় উৎসলাবহত করলা হয়। 

		DOE-র পরিতথী মগ্ন্ি ম্লান্েলাশন্নর শত্ড লািলী 
সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত আপনলার সন্লান্নর স্কু ন্লর 
সলান্ে কেলা িলকুন অেিলা schools.nyc.gov/
promotionpolicy -ওন্য়িসলাইরটি মদখকুন। 

উপলথিলি� গুরুত্ব
্ন্ত্ক স্কু ল বদিন্স বশক্লােথীরলা বশখন্ছ অেিলা নতকু ন বকছকু  
করন্ছ। স্কু ল কলােলাই েলান্ন বনন্দ্ড শনলা ললান্ভ িবঞ্চত হওয়লা।

বনউ ইয়ক্ড  বসটি স্কু লগুবলন্ত উপবস্বত সম্পরকতিত গুরুত্বপূর্ড 
মেসি িলানলার বিষয় মসগুন্ললা হন্ললা:

	z	মকলান বশক্লােথী েবদ অন্ত একটি ক্লাস বপবরয়ন্ির 
িন্ স্কু ন্ল অনকুপবস্ত েলান্ক তলান্ক আিবশ্কভলান্ি 
অনকুপবস্ত বচবনিত করন্ত হন্ি এেনবক েবদ তলার 
অনকুবপবস্বত েলাি্ড নীয়ও হয়।

	z	্ন্ত্কটি অনকুপবস্বত গুরুত্বপূর্ড। েলাি্ড নীয় 
অনকুপবস্বতগুবলও অনকুপবস্বত বহন্সন্ি বিন্িবচত হয়। 
েখন মকলান বশক্লােথী িেথীয়, স্লাস্্�ত অেিলা িরুবর 
পবরবস্বতর কলারন্র স্কু ন্ল অনকুপবস্ত েলান্ক, মসন্ক্ন্ত্র 
স্কু ল তলার অনকুপবস্বত েলাি্ড নলা কন্র বদন্ত পলান্র, বকন্তু 
েলাি্ড নলাকৃত অনকুপবস্বত তিকুও বশক্লােথীর মরকন্ি্ড র অংশ 
বহন্সন্ি েলাকন্ি।

	z	বশক্লােথীরলা েখন অনকুপবস্ত েলান্ক অেিলা মদবরন্ত স্কু ন্ল 
আন্স, স্কু ল অিশ্ই পবরিলারন্ক তলা িলানলান্ি। আপনলার 
স্কু ন্লর কলান্ছ কী আপনলার সলান্ে মেলা�লান্েলা� করলার 
সবিক তে্ আন্ছ?

		আরও িলানন্ত schools.nyc.gov/
schoolattendance -সলাইর মদখকুন।

NYC স্কু িে অ্াকাউন্ট ব্বহা� কড� 
লশক্ষােথী� অরেগলি� উপ� িক্ষ্ 
�াখা
আপবন সহন্িই অনললাইন্ন NYC স্কু িে্ অ্াকাউন্ট-এ 
ব�ন্য় স্কু ন্ল আপনলার সন্লান্নর অগ্�বত সম্পন্ক্ড  িলানন্ত 
পলান্রন, এর অন্ভকু্ডতি তলার মগ্ি এিং উপবস্বত। আপনলারলা 
কবম্পউরলার, স্লার্ড ন্ফলান, র্লািন্লর িলা ইন্টলারন্নন্র েলাওয়লা 
েলায় এেন মেন্কলান বিভলাইস মেন্ক mystudent.nyc 
বিকলানলায় ব�ন্য় আপনলার NYC স্কু লস অ্লাকলাউন্ট ততবর 
ও ল� ইন করন্ত পলান্রন। অ্লাকলাউন্ট ততবরন্ত সহলায়তলার 
িন্, আপনলার স্কু ন্লর প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নরন্রর সলান্ে 
মেলা�লান্েলা� করুন। েবদ আপনলার কবম্পউরলার ি্িহলান্রর 
্ন্য়লািন হয়, তন্ি আপবন আপনলার বনকরিতথী পলািবলক 
ললাইন্ব্বরন্ত েলান।
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োো� স্কু ি
 োো� স্কু ডি, মেসি বশক্লােথী মগ্ি স্ন্রর ম্লান্েলাশন্নর 
েলান পূরর কন্র নলা তলান্দরন্ক িলাড়বত বশক্লাবনন্দ্ড শনলা ্দলান 
করলা হয় এিং তলারলা পরিতথী স্কু ল মগ্ন্ি েলািলার ্স্তুবতন্ত 
সেৃবদ্র কে্ডকলান্ণ্ড অংশ মনয়। 

আপনলার সন্লানন্ক েবদ সলােলার স্কু ন্লর িন্ সকুপলাবরশ করলা 
হয় তন্ি স্কু ল আপনলান্ক তলা িলানলান্ি। সলােলার স্কু ল মশষ 
করলার পর, করলার পর, স্কু ল আপনলার সন্লান মসন্প্টম্বন্র 
পরিতথী মগ্ন্ি েলািলার িন্ ্স্তুত বকনলা মসটি বনি্ডলারর 
করন্ত তলার সলােলার স্কু ল এিং বনয়বেত স্কু ন্লর কলাি ও 
েূল্লায়ন পে্ডলান্ললাচনলা করন্ি। 

		আরও তন্ে্র িন্, schools.nyc.gov/
summerschool -সলাইন্র েলান।

সলােলার স্কু ল হন্ললা বশক্লােথীন্দর িন্ DOE-র োো�  
ইন ি্া লেটি সেৃবদ্র কে্ডসূবচ। আরও িলানকুন  
schools.nyc.gov/summer -সলাইন্র।

ক্ােরুডে� বাইড� লশক্ষণ
আফটারস্কু ল স্্াগ্রালমর জনযু আলেদন
আফরলারস্কু ল কে্ডসূবচসেূহ নতকু ন বকছকু র ্বত উৎসলাহ 
আবিষ্লান্রর সকুন্েলা�, সলােলাবিক ও েলানবসক দক্তলা ততবর, 
এিং ক্লাসরুন্ের িলাইন্র বিবভন্ন আগ্হন্ক উৎসলাবহত 
কন্র বশক্লােথীন্দর বশক্লান্ক উন্নত কন্র। আপনলার স্কু ন্ল 
কবেউবনটি-বভবত্ক কে্ডসূবচসেূহ সম্পন্ক্ড  আরও তন্ে্র 
িন্ আপনলার প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নরর, �লাইন্িসে 
কলাউন্সেলর, অেিলা ব্বসেপ্লান্লর সলান্ে কেলা িলকুন। 

বসটিওয়লাইি কে্ডসবূচও রন্য়ন্ছ। আরও িলানকুন  
schools.nyc.gov/afterschool -সলাইন্র। 

বসটির বিপলার্ড ন্েন্ট অভ ইয়কুে অ্লান্ড কবেউবনটি 
মিন্ভলপন্েন্টও (DYCD) শত শত আফরলারস্কু ল 
কে্ডসূবচন্ক সেে্ডন মদয় েলারলা বিবভন্ন কে্ডকলাণ্ড ্দলান 
কন্র মেেন সকলার, ি্লাসে, কেবপউরলার সলান্য়সে, মরবনস, 
ফ্লাশন বিিলাইন, এিং অন্ অন্নক বকছকু । আন্রলা িলানকুন: 
dycdportal.nyc/discoverdycd -বিকলানলায়। 

িামার ইন দযুা সিটি
োো� ইন ি্া লেটি (SITC) হন্ললা বনউ ইয়ক্ড  বসটিন্ত 
গ্ীষ্মকলান্ল বশক্লা অি্ড ন্নর একটি উপলায়। SITC-এর 
েলাি্ন্ে, অংশগ্হরকলারী বসটি বশক্লােথীরলা ে্লাে ও বরবিংন্য় 
বশক্লা ললাভ কন্র, বসটিি্লাপী সলাংসৃ্বতক ্বতষ্লানগুবল 
পবরদশ্ডন কন্র, এিং পকুন্রলা সলােলান্র বফ্ এিং স্লাস্্কর 
মব্কফলাটে ও ললাঞ্চ মপন্য় েলান্ক। 

SITC বসটির বশক্লােথীন্দর বনন্চর বশক্র সকুন্েলা� ্দলান 
কন্র: 

োো� স্কু ি: 
এই কে্ডসূবচ ঐসি বশক্লােথীন্দর িন্ েলারলা বনয়বেত স্কু ল 
িছন্রর মশন্ষ মগ্ি স্ন্রর ম্লান্েলাশন্নর েলান পূরর কন্র নলা।

োো� অ্াকাডেলে: 
সলােলার অ্লাকলান্িবের কে্ডসূবচগুবল বশক্লােথীন্দরন্ক পূর্ড-
বদিস, হলান্ত-কলন্ে STEM (সলান্য়সে, মরকন্নলালবি, 
এবঞ্জবনয়লাবরং, এিং ে্লাে) কে্ডকলাণ্ড এিং বশক্লাবনন্দ্ড শনলার 
পলাশলাপলাবশ বেউবিয়লাে, পলাক্ড , এিং অন্ সলাংসৃ্বতক 
সলাইরসেূহ পবরদশ্ডন্নর সকুন্েলা� ্দলান কন্র। সলােলার 
অ্লাকলান্িবের কে্ডসবূচর েন্ি্ আন্ছ:

প্রেে এবরং লদ্িীে ফরেডে� োো� অ্াকাডেেী: 

