এনওয়াইসি স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট

বহুল সিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবসল (এফএসকউ)

িুপাসিশ

1.

আপসন একটি এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট
অ্যাকাউন্ট েুলন্দত পান্দিন যেন্দকান কমসপউটাি
অ্থ্বা ইন্টািন্দনট-িিংন্দোগ িন্দয়ন্দে এমন যকান
সডিাইি বযবহাি কন্দি http://mystudent.nyc
ওন্দয়বিাইন্দট সগন্দয় "অ্যাকাউন্ট ততসি" সলিংন্দক
সিক কন্দি। এনওয়াইসি পাবসলক স্কু ন্দলি আপনাি
িন্তানন্দিি প্রন্দতযন্দকি িনয আপনান্দিি বাসিন্দত
পাঠান্দনা সেঠিন্দত প্রিি অ্ননয অ্যাকাউন্ট
সিন্দয়শন যকাড-এি প্রন্দয়ািন হন্দব। বািসত
সনন্দিেশনা থ্াকন্দব সপ্রন্ট কিা সেঠিন্দত। আপসন
েসি সেঠি না পান, িন্তান্দনি স্কু ন্দল যোগান্দোগ
করুন। আপনািা একটি অ্যাকাউন্ট ততসিি িনয
িিািসি িন্তান্দনি স্কু ন্দলও যেন্দত পান্দিন। এি িনয
প্রন্দয়ািন হন্দব একটি ফন্দটা আইসড, একটি তবধ
ইন্দমইল ঠিকানা, এবিং িন্তান্দনি ৯-িাসশি স্টু ন্দডন্ট
আইসড নম্বি।

সপতামাতা ও সশক্ষকবৃন্দেি
মতামন্দতি সিসিন্দত ততসি কিা
হন্দয়ন্দে। এনওয়াইসি স্কু লস্
অ্যাকাউন্ট িম্পন্দকে আপনাি
িুপাসিশ িমা সিন্দত যে যকান
সিন্দনি সনন্দেি ডান-ন্দকাণায়
লিয সুপারিশ সলিংকটি বযবহাি
করুন।

2.

অ্যাকাউন্দন্ট আপনাি িন্তান

িান্দথ্ যোগান্দোগ করুন।

লগ ইন করুন
http://mystudent.nyc

আন্দিা িানন্দত যিেুন:
http://schools.nyc.gov/nycschools
T&I-24532 (Bengali)

3.

5.

আরি রক একারিক সন্তাবনি জনয এনওয়াইরস
স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট খুলবে পারি?
হযাাঁ, যকান এনওয়াইসি পাবসলক স্কু ন্দল আপনাি
একাসধক িন্তান অ্ধযয়নিত থ্াকন্দল আপসন
তান্দিি িবাি িনয অ্নলাইন্দনি এক যিসিন্দেশন
অ্সধন্দবশন্দন প্রন্দতযক িন্তান্দনি অ্ননয অ্যাকাউন্ট
ততসিি যকাড যোগ কন্দি তা কিন্দত পান্দিন।
আপসন প্রন্দতযক িন্তান্দনি িনয অ্যাকাউন্ট ততসিি
যকাড িম্বসলত আলািা সেঠি পান্দবন। আপসন
সবিযমান অ্যাকাউন্দন্টি "মযান্দনি মাই
অ্যাকাউন্ট" যপি-এ প্রন্দতযক িন্তান্দনি ৯-িাসশি
সশক্ষাথ্ী আইসড এবিং অ্ননয অ্যাকাউন্ট যকাড
এন্টাি কন্দি বািসত িন্তান যোগ কিন্দত
পান্দিন।

6.

আরি কখন আিাি অ্যাকাউন্ট তেরিি ককাড
েযেহাি কিবো?
অ্নলাইন্দন অ্যাকাউন্ট ততসি অ্থ্বা আপনাি
অ্যাকাউন্দন্ট আন্দিকটি িন্তানন্দক িিংেুক্ত কিাি
িময়ই শুধু অ্যাকাউন্ট ততসিি যকাড প্রন্দয়ািন
হন্দব। আপসন েসি ইন্দতামন্দধয বযসক্তগতিান্দব
অ্নলাইন্দন অ্যাকাউন্ট ততসি কন্দি থ্ান্দকন (এবিং
তান্দত সনউ ইয়কে সিটিি যকান পাবসলক স্কু ন্দল
অ্ধধযয়নিত আপনাি িকল িন্তান অ্ন্তিুে ক্ত),
আপনাি অ্যাকাউন্ট ততসিি যকাড প্রন্দয়ািন হন্দব
না।

