এনওয়াইসি সিপার্টমেন্ট অব এিু মেশন অযািাল্ট অযান্ড েনটিসনউসয়িং এিু মেশন
বহুল সিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবসল


অযািাল্ট অযান্ড েনটিসনউসয়িং এিু মেশন (ওএসিই)-এর বয়স্ক সশক্ষা ও পসরমেবা লামের য াগ্য যে?
যুক্তরাষ্ট্রের হাই স্কু ল ইকুইভ্যাষ্ট্রলনসি (এইচএিই) ননই
তাসল াভ্ু ক্ত

নে সনষ্ট্র ল এিু ষ্ট্র শন (সিটিই) ক্লাষ্ট্রি িীসমতিংখ্য



যাসরয়ার অ্যান্ড

আিন রষ্ট্রয়ষ্ট্রে ।

বয়স্ক সশক্ষার ক্লামির িনয সে যোন সি সিমত হয়?
ইংসলশ অ্যাি এ নিষ্ট্র ষ্ট্রন্ড লযাঙ্গুষ্ট্রয়জ (ইএিওএল),
ন ান সি স ষ্ট্রত হয় না।



বা সিষ্ট্রলামাহীন নযষ্ট্র ান ২১ বা তষ্ট্র ার্ধ্ব বয়স্ক ক্লাষ্ট্রির জনয নাম

রষ্ট্রত পাষ্ট্ররন। যুক্তরাষ্ট্রের হাই স্কু ল ইকুইভ্যাষ্ট্রলনসি আষ্ট্রে, এমন বযসক্তষ্ট্র র জনয স েু স েু

এইচএিই, বং অ্যািাল্ট নবসি

এিু ষ্ট্র শন ( এসবই) ক্লাষ্ট্রির জনয

তষ্ট্রব স েু স েু সিটিই ক্লাষ্ট্রির জনয নেক্সে বই ও প্রষ্ট্রয়াজনীয় উপ রণ স নষ্ট্রত হয়।

সি যোন সশক্ষার্থী োি েমর, আসর্থট ে িহায়তা লাে েমর, সেিংবা তামির অসেবািনগ্ত অবস্থা
িম্পসেটত োগ্িপত্র না র্থামে, তাহমল যির্া সে তার িনয ওএসিই-এর সি পসরমেবা লামের যক্ষমত্র
বাধা হমত পামর?
না।



ওএসিই-এর ক্লামির িুম াগ্ যপমত সশক্ষার্থীমির যোন নযযনতে স্তমরর যেৌসলে সশক্ষা সে িম্পন্ন েরমত
হমব?
না।



আোর সি অনয যোন যিমশর হাই স্কু ল সিমলাো বা েমলি সিসি র্থামে, তাহমল সে আসে বয়স্ক
সশক্ষার ক্লাি সনমত পারমবা?
হযাাঁ।



ক্ত
ু রামের যোন হাই স্কু ল সিমলাো বা েমলি সিসি র্থামে, তাহমল সে আসে বয়স্ক সশক্ষার ক্লাি সনমত
পারমবা?
না। যুক্তরাষ্ট্রের হাই স্কু ল ইকুইভ্যাষ্ট্রলনসি আষ্ট্রে, এমন বযসক্তষ্ট্র র জনয স েু স েু

যাসরয়ার অ্যান্ড নে সনষ্ট্র ল এিু ষ্ট্র শন

(সিটিই) ক্লাষ্ট্রি আিনিংখ্যা িীসমত।



পসরচময়র প্রোণ সিমত এবিং/অর্থবা ক্লামির িনয তাসলোেু ক্ত হমত সশক্ষার্থীমির সে যিাশযাল সিসেউসরটি
নম্বর বা োগ্িপত্র র্থােমত হমব?
ইএিওএল, এসবই, এবং এইচএিই ক্লাষ্ট্রির জনয নরসজস্টার
না। িাটিবসিষ্ট্র শন প্র ান
তাষ্ট্র র িনাক্ত



রা সশক্ষার্থীষ্ট্র রষ্ট্র

তাষ্ট্র র নিাশযাল সিস উসরটি নম্বর স ষ্ট্রত হষ্ট্রব

রা হয় নযিব সিটিই ক্লাষ্ট্রি, নিগুষ্ট্রলার জনয নরসজস্টার ারী সশক্ষার্থীষ্ট্র রষ্ট্র