1–8 মগ্ন্ির বশক্লােথী েলারলা তলান্দর পরিতথী মগ্ন্ি কী আন্ছ 
মসসি িলানন্ত এিং আন্� মেন্কই পড়লা শুরু করন্ত চলায় 
তলান্দর িন্। 

োলটিলিঙ্েুাি লশক্ষােথী: 

1–8 মগ্ন্ির বশক্লােথী েলারলা হলাবস-মকৌতকুক এিং 
সংবলেষ্টকররীয় পলান্ির েলাি্ন্ে তলান্দর অ্লাকলান্িবেক এিং 
ভলাষলা দক্তলা শবতিশলালী করন্ত আগ্হী তলান্দর িন্। 

STEM SITC: 

এটি 2–10 মগ্ন্ির বশক্েথীন্দর িন্, েলারলা STEM 
বিষয়গুবল সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত আগ্হী তলান্দর িন্ 
পঁলাচ-সতিলান্হর একটি কে্ডসবূচ, এর অন্ভকু্ডতি মরলান্িলার 
ম্লাগ্লাে করলা, কেবপউরলার মকলাি মলখলা, এিং ম�ে 
বিিলাইন করলা।

STEM ে্াটাে্ NYC: 

এটি একটি কে্ডসূবচ েলা K–11 মগ্ন্ির বশক্লােথীন্দর িন্ 
ম্লান্িক্ট-বনভ্ডর বশক্র ্দলান কন্র মেেন এন্রলান্পেস, 
অ্লাবনন্েল সলান্য়সে, মেবরন িলান্য়লালবি, ইন্কলালবি, এিং 
এবঞ্জবনয়লাবরং। 

DREAM-SHSI: 
DREAM-এর মপেশলাললাইিি্ হলাই স্কু ল ইনবটেটিউর 
সলােলান্র এিং িছরি্লাপী ্বত শবনিলান্র বেিল্ স্কু ন্লর মেলা�্ 
বশক্লােথীন্দরন্ক মপেশলাললাইিি্ হলাই স্কু ল অ্লািবেশনস্ মরটে 
(SHSAT)-এর ্স্তুবতন্ত সহলায়তলা ্দলান কন্র। 

		আরও িলানন্ত schools.nyc.gov/dream-program 
-সলাইর মদখকুন।

		্বতটি সলােলার অ্লাকলান্িবে ম্লাগ্লান্ের িলাড়বত ম্লাগ্লাবেং 
তন্ে্র পলাশলাপলাবশ বনরদতিষ্ট এনন্রলালন্েন্ট এিং বিকলানলার 
বিস্লাবরত পলাওয়লা েলান্ি: schools.nyc.gov/
summer বিকলানলায়।

রশ
ক্

োথ
থীি রশ

ক্
যণ �

হোে
ত

ো

schools.nyc.gov/summerschool
schools.nyc.gov/summerschool
schools.nyc.gov/summer
schools.nyc.gov/afterschool
https://discoverdycd.dycdconnect.nyc
schools.nyc.gov/dreamprogram
schools.nyc.gov/summer
schools.nyc.gov/summer


2524 2524

োোড� বাড়লি েেৃলধি� েুডোগ
	z	NYC বিপলার্ড ন্েন্ট অভ ইয়কুে অ্লান্ড কেকু্বনটি 
মিন্ভলপন্েন্ট ম্লাগ্লাে: nyc.gov/dycd।

	z	NYC বিপলার্ড ন্েন্ট অভ পলাক্ড স অ্লান্ড বরবক্ন্য়শন: 
nycgovparks.org।

	z	IDNYC আইন্িন্টন্টবফন্কশন কলাি্ড  বদন্য় বিনলােূল্ 
এিং স্ল্পেূন্ল্র সকুন্েলা�: nyc.gov/idnyc। 

NYC ল�েে্ 365
পিন হন্ছে একটি আিবশ্ক িীিনদক্তলা; আেরলা 
েত মিবশ পড়ন্িলা, তত মিবশ জ্লান অি্ড ন করন্িলা, এিং 
আেলান্দর েবস্ন্ষ্র তত মিবশ অনকুশীলন হন্ি। 

NYC ল�েে্ 365 - DOE-এর একটি উন্দ্লা� েলা বনউ 
ইয়ক্ড  বসটিিলাসীন্দরন্ক ্বতবদন পলাি করলার আহ্লান িলানলায়। 
আেলান্দর িয়স-বনভ্ডর বরবিং বলটে ি্িহলার কন্র বসটির 
সকল বপতলােলাতলা তলান্দর সন্লানন্দরন্ক বিন্নলাদন, জ্লান, 
উপন্ভলা�, অনকুসন্ধলান এিং অনকু্লাবরত হওয়লার িন্ পলাি 
করন্ত উৎসলাবহত করন্ত পলান্রন। 

		NYC বরিস্ 365 সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত schools.
nyc.gov/nycreads365 -সলাইরটি মদখকুন।

লবনােূডি্ েফ্টওে্া� ব্বহা�
আপনলার সন্লান িলাবড়ন্ত তলার স্কু ল ম্লান্িন্ক্টর কলাি চলাবলন্য় 
মেন্ত পলান্র। সকল পঁলাচটি িন্রলার বসটি বশক্লােথীন্দর 
পবরিলার গু�ল বি-সকু্ইর ফর এিকু ন্কশন * ি্িহলার কন্র 
েলা বিনলােূন্ল্র, এিং তলারলা পঁচটি পলাবরিলাবরক কেবপউরলার 
এিং পঁচটি ফ্লাবেবল র্লািন্লর, স্লার্ড ন্ফলান, অেিলা অন্ 
মেলািলাইল বিভলাইন্স িলাছলাইকৃত েলাইন্ক্লাসফর্ সফরওয়্লার 
িলাউনন্ললাি করন্ত পলান্র। 

		আরও িলানন্ত edu.google.com এিং 
studentoffice.net সলাইর মদখকুন।

* েবদ আপনলার সন্লান্নর ক্লাসরুন্ে ি্িহৃত হয় 

IDNYC-এ� িন্ আডবিন
IDNYC কলাি্ড  বনন্য় আপনলার বসটি আবিষ্লার করুন, এই 
কলাি্ড টি বসটির বফ্ বেউবনবসপ্লাল আইবি কলাি্ড  েলা বনউ 
ইয়ক্ড  বসটির 14 িলা তন্দলার্্ড িয়ন্সর সকল িলাবসদেলান্ক 
মদয়লা হয়। IDNYC কলাি্ড  পবরচন্য়র ্েলার বহন্সন্ি DOE 
এিং NYPD সহ বসটির বিবভন্ন এন্িবসেন্ত সি্ডত্র �ৃহীত 
হয়। কলাি্ড িলারীরলা েকুবভ টিন্কর, সরলাসবর উপস্লাপনলা, এিং 
ক্ীড়লানকুষ্লান, পলাশলাপলাবশ মেন্ট্লাপবলরলান বেউবিয়লাে অভ 
আর্ড , আন্েবরকলান বেউবিয়ে অভ ন্লাচলারলাল বহটেবর, 

ব্ংক্স িকু ইত্লাবদসহ 40টি সলাংসৃ্বতক ্বতষ্লান্নর এক 
িছন্রর সদস্পদ ললাভ করন্িন। িলাবসদেলারলা এ ছলাড়লাও 
তলান্দর IDNYC কলাি্ড  বনউ ইয়ক্ড  বসটির মে মকলান পলািবলক 
ললাইন্ব্বরন্ত ি্িহলার করন্ত পলারন্িন।

		আরও তন্ে্র িন্, nyc.gov/idnyc -ওন্য়িসলাইর 
মদখকুন।

বাড়লি ল�ডোে্
বনম্নবলবখত ওন্য়িসলাইন্র েূল্িলান বদকবনন্দ্ড শনলা ও বরন্সলাস্ড 
রন্য়ন্ছ েলা মেন্ক বশক্লােথী ও বপতলােলাতলারলা ক্লাসরুন্ের 
বশক্লাবনন্দ্ড শনলার বিষন্য় িলাবড়ন্ত সহলায়তলা মপন্ত পলান্রন:

	z	দ্লা ন্লাশনলাল PTA প্লান্রন্টস �লাইি রকু  টেকু ন্িন্ট 
সলাকন্সস: pta.org/4446.htm

	z	প্লান্রন্ট বরন্সলান্স্ডস অ্লার দ্লা U.S. বিপলার্ড ন্েন্ট অভ 
এিকু ন্কশন: ed.gov/parents

	z	দ্লা U.S. ললাইন্ব্বর অভ কংন্গ্স-এর বরবিং 
ওন্য়িসলাইর: read.gov

	z	দ্লা ে্লাে মফলারলাে-এর 'আস্ িক্টর ে্লাে' 
ওন্য়িন্পইি: mathforum.org/dr.math

	z	ন্লাশনলাল বিওগ্লাবফকস বকিসঃ  
kids.nationalgeographic.com

	z	বস্েন্সলাবনয়লান সলান্য়সে এিকু ন্কশন মসন্টলার:  
ssec.si.edu

	z	PBS প্লান্রন্টস: pbs.org/parents/

	z	বপতলােলাতলান্দর িন্ মসসলাবে ব্রিন্রর সলাইর: 
sesamestreet.org/parents 
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স্কু িগুডিা� গুণগিোন েপিডক্ 
আ�ও িানুন
DOE সকল বসটি স্কু ন্লর িন্ মকলায়লাবলটি স্্লাপশর, 
�লাইি এিং পলারফন্ে্ডসে ি্লাশন্িলাি্ড  ্কলাশ কন্র। আপনলার 
স্কু ন্লর অনকুশীলন, পবরন্িশ ও কে্ডসম্পলাদনলা সম্পন্ক্ড  আন্রলা 
িলানন্ত schools.nyc.gov/schoolqualityreports 
-ওন্য়িসলাইরটি মদখকুন।

লশক্ষকডি� োডে কাি করুন
বশক্করলা মরলাি বশক্লােথীন্দর সলান্ে কলাি এিং তলান্দর মশখলার 
িলারলা ও আচরর পে্ডন্িক্র কন্রন। স্কু ন্লর মভতন্র ও িলাইন্র 
মছন্লন্েন্য়ন্দর চলাবহদলা পূরন্র বপতলােলাতলা ও বশক্কন্দর 
একন্েলান্� কলাি করলা ্ন্য়লািন।

প্াড�ন্ট টিো� কন�াড�ডন্স 
অরংশরেহণ করুন
প্লান্রন্ট-টিচলার কনফলান্রসে িছন্র চলারিলার অনকুবষ্ত হয়। 
এগুবল পবরিলারি�্ডন্ক তলান্দর সন্লান্নর অগ্�বত বিষন্য় 
আন্ললাচনলা করলার িন্ বশক্কন্দর সলান্ে তিিন্কর সকুন্েলা� 
মদয়। এটি সেন্য়র আন্� ্শ্ন মলখলার িন্ সহলায়ক হন্ত 
পলান্র, মেেন:

	z	আেলার সন্লান মকলান বিষয়গুন্ললান্ত ভলান্ললা করন্ছ,  
এিং মকলানগুন্ললান্ত মস বপবছন্য় আন্ছ?

	z	আপবন আেলার সন্লানন্ক কীভলান্ি চ্লান্লঞ্জ কন্রন?

	z	আেলার সন্লান্নর িলাড়বত সহলায়তলার ্ন্য়লািন হন্ল 
আপবন কীভলান্ি সহলায়তলা মদন?

	z	আেলার সন্লানন্ক িলাবড়ন্ত তলার পড়লার িন্ আপবন 
মকলান্  িরন্নর িই সকুপলাবরশ কন্রন?

	z	আেলার সন্লান তলার সহপলাঠী এিং স্কু ন্লর িড়ন্দর সলান্ে 
মকেন েলাবনন্য় চন্ল?

	z	আেলার সন্লান কয়বদন স্কু ন্ল অনকুপবস্ত বছন্ললা িলা 
মদবরন্ত এন্সন্ছ?

		প্লান্রন্ট-টিচলার কনফলান্রসে সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত 
schools.nyc.gov/ptc -ওন্য়িসলাইর মদখকুন। 

NYC স্কু ি িল�পটি প�ূণ করুন
আপনলার েতলােন্তর েূল্ আন্ছ! ্ন্ত্ক িছর, সকল 
বপতলােলাতলা, বশক্ক, এিং 6-12 মগ্ন্ির বশক্লােথীরলা  
NYC স্কু ি িল�প পূরর কন্র। বপতলােলাতলার িন্ িবরপটি 
ম�লাপনীয় এিং স্কু ল মনতৃন্ত্বর সলান্ে এর ফললাফল মশয়লার 
করলা হয় েলান্ত আপনলার েতলােন্তর উপর উন্নবত সলািন 
সম্ি হয়। NYC স্কু ল িবরপ সম্পন্ক্ড  আরও তে্ িলানন্ত 
আপনলার স্কু ন্লর মেইন অবফন্স বিন্জ্স করুন অেিলা 
nycschoolsurvey.org সলাইর মদখকুন। 

শিতামাতাক্ক ক্মতায়ন

আপনা� 
ফোগাডোডগ� িে্ 
আপডেট করুন
বপতলােলাতলান্দরন্ক বনবশ্চত করন্ত হন্ি মে, িরুবর 
অিস্লায় তলান্দর সলান্ে মেলা�লান্েলান্�র তে্ (িলাবড়র 
বিকলানলা, মসল নম্বর, ইন্েইল ইত্লাবদ) হলালনলা�লাদ 
আন্ছ। তে্ হলালনলা�লাদ আন্ছ বক নলা েলাচলাই 
এিং হলালনলা�লান্দর িন্ আপনলার স্কু ন্লর মেইন 
অবফন্সর সলান্ে কেলা িলকুন। 

schools.nyc.gov/schoolqualityreports
www.nycschoolsurvey.org
schools.nyc.gov/ptc
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আপনা� প্াড�ন্ট ফকাঅলে্ডনটড�� 
োডে কো বিুন
সহলায়তলার িন্ প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নরর�র এখলান্ন উপবস্ত 
আন্ছন! আপনলার সন্লান্নর স্কু ন্লর প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নরন্রর 
সলান্ে পবরবচত হন এিং স্কু ল কে্ডসূবচ, বরন্সলাস্ড, অনকুষ্লান ও 
সংবলেষ্ট হওয়লা সম্পরকতিত �লাইন্িসে ও তন্ে্র িন্ তলার সলান্ে 
মেলা�লান্েলা� রলাখকুন।

স্কু ডি� কে্শািা, লেটিরং, এবরং লেধিান্ত 
রেহডণ অরংশরেহণ করুন
স্কু লগুবল সলারলা স্কু ল িছর ি্লাপী বিবভন্ন অনকুষ্লান কন্র - মেেন 
বশক্লােথীন্দর কলান্ির ্দশ্ডনী, পলাবরিলাবরক কে্ডশলাললা, এিং 
তে্িহুল অবিন্িশন - েলা আপনলার সন্লান্নর স্কু ল কেকু্বনটির 
সলান্ে মেলা�লান্েলান্�র সকুন্েলা� ্দলান কন্র। আপনলার সেয়সূবচ 
েলাই মহলাক নলা মকন, মেলা�দলান্নর একটি পে আপনলার 
িন্ রন্য়ন্ছই। আ�লােীর অনকুষ্লান এিং কে্ডকলান্ণ্ডর িন্ 
আপনলার প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নরন্রর সলান্ে কেলা িলকুন। 

PA/PTA-এ� েলরেে েিে্ হন

প্াড�ন্ট অ্াডোলেডেশন (PA) িলা প্াড�ন্ট-
টিো� অ্াডোলেডেশডন� (PTA) সবক্য় সদস্ হন্য় 
বপতলােলাতলা/অবভভলািকহর তলান্দর সন্লান্নর বশক্লা ও স্কু ল 
কবেউবনটিন্ত পবরিত্ড ন আনন্ত পলান্রন। PA/PTA-গুবলর 
েলাি্ন্ে, বপতেলাতলা�র মনরওয়লাক্ড  ততবর, একসলান্ে স্কু ল 

সেস্লা সেলািলান্নর কলাি, এিং স্কু ল নীবত ও িলান্ির বসদ্লান্ 
গ্হর কলাে্ডকর করন্ত পলান্রন।

আপনলার স্কু ন্লর পরিতথী সূবচভকুতি PA/PTA বেটিং সম্পন্ক্ড  
িলানন্ত আপনলার প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নররন্ক বিন্জ্স করুন 
এিং আপনলার সন্লান্নর স্কু ন্ল কীভলান্ি তলান্ক সহলায়তলা বদন্ত 
পলান্রন তলার িন্ অংশগ্হরকলারী বপতলােলাতলান্দর সলান্ে 
মেলা�লান্েলা� করুন।

প্াড�ন্ট লিো�লশপ পডি� িন্ 
লনব্ােন করুন

বপতলােলাতলা�র স্লানীয়, বিব্রিক্ট এিং বসটিওয়লাইি পে্ডলান্য় 
বনি্ডলাচন্ন ্বতবিব্বিতলা করলার েলাি্ন্েও তলান্দর স্কু ল 
কবেউবনটিন্ক মসিলা বদন্ত পলান্রন। PA/PTA-সেূহ, স্কু ি 
লিো�লশপ টিে, লেটিওোইে অ্ান্ড কলেউলনটি 
এেুডকশন কাউলন্সিে্ (CCEC/CECs), এিং 
ফপ্রলেডেন্টে্ কাউলন্সিেেূডহ বনি্ডলাবচত পদ রন্য়ন্ছ। 
CCEC এিং CEC-গুবলর পরিতথী বনি্ডলাচন অনকুবষ্ত হন্ি 
িসন্ 2021-এ। 

		বপতলােলাতলান্দর িন্ বনি্ডলাবচত পদগুবল সম্পন্ক্ড  আরও 
িলানন্ত, আেলান্দর প্লান্রন্ট বলিলার ওন্য়িসলাইরটি 
schools.nyc.gov/parentleader মদখকুন।
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ইনফরক্মিন ফর অল (সকক্লর জনযু তর্যু)

আলে কা� োডে  
কো বিডবা? 