রষ্ট্রত এ টি নিাশযাল সিস উসরটি নম্বর বা অ্নযানয

চা সরষ্ট্রত সনষ্ট্রয়াষ্ট্রের

ােজপত্র স ষ্ট্রত বলা হষ্ট্রত পাষ্ট্রর ।

ক্লািগুমলা যোর্থায় এবিং যোন িেয় যনওয়া হয়?
ক্লািগুষ্ট্রলা ননয়া হয় পাাঁচটি বষ্ট্ররার ১৭৫টি িাইষ্ট্রে। ি ল সশক্ষার্থীর িময়িূসচ িংক্রান্ত চাসহ া পূরষ্ট্রণর জনয ি াল, সব াল,
িন্ধ্যা এবং শসনবাষ্ট্রর ক্লাি
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রার িুষ্ট্রযাে রষ্ট্রয়ষ্ট্রে ।



সি যোন সশক্ষার্থী েযানহার্ামন োি েমরন এবিং বিবাি েমরন ব্রিংক্স-এ, তাহমল সতসন সে উে
বমরার িাইর্গুমলামত িুম াগ্ পামবন?
হযাাঁ। নযােয সশক্ষার্থীরা তাষ্ট্র র িবষ্ট্রচষ্ট্রয় নবসশ িুসবধাজন

িাইষ্ট্রে ক্লাি

রষ্ট্রত পারষ্ট্রবন।

 অসিি অব অযািাল্ট অযান্ড েনটিসনউসয়িং এিু মেশন-এর োধযমে যোন্ যোন্ ক্লামির িুম াগ্ রম মে?
• অ্যািাল্ট নবসি

এিু ষ্ট্র শন (এসবই) নমৌসল

িাক্ষরতা ও হাই স্কু ল ইকুইভ্যাষ্ট্রলনসি (এইচএিই)-এর প্রস্তুসত মূলযায়ন

• ইংসলশ ির সি ািব অ্ভ্ আ ার লযাঙ্গুষ্ট্রয়ষ্ট্রজি (ইএিওএল): প্রারসি
•

যাসরয়ার অ্যান্ড নে সনষ্ট্র লা এিু ষ্ট্র শন (সিটিই): এয়ার
নমইনষ্ট্রেনযান্স,

যাবল ইন্সেষ্ট্রলশন,

ারষ্ট্রপসি,

নর্থষ্ট্র

উচ্চতর স্তর

নসিশসনং/ষ্ট্ররসিজাষ্ট্ররশন, অ্ষ্ট্রোষ্ট্রমাটিভ্ নম াসনক্স, সবসডং

সিউোর সলোষ্ট্ররসি,

মসপউোর নমরামত, ইষ্ট্রল সি যাল ইন্সেষ্ট্রলশন,

খ্া য প্রস্তুসত/ যাোসরং, স্বাস্থ্যিংক্রান্ত নপশা, ইষ্ট্রল সি যাল, নমসিষ্ট্র ল সবসলং, মাইষ্ট্রক্রািিে অ্সিি, লাসমং ও ওষ্ট্রয়ব নপজ
সিজাইন ইতযা;ই ক্লাি।



সি যোন সপ্রসিপযাল, পযামরন্ট যোঅসিটমনর্র বা সপতাোতা তামির যে-১২ যিমির স্কু ল িাইমর্ বয়স্ক
সশক্ষার ক্লাি সনমত আিহী হন, তাহমল তামে োর িামর্থ য াগ্াম াগ্ েরমত হমব?
প্রসতটি অ্ঞ্চষ্ট্রল এ জন

ষ্ট্রর অ্যািাল্ট এিু ষ্ট্র শন সপ্রসন্সপযাল রষ্ট্রয়ষ্ট্রেন। স্কু ষ্ট্রলর িাষ্ট্রর্থ নযাোষ্ট্রযাষ্ট্রের তর্থয জানষ্ট্রত এই িাইষ্ট্রের

'ষ্ট্ররসজষ্ট্রেশষ্ট্রনর স্থ্ান' নপজটি ন খ্ুন।



অযািাল্ট এিু মেশমনর ক্লামি নাে তাসলোেু ক্ত েরার পদ্ধসতটি েী?
প্রসতটি বষ্ট্ররার এ টি

ষ্ট্রর সলোষ্ট্ররসি নজান রষ্ট্রয়ষ্ট্রে নযখ্াষ্ট্রন সশক্ষার্থীরা ক্লাষ্ট্রির জনয নাম নরসজস্টার

িাইষ্ট্রের বাইষ্ট্ররও নাম নরসজষ্ট্রেশন
হষ্ট্রব যার পষ্ট্রর তাষ্ট্র

লভ্য

রা যায়। প্রষ্ট্রতয

সশক্ষার্থীষ্ট্র

অ্বশযই এ টি ইনষ্ট্রে

মবিূসচিমূষ্ট্রহর সববরণ ন য়া হষ্ট্রব । নযােয সশক্ষার্থীষ্ট্র রষ্ট্র

মূলযায়ন অ্সধষ্ট্রবশষ্ট্রনর নভ্তর স ষ্ট্রয় নযষ্ট্রত হষ্ট্রব এবং নি অ্নুযায়ী তাষ্ট্র রষ্ট্র