লশক্ষকঃ 

বশক্লােথীর পড়লান্লখলা ও মগ্ি সংক্লান্ ্ন্শ্নর পলাশলাপলাবশ তলার 
আচরর�ত, সলােলাবিক ও আন্ি��ত বিকলাশ সম্পরকতিত 
্ন্শ্নর িিলাি মদন। বশক্ক হন্লন পবরিলান্রর ্েে ও েকুখ্ 
মেলা�লান্েলান্�র ি্বতি। পবরিলান্রর উবচত বনয়বেতভলান্ি তলান্দর 
সন্লান্নর বশক্কন্দর সলান্ে মেলা�লান্েলা� রক্লা করলা। 

প্াড�ন্ট ফকাঅলে্ডনট�ঃ
স্কু ন্লর পবরন্ষিলা ও কে্ডসূবচ সম্পন্ক্ড  পবরিলারি�্ডন্ক তে্ 
মিলা�লান ও ্শ্ন ও উন্বিন্�র িিলাি মদন। বপতলােলাতলা-
বভবত্ক কে্ডকলাণ্ড ও সকুন্েলা�-সকুবিিলা সম্পন্ক্ড  আরও িলানন্ত 
পবরিলারসেূহন্ক প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নরন্রর সলান্ে মেলা�লান্েলা� 
করন্ত হন্ি।

স্কু ি কাউডন্সি�ঃ 
বশক্লােথীন্দর সলােলাবিক ও েলানবসক সহলায়তলার পলাশলাপলাবশ 
অ্লাকলান্িবেক পেবনন্দ্ড শনলাও মদন। আপনলার সন্লান্নর 
মেন্কলান সলােলাবিক অেিলা েলানবসক অবভজ্তলা সম্পরকতিত 
মকলান বিষয়, হলাই স্কু ন্ল ভরততি, অ্লাকলান্িবেক সূবচ, মগ্ি, এিং 
কন্লি/মপশলািীিন্নর পবরকল্পনলা বনন্য় স্কু ল কলাউন্সেলন্রর 
সলান্ে কেলা িলকুন।

অ্ালেেডটন্ট লপ্রলন্সপ্ািঃ
স্কু ল কে্ডসূবচ, অ্লাকলান্িবেক বিষয়, বশক্লােথী সহলায়তলা, এিং 
শৃঙ্খললািবনত বিষন্য় ব্বসেপ্লান্লর তত্ত্বলািিলান্ন সহলায়তলা 
মদন এিং এইসি বিষন্য় মেন্কলান ্ন্শ্নর উত্র ও সহলায়তলা 
্দলান কন্রন।

লপ্রলন্সপ্ািঃ 
স্কু ন্লর সকল কে্ডচলারী ও বশক্লােথীন্দর মনতৃত্ব মদন। আপনলার 
মকলান্নলা উন্বি� সন্লান্নর বশক্ক, প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নরর 
িলা অপর মকলান্নলা স্কু ল কে্ডচলারী সেলািলান বদন্ত ি্ে্ড হন্ল 
ব্বসেপ্লান্লর সলান্ে কেলা িলকুন।

লেেট্রিক্ট �্ালেলি োডপাট্ 
ফকাঅলে্ডনট�ঃ  
আপনলার স্কু ল বিব্রিন্ক্ট পলাবরিলাবরক উন্বিন্�র িন্ 
মেলা�লান্েলান্�র সূত্র বহন্সন্ি কলাি কন্র। স্কু ল পে্ডলান্য় 
আপনলার েবদ মকলান সেস্লা েলান্ক েলা সেলািলান করলা েলান্ছে 
নলা, আপনলার বিব্রিন্ক্টর ফ্লাবেবল সলান্পলার্ড  মকলাঅরিতিন্নরন্রর 
সলান্ে মেলা�লান্েলা� করুন।

লেেট্রিক্ট �্ালেলি লিো�শীপ 
ফকাঅলে্ডনট�ঃ 
স্কু ল এিং বিব্রিক্ট প্লান্রন্ট বলিলারবশপ কেথীন্দর 
সহলায়তলা ্দলান কন্র, এর েন্ি্ আন্ছ PA/PTA-সেূহ, 
স্কু ল বলিলারবশপ টিে, এিং আরও অন্নক। আপনলার 
স্কু ন্ল িলা বিব্রিন্ক্ট প্লান্রন্ট বলিলারবশন্পর মকলান সকুন্েলা� 
সম্পন্ক্ড  িলানন্ত চলাইন্ল বিব্রিন্ক্টর ফ্লাবেবল বলিলারবশপ 
মকলাঅরিতিন্নরন্রর সলান্ে মেলা�লান্েলা� করুন। 

েুপাল�নডটনডেন্টঃ 
কেকু্বনটি সকুপলাবরনন্রনন্িন্ট�র K–8 স্কু লগুবলন্ক 
সহলায়তলা মদন ও তদলারক কন্রন, এিং হলাই স্কু ন্লর 
সকুপলাবরনন্রনন্িন্ট�র 9–12 মগ্ন্ির স্কু লগুবলন্ক সহলায়তলা 
মদন ও তদলারক কন্রন। বিব্রিক্ট 75 সকুপলাবরনন্রনন্িন্ট 
বসটিওয়লাইি মপেশলাল এিকু ন্কশন্নর কে্ডসূবচগুবল, এিং 
বিব্রিক্ট 79 সকুপলাবরনন্রনন্িন্ট বিকল্প কে্ডসবূচসেূহ তদলারক 
কন্রন।

আপনলার বিব্রিন্ক্টর ফ্লাবেবল সলান্পলার্ড  মকলাঅরিতিন্নরর 
এিং ফ্লাবেবল বলিলারবশপ মকলাঅরিতিন্নরর আপনলার 
সকুপলাবরনন্রনন্িন্ন্টর দন্লর সদস্। তলান্দর সলান্ে 
মেলা�লান্েলান্�র তে্ পলাওয়লা েলান্ি schools.nyc.gov/
superintendents সলাইর ি্িহলার কন্র।

http://schools.nyc.gov/superintendents
http://schools.nyc.gov/superintendents
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লেটি স্কু িগুডিাডি োিাোডি� 
পল�বহন

NYC বশক্লােথীন্দর তলান্দর মেলা�্তলার উপর বনভ্ডর কন্র 
ইক্য়ক্ো বাস সারভতিস অেিলা একটি পূর্ড েূন্ল্র (ফকু ল 
মফয়লার) মেন্ট্লাকলাি্ড  বদন্ত পলান্র। মেসি বশক্লােথীর IEP-মত 
সংবলেষ্ট পবরন্ষিলা (বরন্লন্রি সলারভতিস) বহন্সন্ি ট্্লাসেন্পলান্র্ড শন 
উবলেবখত আন্ছ তলারলা মপেশলাললাইিি্  ট্্লাসেন্পলান্র্ড শন পলািলার 
মেলা�্।

টেপ-্্-স্্ে ইক্য়ক্ো বাস সারভতিস
টেপ রকু  স্কু ল িলাস সলারভতিস পলািবলক স্কু লগুন্ললার িন্ন্ 
বিসট্রিন্ক্টর বভতন্র, এিং নন-পলািবলক স্কু লগুন্ললার িন্ন্ 
বসটির িন্রলার বভতর পবরচলাবলত হয়। 

একিন বশক্লােথীর মগ্ি স্র এিং িলাবড় ও স্কু ন্লর েন্ি্ মহন্র 
েলািলার দরূন্ত্বর উপর মেলা�্তলা বনভ্ডর কন্র। 

�		K–2 প্গ্ক্ডি বশক্লােথী তলার স্কু ল মেন্ক ½ েলাইল অেিলা 
তলার অবিক দনূ্র িসিলাস কন্র

�		3–6 প্গ্ক্ডি বশক্লােথী তলার স্কু ল মেন্ক 1 েলাইল িলা মিবশ 
দনূ্র িসিলাস কন্র

�		7–12 প্গ্ক্ডি বশক্লােথী ইন্য়ন্ললা িলাস সলারভতিস পলাওয়লার 
মেলা�্ নয়

মেসি K-8 মগ্ন্ির IEP েকুতি বশক্লােথীর মক্ন্ত্র 
মপেশলাললাইিি্  ট্্লাসেন্পলান্র্ড শন্নর ্ন্য়লািনীয়তলা উবলেবখত 
মনই তলারলা টেপ-রকু -স্কু ল ট্্লাসেন্পলান্র্ড শন্নর িন্ মেলা�্। 

প্েক্ট্াকাড্গ
K-12 মগ্ন্ির সকল বশক্লােথী েলারলা স্কু ল মেন্ক ½ েলাইন্লর 
মিশী দরূন্ত্ব িলাস কন্র, তলারলা একটি পূর্ড ভলাড়লার মেন্ট্লা কলাি্ড  
পলািলার মেলা�্। 

প্েসব প্শক্াথথী রৃহহীন (প্হােক্েস) অথবা অস্ায়ী 
আবাসক্ন (প্্ক্পিািািী হাউক্স) বাস কিক্ে 
সকল �ৃহহীন অেিলা অস্লায়ী আিলাসন্ন িলাস করন্ছ এেন 
বশক্লােথী �ৃহহীন েলাকলাকলান্ল বফ্ ট্্লাসেন্পলান্র্ড শন পলািলার 
মেলা�্, এিং এর সেয়সীেলা হল স্লায়ী আিলাসন পলান্ি মে 
িছর মস স্কু ল িছন্রর মশষ পে্ডন্, এিং পরিতথী স্কু ল িছর 
পে্ডন্ হন্ি েবদ ঐ স্কু লটিন্ত বশক্লােথী তলার মশষ মগ্ন্ি পড়ন্ছ। 

DOE বশক্লােথীন্ক তলার স্কু ন্লর অিস্লান মেন্ক েলাওয়লা ও 
আসলার িন্ অেিলা, বিকল্পভলান্ি, বশক্লােথীর নতকু ন এললাকলার 
(মনইিলারহুি) স্কু ল, এিং তলার িত্ড েলান িলাসস্লান্নর (হলাউবিং) 
বিকলানলায় েলাতলায়লাত পবরন্ষিলা ্দলান কন্র। ইন্য়ন্ললা িলাস 
সলারভতিন্সর েলাি্ন্ে অেিলা বশক্লােথীন্ক, ও মেখলান্ন ্ন্েলাি্, 
বপতলােলাতলান্ক, মেন্ট্লাকলাি্ড  বদন্য় ট্্লাসেন্পলান্র্ড শন ্দলান করলা 
হন্ত পলান্র। অবতবরতিভলান্ি, মশটিলান্র িসিলাসকলারী K-6 
মগ্ন্ির �ৃহহীন বশক্লােথীরলা পলািবলক ট্লাসেন্পলান্র্ড শন ছলাড়লা, 
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সেেলান্নর, বিকল্প ট্লাসেন্পলান্র্ড শন সকুবিিলা মপন্ত পলান্র।

		েলাতলায়লাত ি্িস্লা (ট্্লাসেন্পলান্র্ড শন) সম্পন্ক্ড  ্শ্ন 
েলাকন্ল, বভবির করুন schools.nyc.gov/
transportation।

স্াথি্ এবরং কি্াণ

স্কু ডি� খাবা�
DOE অত্ন্ �ন্ি্ডর সলান্ে সকল পলািবলক স্কু ল বশক্লােথীন্দর 
বিনলােূন্ল্ মব্কফলাটে এিং ললাঞ্চ ্দলান কন্র। স্কু ন্লর সি 
খলািলান্রর মেনকু্ মফিলান্রল পকুষ্টি আদশ্ডেলান পূরর অেিলা 
অবতক্ে কন্র এিং মকলান্নলা ফকু ি এবিটিভ মেেন কৃবত্রে 
রং, স্লাদ, িলা ব্িলান্ভ্ডটিভ মেশলায় নলা। মেনকু্র েন্ি্ আন্ছ 
মহলাল মগ্ইন (মখলাশলা সহ শস্) রুটি, তলািলা ফল এিং মকলান্নলা 
মকলান্নলা স্কু ন্ল, সলাললাদ িলার। 

সকল স্কু ল মেনকু্ অনললাইন্ন মদওয়লা আন্ছ 
schoolfoodnyc.org এিং এন্ত বনরলাবেষ খলািলার  
মিন্ছ মনওয়লার সকুবিিলাও আন্ছ। এছলাড়লাও আপবন চলাইন্ল 
DOE-এর বফি ইন্য়লার েলাইন্ড (Feed Your Mind) 
মেলািলাইল অ্লাপটি িলাউনন্ললাি করন্ত পলান্রন।

িামার সমলি  
(গ্রীষ্মকালল ্দানকৃে খাোর)
োো� লেিে ফপ্রারোডে� আওতলায় 18 িছর িলা 
কে িয়সী সকল মছন্লন্েন্য় পলািবলক স্কু ল, বসটি পলাক্ড  
ও পকুল, NYC হলাউবিং অেবরটি কেন্লেক্স ও নন-্বফর 
অ�্ডলানলাইন্িশনসেূন্হর েলাি্ন্ে বফ্ খলািলার মপন্ত পলান্র। 
আপনলার বনকরিতথী বিকলানলা িলানন্ত বফি ইন্য়লার েলাইন্ড 
মেলািলাইল অ্লাপ ি্িহলার করুন অেিলা 311 নম্বন্র মফলান 
করুন। 

স্াথি্ পল�ডষবা
সকুস্লান্স্্র অবিকলারী বশক্লােথীরলা তলান্দর সন্ি্ডলাচ্চ পে্ডলান্য় 
কলাে্ডসম্পলাদন করন্ত পলান্র। তলান্দর সকন্লর সকুস্লাস্্ 
বনবশ্চত করলার উন্দেন্শ্ স্কু লগুবল বিবভন্ন িরন্নর স্লাস্্ ও 
্বতন্ষিক পবরন্ষিলা ্দলান কন্র েলান্ক।

ইসমউনাইলজশলনর (টিকা) শে্ক ােলী
NY মটের এিং স্লানীয় আইন অনকুেলায়ী সকল ব্-K–12 
মগ্ন্ির বশক্লােথীন্দর অিশ্ই ইবেউনলাইন্িশন্নর (টিকলা) 
্েলান েলাকন্ত হন্ি। বকছকু  বনরদতিষ্ট মগ্ন্ির বশক্লােথীন্দর 
িন্ বকছকু  সকুবনরদতিষ্ট ভ্লাকবসন্নশন (টিকলা) িলাি্তলােূলক। 
ইবেউনলাইন্িশন্নর (টিকলা) শত্ড লািলী পলাওয়লা েলান্ি  
schools.nyc.gov/immunization -ওন্য়িসলাইন্র।

স্াস্যু পরীক্া
ব্-K মেন্ক 12 মগ্ন্ির সকল বশক্লােথীন্ক অিশ্ই স্লাস্্ 
পরীক্লা সম্পন্ন করন্ত হন্ি। এই বিশদ স্লাস্্ পরীক্লা 
(মেবিক্লাল এক্সলাবেন্নশন) অিশ্ই CH-205 ফন্ে্ড, 
মেরলা আেলান্দর ওন্য়িসলাইন্র পলাওয়লা েলান্ি, একিন 
িলাতিলান্রর বিলারলা পূরর করন্ত হন্ি। মে বশক্লােথীর বপতলােলাতলা/
অবভভলািক�র এই নেী িেলা মদন্ি নলা, মসই বশক্লােথীন্দর 
স্কু ল মহলথ্-এর একিন িলাতিলার স্লাস্্ পরীক্লা করন্ি।

দষৃ্টি পরীক্া
স্কু ন্ল েলাকলাকলালীন সেয়, আপনলার সন্লান্নর সন্ি্ডলাচ্চ বশক্লা 
বনবশ্চত করলার লন্ক্্ মস বিকভলান্ি মদখন্ত পলান্ছে বকনলা তলা 
বনর্ডন্য়র িন্ দষৃ্টি পরীক্লা করলা হন্ি। 

		দষৃ্টি পরীক্লা সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত মদখকুন  
schools.nyc.gov/schoolhealth।

স্পেশাল িাসভ্ক লিি
স্কু লগুবল বিন্শষ স্লাস্্ চলাবহদলা রন্য়ন্ছ এেন বশক্লােথীন্দর 
েত্ন, পবরন্ষিলা ও সংস্লান ্দলান করন্ত পলান্র। এগুন্ললার 
েন্ি্ অন্ভূ্ডতি হন্ছে ঔষি ্দলান (মেবিন্কশন 
অ্লািবেবনন্্রিশন), গ্কুন্কলাি েবনরন্রর েন্তলা মরবটেংগুন্ললা, 
এিং অন্লান্ বচবকৎসলা। েবদ মকলান মছন্লন্েন্য়র 
মপেশলাল সলারভতিন্সর ্ন্য়লািন হয়, তলাহন্ল বপতলােলাতলান্ক 
মহলে ফে্ড পূরর কন্র স্কু ন্ল িেলা বদন্ত হন্ি। মহলে ফে্ড 
পলান্িন schools.nyc.gov//healthservices -এই 
ওন্য়িসলাইন্র।

স্াস্যু ও মানসিক িগুস্ো
বকছকু  DOE ক্লাম্পলান্স অন-সলাইর মটের ললাইন্সসেিলারী 
স্কু ি-ফবইিে ফহিে ফেন্টা�ে (SBHCs) (স্কু ল 
বভবত্ক স্লাস্্ মকন্দ্র) অেিলা স্কু ি ফেন্টাি ফহিে 
ফেন্টা�ে (SMHCs) (স্কু ল বভবত্ক েলানবসক স্লাস্্ 
মকন্দ্র) আন্ছ। এই সলারভতিসগুন্ললা পবরিলান্রর িন্ সহিলভ্ 
আন্ছ েলার িন্ তলান্দর মকলান অে্ড বদন্ত হন্ি নলা। অন্ 
ক্লাম্পলাসগুন্ললান্ত, স্কু ল মহলথ্ নলাস্ড এিং িলাতিলান্ররলা ঔষি 
্দলান, আন্ি্ড ন্ট মকয়লার, এিং দীঘ্ডকলালস্লায়ী (ক্বনক) 
অসকুন্খর ি্িস্লাপনলা কন্র েলান্ক, এর পলাশলাপলাবশ বিবভন্ন 
্ন্ফশনলাল েলানবসক স্লাস্্ সংক্লান্ কনসলান্টিশন, সলারভতিস, 
এিং কলাউন্সেবলং ্দলান কন্র েলান্ক। আন্রলা িলানন্ত এিং 
আর বক বক সলাহলাে্ সহন্েলাব�তলা আন্ছ তলা খকুঁন্ি মদখন্ত, 
বভবির করুন schools.nyc.gov/mentalhealth 
-এই ওন্য়িসলাইর। 

http://schools.nyc.gov/transportation
http://schools.nyc.gov/transportation
http://schoolfoodnyc.org
http://schools.nyc.gov/immunization
http://schools.nyc.gov/schoolhealth
http://schools.nyc.gov/healthservices
http://schools.nyc.gov/mentalhealth
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শৃঙ্খিা এবরং লন�াপত্তা