িময়িূসচ পসরবতব নিাষ্ট্রপক্ষ, তাই অ্নুগ্রহ

প্রসক্রয়ায় অ্ংশগ্রহণ

রা হষ্ট্রব ।

রার জনয নয স্থ্ানটি নবষ্ট্রে ননষ্ট্রব, নি স্থ্াষ্ট্রন ।
রষ্ট্রবন।

আমাষ্ট্র র

ষ্ট্রর এই িাইষ্ট্রের 'ষ্ট্ররসজষ্ট্রেশন নলাষ্ট্র শন' নপজ ন খ্ুন ।

অযািাল্ট যবসিে এিু মেশন (এসবই) ও হাই স্কু ল ইকুইেযামলনসি (এইচএিই) ক্লামির েমধয বযবধান সে?
অ্যািাল্ট নবসি

এিু ষ্ট্র শন (এসবই)

ক্লাি পাঠ ও েসণষ্ট্রত সনম্নতর িাক্ষরতা নশখ্ায় যাষ্ট্রত সশক্ষার্থীরা এইচএিই ক্লাষ্ট্রির

জনয প্রস্তুত হষ্ট্রত পাষ্ট্রর। এইচএিই ক্লািগুষ্ট্রলা সশক্ষার্থীষ্ট্র রষ্ট্র
জনয প্রস্তুত

নেস্ট অ্যাষ্ট্রিসিং নিষ্ট্র ন্ডাসর

মসলশন (টিএএিসি) পরীক্ষার

ষ্ট্রর।

ইিংসলশ অযাি এ যিমেমন্ড লযাঙ্গুময়ি ক্লাি (ইএিএল) েী?
ইএিএল ক্লাি সশক্ষার্থীষ্ট্র রষ্ট্র



এ জন ন ি মযাষ্ট্রনজার িাষ্ট্রর্থ এ টি

ষ্ট্রর ইনষ্ট্রে -এর িময়িূসচ জানার জনয পূববাষ্ট্রেই নিান

স্থ্ানিমূষ্ট্রহর ঠি ানা ও নিান নম্বর জানার জনয অ্নুগ্রহ



ইন্টারসভ্উ-ষ্ট্রয়র মাধযষ্ট্রম নযষ্ট্রত

ইনমর্ে ইন্টারসেউ সে যোন সনসিট ষ্ট তাসরখ ও িেময় িহণ েরা হয়?
হযাাঁ। এর তর্থয পাওয়া যায় সশক্ষার্থী ইনষ্ট্রে



ভ্সতব

রষ্ট্রত পাষ্ট্রর। এোড়াও

ইংষ্ট্ররসজ ভ্াষা ও পঠন

ক্ষতা নশখ্ায়।

সলর্ামরসি যিান েী?
সলোষ্ট্ররসি নজান হষ্ট্রলা নবােত পসরবারিমূষ্ট্রহর, বয়স্ক সশক্ষার্থীষ্ট্র র এবং
স্থ্ান। নিন্টারটি সশক্ষার্থীষ্ট্র রষ্ট্র

মুযসনটির িবার প্রষ্ট্রয়াজন নমোনর জনয প্রারসি

তাষ্ট্র র ক্লাি ও আবািন, আইসন, সচস ািা, চা সর এবং অ্নযানয প্রষ্ট্রয়াজন নমোনর জনয

লভ্য িুষ্ট্রযাে-িুসবধার িাষ্ট্রর্থ িংষ্ট্রযাে ঘটিষ্ট্রয় ন য়। সলোষ্ট্ররসি নজান ও এর িুষ্ট্রযাে-িুসবধািমূহ পসরবারিমূহষ্ট্র
িংস্কৃ সত আত্মস্থ্

রষ্ট্রত ও নতু ন ভ্াষার িাষ্ট্রর্থ খ্াপ-খ্াওয়াষ্ট্রত সবসভ্ন্ন িমিযা নমা াষ্ট্রবলায় িহায়তা

এ টি নতু ন

ষ্ট্রর । চারটি সলোষ্ট্ররসি

নজান রষ্ট্রয়ষ্ট্রে, নিগুষ্ট্রলা হষ্ট্রলা মযানহাোন, কুইন্স, ব্রু সলন ও ব্রংক্স। আরও তষ্ট্রর্থযর জনয এই িাইষ্ট্রের 'স্টু ষ্ট্রিন্ট িাষ্ট্রপােব'
নপজ ন খ্ুন।
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