েবা� প্রলি শ্রধিা (ফ�েডপক্ট �� অি) 
বশক্লা গ্হন্রর িন্ সকল বশক্লােথীর একটি অন্ভকু্ড বতির, 
বনরলাপদ, সহলায়ক, এিং শ্রদ্লাশীল পবরন্িশ ্লাপ্। আেলান্দর 
স্কু লগুন্ললান্ত মেন্কলান িরন্নর মেৌবখক এিং শলারীবরক 
আগ্লাসন, হয়রলাবন, ভীবত-্দশ্ডন, িকুবলইং, এিং তিষন্ে্র 
স্লান মনই।

DOE-র ফ�েডপক্ট �� অি নীবতর বনবষদ্ আচরন্নর 
রূপন্রখলা ্দলান কন্রন্ছ এিং স্কু ন্লর পবরন্িশ কীভলান্ি 
হয়রলানী, ভীবত-্দশ্ডন, এিং/অেিলা িকুবলইং েকুতি পবরন্িশ 
িিলায় রলাখন্ত হন্ি তলার বনন্দ্ড শনলা ্দলান্নর পলাশলাপলাবশ, 
িলাবত, ির্ড, ম�লাত্র, িলাবতভকু বতি, িলাবত�ত উৎবপত্, 
অবভিলাসন/নলা�বরকন্ত্বর অিস্লা, িে্ড, বলঙ্, বলঙ্ পবরচয়, 
বলঙ্ অবভি্বতি, ্বতিবন্ধতলা, অেিলা ওিন্নর কলারন্র িলাস্ি 
অেিলা অনকুভূত তিষন্ে্র পবরবস্বত েকুতি রলাখলার বনন্দ্ড শনলা 
বদন্য়ন্ছ। 

লেটিওোইে লবডহলিও�াি এক্সডপডক্টশন 
(েেরে লেটিিডুড় আে�ণগি প্রি্াশা) DOE-র 
বশক্লােথীন্দর আচলার আচরন্রর েলান্নর রুপন্রখলা ্দলান 
কন্র এিং স্কু ন্লর কে্ডকত্ড লান্দর অেেলােে ি্িহলান্র িন্ 
বশক্লােথীন্দর কীভলান্ি সন্ম্বলািন করন্ত হন্ি তলার বনন্দ্ড শনলা 
্দলান কন্র।  
এই তে্গুন্ললা স্কু ন্ল অেিলা অনললাইন্ন পলান্িন schools.
nyc.gov/behavioralexpectations -বিকলানলায়

		সিলার ্বত শ্রদ্লা (মরসন্পক্ট ফর অল) সম্পন্ক্ড  আন্রলা 
িলানন্ত মদখকুন schools.nyc.gov/respectforall।

বুলিইরং ল�ডপাট্ ক�া
িকুবলইং – তলা মেন্কলান িরন্নর মহলাক নলা মকন, িরদলাস্ করলা 
হন্ি নলা। িকুবলইং বিবভন্ন রকন্ের হন্ত পলান্র মেেন ভীবত-
্দশ্ডন, তিষে্, অেিলা হয়রলাবন করলা, এিং তলা শলারীবরক, 
সলােলাবিক, মেৌবখক অেিলা বলবখতভলান্ি করলা হন্ত পলান্র। 
মেন্কলান বশক্লােথীর বিরুন্দ্ এই িরন্নর আচরর বনবষদ্।

মকলান বশক্লােথী েবদ বিশ্লাস কন্র মে মস িকুবলইং অেিলা 
ভীবত-্দশ্ডন, হয়রলানী, অেিলা তিষন্ে্র বশকলার হন্য়ন্ছ, 
অেিলা মকলান বশক্লােথীর েবদ িলানলা েলান্ক মে মকউ িকুবলইংন্য়র 
বশকলার হন্য়ন্ছ তন্ি তলার এই আচরনটি স্কু ন্লর মরসন্পক্ট 
ফর অল-এর বলয়লািনন্ক িলানলান্নলা উবচত, েলার তে্ স্কু ন্লর 
বিবভন্ন স্লান্ন ললা�লান্নলা মরসন্পক্ট ফর অল মপলাটেলান্র পলাওয়লা 
েলান্ি, অেিলা চলাইন্ল স্কু ন্লর অন্ মকলান কে্ডচলারীন্কও 
িলানলান্ত পলান্র।

স্কু ল-কেথী কতৃ্ড ক বশক্লােথীর িকুবলইং, হয়রলাবন, অেিলা 
ভীবত-্দশ্ডন আপনলার সন্লান্নর ব্বসেপ্লাল অেিলা 
DOE-র অল�ে অি ইকু্োি অপেটু্ লনটি অ্ান্ড 
োইিালে্টি ে্াডনিডেডন্ট বরন্পলার্ড  করন্ত হন্ি। 
একটি অবভন্েলা� িেলা বদন nycenet.edu/oeo -এই 
ওন্য়িসলাইন্র।

বপতলােলাতলাসহ মেন্কলান ি্বতি ইন্েইন্লর েলাি্ন্েও 
িকুবলইংন্য়র বরন্পলার্ড  করন্ত পলান্র RespectForAll@
schools.nyc.gov -এই বিকলানলায়, মফলান করন্ত পলান্র 
(718) 935-2288 নম্বন্র, অেিলা অনললাইন্ন বরন্পলার্ড  
করন্ত পলান্র nycenet.edu/bullyingreporting -এই 
ওন্য়িসলাইন্র। 
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ফেই�টি ট্্ান্স�া�  
(লন�াপত্তা� কা�ডণ থিানান্ত�ণ)
েবদ মকলান বপতলােলাতলা েন্ন কন্রন মে তলার সন্লান স্কু ন্ল 
বনরলাপদ নয় তন্ি তলান্দর উবচত স্কু ল ব্বসেপ্লান্লর সলান্ে 
সলাক্লাৎ করলা। এছলাড়লাও পবরিলান্ররলা ফ্লাবেবল ওন্য়লকলাে 
মসন্টলান্র ব�ন্য় মসইফটি ট্্লাসেফলান্রর িন্ অনকুন্রলাি করন্ত 
পলান্র, মেরলা স্কু ন্লর সলান্ে একন্েলান্� কলাি কন্র ্ন্য়লািনীয় 
িককু ্ন্েন্ট মিলা�লাড় করন্ি। সকল মক্ন্ত্র, পবরিলান্রর 
পকুবলশ বরন্পলার্ড  মিলা�লাড় করন্ত হন্ি না।

		আন্রলা িলানন্ত মদখকুন schools.nyc.gov/transfers 
-ওন্য়িসলাইর, অেিলা মফলান করুন 718-935-2009 
নম্বন্র। 

লশক্ষােথীডি� লন�াপডি �াখা
সকল স্কু ন্ল িরুরী পবরবস্বতন্ত বশক্লােথীন্দর বনরলাপন্দ 
রলাখলার িন্ স্কু ল মসইফটি লে্লান ্নয়র করলা হন্য়ন্ছ। 
স্কু ল মসইফটি লে্লান্নর অংশ বহন্সন্ি, বশক্লােথী এিং টেলাফ 
সদস্রলা সলারলা িছর ইেলান্ি্ড বসে বরিল এিং ্বশক্ন্র অংশ 
গ্হর কন্র। এই বরিল এিং ্বশক্রগুন্ললা বশক্লােথীন্দর িয়স 
এিং মগ্ি স্র অনকুেলায়ী ভলাষলা এিং পদ্বত ি্িহলার কন্র 
করলা হয়। এছলাড়লাও িলাসলায় এই বিষন্য় আললাপচলারীতলায় 
সহলায়তলা করলার িন্ বপতলােলাতলান্দর তে্ ্দলান করলা হয়। 
সকল স্কু ল ্বত স্কু ল িছন্র অন্ত বতনটি স্কু ল িলাস মসইফটি 
বরিল কন্র েলান্ক।

		DOE-র বনরলাপত্লার বনয়েকলানকুন (মসইফটি ্ন্রলাকল) 
সম্পন্ক্ড  আন্রলা িলানন্ত মদখকুন schools.nyc.gov/
emergency-readiness -ওন্য়িসলাইর।

ফোশ্াি লেলেো গাইেিাইন
বশক্লােথীন্দর স্কু ন্লর মভতন্র ও িলাইন্র দলাবয়ন্ত্বর সলান্ে 
মসলাশ্লাল বেবিয়লা ি্িহলার করলা উবচত। অনললাইন্ন 
বনরলাপদভলান্ি মেলা�লান্েলা� সহ, অনললাইন কলাে্ডক্ে কীভলান্ি 
িলাস্ি িীিন্ন ্ভলাি মফন্ল, সলাইিলারিকুবলইং মেন্ক 
্বতরক্লা, এিং ইবতিলাচকভলান্ি মসলাশ্লাল বেবিয়লা ি্িহলান্রর 
উদলাহরন মদয়লার েলাি্ন্ে আপনলার সন্লান্নর সলান্ে এ বিষন্য় 
কেলা িলকুন। 

		প্লান্রন্ট �লাইিসহ DOE-র পূর্ডলাঙ্ মসলাশ্লাল 
বেবিয়লা �লাইিললাইন মপন্ত schools.nyc.gov/
socialmedia -ওন্য়িসলাইর মদখকুন।

ফেি ফ�ান ব্বহাড�� নীলি
বশক্লােথীরলা মসল মফলান, কবম্পউটিং বিভলাইস, এিং 
মপলান্র্ড িল বেউবিক মলেয়লার স্কু ন্ল বনন্য় আসন্ত পলান্র। 
বকন্তু, ্ন্ত্ক স্কু ন্লর তলান্দর বনিস্ মসল মফলান ও অন্লান্ 
ইন্লক্ট্রবনক সলােগ্ী সংক্লান্ নীবতেলাললা রন্য়ন্ছ এিং 
বশক্লােথীন্দর অিশ্ই মস নীবতেলাললার বিিলান মেন্ন চলন্ত 
হন্ি। মেসি বশক্লােথী স্কু ন্লর মসল মফলান নীবত অনকুসরর 
করন্ি নলা, তলান্দর মফলান সলােবয়কভলান্ি িব্দ করলা হন্ত 
পলান্র। 
স্কু ন্লর মসল মফলান ি্িহলান্রর নীবত সম্পন্ক্ড  মকলান ্শ্ন 
েলাকন্ল আপনলার স্কু ন্লর প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নরর িলা 
ব্বসেপ্লান্লর সলান্ে মেলা�লান্েলা� করুন। 

		এই নীবত সম্পন্ক্ড  চ্লান্সেলন্রর ্বিিলান বক তলা 
আন্রলা িলানন্ত মদখকুন schools.nyc.gov/
chancellorsregs -ওন্য়িসলাইর। 
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আিনার অশিকার জানুন
মটের ও মফিলান্রল সরকলান্রর আইন অনকুেলায়ী বপতলােলাতলা িলা 
অবভভলািক বহন্সন্ি আপনলার বিন্শষ বকছকু  অবিকলার রন্য়ন্ছ। 
এগুন্ললার েন্ি্ আন্ছ:

	z	পলািবলক বেটিং, এিং পলাশলাপলাবশ চ্লান্সেলন্রর শুনলাবন, 
বসটি মিলাি্ড  (মেেন, প্লান্নল ফর এিকু ন্কশনলাল 
পবলবস), কবেউবনটি সকুপলাবরনন্রনন্িন্ট, কেকু্বনটি 
এিকু ন্কশন কলাউবসেল এিং স্কু ল সম্পন্ক্ড  িলানকুন এিং 
এগুন্ললান্ত অংশগ্হর করন্ত পলান্রন।

	z	স্কু ন্লর মকলান বসদ্লান্ন্র বিরুন্দ্ আবপল করুন িলা 
DOE-র কলান্ছ এিং/অেিলা মটের িলা মফিলান্রল 
্বতষ্লানসেূন্হর কলান্ছ আপনলার সন্লান্নর বশক্লায় িলািলা 
সৃষ্টিকলারীর বিষন্য় অবভন্েলা� করন্ত পলান্রন; এিং

	z	আপনলার সন্লান্নর বনি্ডলাবরত মিলান্নর িলাইন্রর মেসি 
ম্লাগ্লাে তলান্ক ভরততির িন্ আন্িদন করলার সকুন্েলা� 
মদয়, েবদ ্ন্েলাি্ হয়, মসই ম্লাগ্লােগুন্ললা সম্পন্ক্ড  
তে্ মপন্ত পলান্রন।

		প্লান্রন্ট বিল অভ রলাইরস সম্পন্ক্ড  অেিলা কীভলান্ি 
একটি অবভন্েলা� িেলা বদন্ত হন্ি, তলা িলানন্ত মদখকুন 
schools.nyc.gov/parentrights -ওন্য়িসলাইর 
অেিলা মফলান করুন 311 নম্বন্র।

আোডি� েকি লশক্ষােথীডক 
প্রলি�ক্ষা
DOE অবভিলাসন�ত অিস্লা, রলাষ্ট্রিক পবরচয়, অেিলা িে্ড 
েলাই মহলাক নলা মকন, ্ন্ত্ক বশক্লােথীর পলািবলক স্কু ন্ল 
বশক্লার অবিকলার সংরক্ন্র ্বতশ্রুবতিদ্। েকুতিরলান্্রের সকুব্ে 
মকলার্ড ও, তিি নেীপত্রহীন বশক্লােথীসহ সকল বশক্লােথীর 
পলািবলক এিকু ন্কশন্নর গুরুত্বন্ক স্ীকৃবত মদয়।

আমরা চাই আপসন জানগুন স্ে DOE:
	z	আইন�ত কলারন্ন আিবশ্কভলান্ি িলাি্ নলা হন্ল, 
NYC-র আই্ন্য়লা�কলারী অবফসলান্ররলা ছলাড়লা, 
অন্ কলাউন্ক স্কু ন্ল ্ন্িন্শর অনকুেবত মদয় নলা, এর 
েন্ি্ অন্ভকু্ডতি U.S. ইবেন্গ্শন অ্লান্ড কলাটেেস 
এনন্ফলাস্ডন্েন্ট এন্িন্টরলা; এিং

	z	বশক্লােথী অেিলা তলান্দর পবরিলার সদস্ন্দর 
অবভিলাসন�ত অিস্লার মকলান মখঁলাি রলান্খ নলা, এিং 
আইবন িলাি্িলািকতলার শত্ড  নলা েলাকন্ল মকলান বশক্লােথীর 
তে্ ্কলাশ করন্ি নলা।

একটি বনরলাপদ এিং সেত্ন পবরন্িন্শ বশক্লােথীন্দর বশক্লা 
্দলান অি্লাহত বনবশ্চত করলার িন্, DOE স্কু লসেূহন্ক 
ইবেন্গ্শন সংক্লান্ মখঁলাি-খির, তদন্, এিং/অেিলা 
অ্লান্রটে বিষন্য় বনন্দ্ড শনলা ্দলান কন্রন্ছ। 

		পবরিলান্রর বরন্সলাস্ড এিং িহুল বিজ্লাবসত ্ন্শ্নর উত্র 
সহ, আন্রলা তন্ে্ িন্, সকল বশক্লােথীন্দর সহলায়তলাকলারী 
DOE-র ওন্য়িসলাইর বভবির করুনঃ  
schools.nyc.gov/supportingallstudents।

লশক্ষােথীডি� ফিাটিাডন� অলিকা� 
েরংরোন্ত লবজ্ঞলপ্ত
DOE বশক্লােথীন্দর মভলারদলান্নর অবিকলার চচ্ড লা সেে্ডন কন্র। 
বনউ ইয়ক্ড  বসটিন্ত মভলার বদন্ত, একিন বশক্লােথীন্ক অিশ্ই 
একিন নলা�বরক এিং অন্তপন্ক্ 18 িছর িয়সী হন্ত 
হন্ি। বশক্লােথীরলা চলাইন্ল 17 িছর িয়ন্স মভলান্রর িন্ 
মরবিটেলার করন্ত পলান্র েবদ পরিতথী বনি্ডলাচন্নর আন্� 
তলান্দর িয়স 18 িছর হন্য় েলায়। 2020 সলান্লর শুরু 
মেন্ক, 16 িছর িয়সীরলা মভলান্রর িন্ ব্-মরবিটেলার 
করন্ত পলারন্ি। DOE-র সকল হলাই স্কু লসেূন্হর মেইন 
অবফন্স মভলারলার মরবিন্্রিশন ফে্ড পলাওয়লা েলান্ি।

ফগাপনীেিা� ফ�োড�ি অলিকা� 
েপিলক্ি লবজ্ঞলপ্ত
�্ালেলি এেুডকশনাি �াইটে্ অ্ান্ড প্রাইডিলে 
অ্াক্ট (FERPA) 18 িলা এর মিশী িয়সী বপতলােলাতলা 
এিং বশক্লােথীন্দরন্ক, বশক্লােথীর বশক্লা�ত (এিকু ন্কশনলাল) 
মরকন্ি্ড র উপর অবিকলার ্দলান কন্র। প্াড�ন্টে 
লবি অি �াইটে (লপিাোিা� অলিকাড�� 
েনি), প্াড�ন্টে লবি অি �াইটে �� ে্াটা 
প্রাইডিলে অ্ান্ড লেলকউল�টি (লপিাোিা� িে্ 
ফগাপলনেিা এবরং লন�াপত্তা� অলিকাড�� েনি), 
এিং চ্লান্সেলন্রর ্বিিলান A-820 িলাড়বত তে্ মিলা�লায়, 
আপনলারলা মসগুন্ললা পড়ন্ত পলান্রন schools.nyc.gov/
chancellorsregs -ওন্য়িসলাইন্র।

অনযুানযু সেষলয়র মলধযু আপনার অসধকার 
আলে:

	z	DOE আপনলার অনকুন্রলাি পলাওয়লার 45 বদন্নর েন্ি্, 
আপনলার সন্লান্নর বশক্লা�ত মরকি্ড  পবরদশ্ডন, এিং 
পে্ডলান্ললাচনলা করলার।

■		মে মরকি্ড  আপবন মদখন্ত আগ্হী, তলা বনরদতিষ্টভলান্ি 
উন্লেখ কন্র আপনলান্ক একটি বলবখত অনকুন্রলাি 
িেলা বদন্ত হন্ি।

■		আপবন কখন ও মকলােলায় মস মরকি্ড  মদখন্ত 
পলারন্িন, আপনলার সন্লান্নর স্কু ল আপনলান্ক তলা 
অিবহত করন্ি।

	z	েবদ আপনলার বিশ্লাস হয় মে, আপনলার সন্লান্নর 
বশক্লা�ত মরকন্ি্ড  ভূল িলা বিভ্লাবন্ আন্ছ, অেিলা অন্ 
মকলানভলান্ি FERPA অনকুেলায়ী আপনলার সন্লান্নর 

http://schools.nyc.gov/parentrights
http://schools.nyc.gov/supportingallstudents
http://schools.nyc.gov/chancellorsregs
http://schools.nyc.gov/chancellorsregs
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ম�লাপনীয়তলার অবিকলার খি্ড কন্র, তলাহন্ল তলা 
পবরিত্ড ন্নর অনকুন্রলাি িলানলান্ত পলান্রন।

■		আপনলান্ক মরকি্ড  পবরিত্ড ন্নর অনকুন্রলাি 
বলবখতভলান্ি িলানলান্ত হন্ি  এিং মকলান বিষয়িস্তু 
পবরিত্ড ন করন্ত চলান ও মকন চলান, তলা কলারনসহ 
উন্লেখ করন্ত হন্ি।

■		DOE েবদ আপনলার অনকুন্রলািকৃত মরকি্ড  
পবরিত্ড ন নলা করলার বসদ্লান্ মনয়, আপনলান্ক মস 
বসদ্লান্, এিং এর বিরুন্দ্ আপনলার শুনলাবনর 
অবিকলার ও শুনলানী ্বক্য়লাটি িলানলান হন্ি।

	z	আপনলার সন্লান্নর বশক্লা�ত মরকন্ি্ড  ি্লাবতি�তভলান্ি 
সনলাতিন্েলা�্ তে্ ্কলাশ করলার আন্� বলবখত 
অনকুেবত ্দলান করুন। বকন্তু, মকলান বনরদতিষ্ট মক্ন্ত্র, 
FERPA অনকুেবত ছলাড়লা ্কলাশ অনকুন্েলাদন কন্র। 
সম্মবত ছলাড়লা ্কলান্শর অনকুন্েলাদন মদওয়লা েলায়, 
এিরন্নর মকইন্সর েন্ি্ আন্ছ:

	■		স্কু ন্লর কে্ডকত্ড লার কলান্ছ ্কলাশ করলা, মপশলা�ত 
দলাবয়ত্ব সম্পন্ন করলার িন্ েলার এই বশক্লা�ত মরকি্ড  
পে্ডলান্ললাচনলা করলা ্ন্য়লািন। স্কু ন্লর কে্ডকত্ড লান্দর 
েন্ি্ অন্ভকু্ডতি আন্ছন:

– 	DOE কে্ডকত্ড লা (মেেন অ্লািবেবনন্্রিরর, 
সকুপলারভলাইিলার, বশক্ক, অন্লান্ ইন্রিলাকরর িলা 
সহলায়তলাকলারী কে্ডচলারী); এিং

– 	DOE বনিস্ কে্ডচলাবরন্দর স্ন্ল কলাি করলার 
িন্ অেিলা পবরন্ষিলা ্দলান করলার িন্ অন্ 
েলান্দরন্ক বনেকুবতি মদয়, মসসি ি্বতি। এর েন্ি্ 
অন্ভূ্ডতি আন্ছ (a) কনট্লাক্টর, (b) এন্িন্ট, 
(c) কনসলালন্রন্ট, (d) অন্লান্ সরকলারী 
এন্িসেীর কে্ডচলারী বিলারলা DOE-সম্পরকতিত পবরন্ষিলা 
অেিলা কলাে্্ড  সম্পলাদন করন্ছ, মেেন NYC-র 
আইন দতিন্রর আইবনিীবিরলা েলারলা DOE-মক 
্বতবনবিত্ব করন্ছ এিং NYC বিপলার্ড ন্েন্ট অভ 
মহলথ্ অ্লান্ড মেন্টলাল হলাইবিন-এ কে্ডরত স্কু ল 
নলাস্ডিৃদে (e) বপতলােলাতলা, বশক্লােথী, অেিলা অন্লান্ 
মসছেলান্সিকিৃদে েলারলা স্কু ল কে্ডকত্ড লান্দর বিলাবয়ত্ব 
পলালন্ন সহলায়তলা করন্ছ। এ িরন্নর ি্বতিন্দর 
বশক্লা�ত মরকি্ড  মেন্ক ি্বতি�তভলান্ি সনলাতি  
করলা েলায় এেন সি তে্ ি্িহলার ও বনয়ন্ত্রর 
DOE-র সরলাসবর কতৃ্ড ত্বলািীন েলাকন্ত হন্ি।  
সরলাসবর কতৃ্ড ত্ব বিবভন্নভলান্ি হন্ত পলান্র, েলার েন্ি্ 
অন্ভূ্ডতি বলবখত চকু বতি।

■		আপনলার সন্লান্নর ভরততি িলা িদবল ্বক্য়লায় 
ি্িহলান্রর িন্ েখন অন্ মকলান স্কু ল, বিব্রিক্ট 
অেিলা বশক্লা ্বতষ্লান মরকন্ি্ড র িন্ অনকুন্রলাি 
িলানলায় মেখলান আপনলার সন্লান ভরততি হন্ত ইছেকু ক িলা 
পবরকল্পনলা করন্ছ, বকংিলা ইন্তলােন্ি্ ভরততি হন্য়ন্ছ।

■		উপন্র উন্লেবখত, বপতলােলাতলার অবিকলান্রর সনদ 
(প্লান্রন্টস বিল অভ রলাইরস) িবহভূ্ডত, অনকুেবত 
ছলাড়লা তে্ ্কলান্শর অন্লান্ মকইস সম্পন্ক্ড  
আপবন আন্রলা িলানন্ত পলান্রন।

	z	আপবন েবদ বিশ্লাস কন্রন মে NYC DOE, 
FERPA-র শত্ড লািবল লঙ্ঘন কন্রন্ছ, তলাহন্ল আপবন 
USDOE িরলািন্র অবভন্েলা� দলান্য়র করন্ত পলান্রন। 
অবভন্েলা� পলািলান্নলা েলান্িঃ

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

	z	আপনলার সন্লানন্ক ি্বতি�তভলান্ি শনলাতি করলা েলায় 
এেন ি্লাবতি�ত তে্ িলাবরবি্ক উন্দেন্শ্ বিবক্ 
অেিলা ্কলাশ করন্ত নলা মদয়লার িন্।

	z	ি্লারলার ম�লাপনীয়তলা লঙ্ঘন অবভন্েলা� করুন এিং  
এই অবভন্েলান্�র উত্র পলান।

■		বনউ ইয়ক্ড  মটের এিকু ন্কশন বিপলার্ড ন্েন্ন্ট 
বলবখতভলান্ি অবভন্েলা� করলার বিকলানলাঃ 

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

  অেিলা ইন্েইল করুন CPO@mail.nysed.gov  
বিকলানলায়। ইন্েইন্লর েলাি্ন্ে NYC DOE-মত 
অবভন্েলা� করন্ত পলান্রন data-security@
schools.nyc.gov -বিকলানলায় অেিলা বলবখতভলান্ি 
পলািলান্নলার বিকলানলা হন্ছে:

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

	উপন্র উবলেবখত প্লান্রন্টস বিল অভ রলাইরস ফর ি্লারলা 
্লাইন্ভবস অ্লান্ড বসবকউবরটি (বপতলােলাতলার তে্ ম�লাপবনয়তলা 
এিং বনরলাপত্লার অবিকলান্রর সনদ) মেন্ক আপবন 
অবতবরতি অবিকলার সম্পন্ক্ড  িলানন্ত পলান্রন।

আ
প

নোি অ
রিক

োি জ
োনুন
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 / 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)

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

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

1.  একটি ফিফনিত 
করুন: 

    বোট বেতলতমতয়  
(েয়ি 12 এেং োর নিতে) 

    েরুণ প্াপ্তেয়স্ক  
(েয়ি 13-17)

     প্াপ্তেয়স্ক  
(েয়ি 18 এেং োর বেনি)

2. ফশক্ার্মী/লাইদরেফর কারদে  র্াফলদকর তর্্য:

_____________________________________________________   ________________________________________   ____________________________
বিষ িাম  প্র্ম িাম  মধ্য িাম/ প্ার্নমর

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

__________________________________________________________________________________________________   ___________________________
োনির ঠিরািা      অ্যাপ্ট.# 

_____________________________________________________   ________________________________________   ___________________________
েতরা অর্ো নিটি    বটেট    PIN

_____________________________________________________   _______________________________________________________________________
োনির বিাি    ইতমইল ঠিরািা

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

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

______________________________________________________   ________________________________________   ____________________________
বিষ িাম  প্র্ম িাম       মধ্য িাম/ প্ার্নমর

_____________________________________________________   ________________________________________   ___________________________
ইতমইল ঠিরািা      বিাি         নপআইএি

 A অর্ো B নেননিে ররুি:

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

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

________________________________________________________________________________________________   ____________________________
নপোমাো/অনিিােতরর স্াক্র                  োনরখ

www.nypl.org
www.brooklynpubliclibrary.org
www.queenslibrary.org
www.nypl.org
www.brooklynpubliclibrary.org
www.queenslibrary.org


আিও জান্ন: NYC বিপলার্ড ন্েন্ট অভ এিকু ন্কশন িলাবড়ন্ত ও আপনলার সন্লান্নর স্কু ন্ল আপনলার 
সন্লান্নর বশক্লা সম্পরকতিত িলাড়বত তে্ ও আপবন কীভলান্ি বশখন্ন সহলায়তলা করন্ত পলান্রন মস 

বিষন্য় নলানলা িলাররলা মিলা�লায়। আরও তন্ে্র িন্ মদখকুন schools.nyc.gov।

এছলাড়লাও আপবন আপনলার স্কু ন্লর প্লান্রন্ট মকলাঅরিতিন্নরন্রর সলান্ে  
মেলা�লান্েলা� অেিলা 311 নম্বন্র মফলান করন্ত পলান্রন।

T&I 29504 (Bengali/Bangla)

schools.nyc.gov