আরি অ্যাকাউন্ট তেরিি ককাড পাইরন।
আিাি কী কিা উরিে?
আপনাি িন্তান্দনি স্কু ল যথ্ন্দক আপনান্দক একটি
এনওয়াইসি স্কু লি অ্যাকাউন্ট ততসি কিাি
যকাডিম্বসলত অ্ননয অ্যাকাউন্ট সিন্দয়শন যকাড
যলটাি যিওয়াি কথ্া। আপনাি েসি
এনওয়াইসি পাবসলক স্কু ন্দল একাসধক িন্তান থ্ান্দক
তাহন্দল আপনান্দক এক সেঠিন্দত প্রন্দতযক িন্তান্দনি
িনয একটি কন্দি যকাড িিবিাহ কিা হন্দব।
আপসন েসি সেঠি না যপন্দয় থ্ান্দকন, তাহন্দল
আপনাি িন্তান্দনি স্কু ন্দল যোগান্দোগ করুন বা
সনন্দি সগন্দয় অ্যাকাউন্ট যোলাি িনয
অ্যাপন্দয়ন্টন্দমন্ট সনন।

আিাি সন্তাবনি জনয কক এনওয়াইরস স্কু লস্
অ্যাকাউন্ট তেরি কিবে পাবি?
আপসন সনন্দি সনন্দি (অ্নলাইন্দন) বা িন্তান্দনি
স্কু ন্দল সগন্দয় কিন্দত পান্দিন। তন্দব আপনান্দক
অ্বশযই িন্তান্দনি সপতামাতা অ্থ্বা আইনগত
অ্সিিাবক হন্দত হন্দব এবিং একই ঠিকানায়
বিবাি কিন্দত হন্দব। অ্নলাইন্দন অ্যাকাউন্ট
ততসিি িময় কমসপউটান্দি প্রন্দবশ অ্থ্বা অ্নয
যকান িমিযা িম্পন্দকে আপনাি েসি প্রশ্ন থ্ান্দক,
অ্নুগ্রহ কন্দি স্কু ন্দলি িান্দথ্ যোগান্দোগ করুন।

আপসন েসি এনওয়াইসি স্কু লস্

যিন্দেন, তাহন্দল তাি স্কু ন্দলি

4.

খুলবে পারি?

এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট

িম্পসকে ত যকান িু ল তথ্য

আরি কীভাবে এনওয়াইরস স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট

আিাি রক প্রবেযক সন্তাবনি জনয আলাদা
অ্যাকাউন্ট প্রবয়াজন?
না, আপসন একটি এনওয়াইসি স্কু লস্
অ্যাকাউন্দন্ট আপনাি িকল িন্তানন্দক যিেন্দত
িক্ষম হন্দবন। অ্যাকাউন্ট ততসি কিাি পি
আপসন আপনাি মযান্দনি মাই অ্যাকাউন্ট যপইন্দি
অ্বসশষ্ট িন্তানন্দিি স্টু ন্দডন্ট আইসড নম্বি ও
অ্যাকাউন্ট ততসি কিাি যকাড বযবহাি কন্দি
তান্দিিন্দক েুক্ত কিন্দত পান্দিন।

7.

এনওয়াইরস স্কু লস্ অ্যাকাউবন্টি েযাপাবি কক
আিাবক সহায়ো কিবে পাবি?
আপনাি অ্যাকাউন্দন্টি সবসিন্ন সবয়য় যোাঁিা
সনন্দয় যকান্দনা প্রশ্ন থ্াকন্দল আপনাি িন্তান্দনি
স্কু ন্দল যোগান্দোগ অ্থ্বা 311 নম্বন্দি যফান
করুন। স্কু ল আপনান্দক যকান িিংসিষ্ট কমী
িিন্দিযি কান্দে পাঠান্দব।

এনওয়াইসি স্কুলস্ অ্যাকাউন্ট
বহুল সিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবসল (এফএসকউ)

8.

আরি রক ইংবিরজ ছাড়া অ্নয ককান ভাষায় আিাি সন্তাবনি েথ্য
কদখবে পারি?
হযাাঁ, এনওয়াইসি এনওয়াইরস স্কু লস্ অ্যাকাউবন্ট যহাম যপি যথ্ন্দক
আপসন িশটি িায়াি একটি যবন্দে সনন্দত পান্দিন,োি অ্ন্তিুে ক্ত আিসব,
বািংলা, োইসনি, ইিংন্দিসি, ফিাসি, যহসশয়ান সিওল, যকাসিয়ান,
িাসশয়ান, স্প্যাসনশ, এবিং উিুে ।

9.

আরি আিাি পাসওয়াডড ভু বল রগবয়রছ। কীভাবে আরি লগ ইন
কিবো?
আপসন েসি এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট ততসি কন্দি থ্ান্দকন এবিং
আপনাি পািওয়াডে িু ন্দল োন, তাহন্দল যিটি সিন্দিট কিন্দত লগ ইন
যপি-এ প্রিি ফিগট ইওি পািওয়াডে? সলিংকটি বযবহাি করুন।
িমিযাি েসি িমাধান না হয়, আপনাি িন্তান্দনি স্কু ন্দল যোগান্দোগ
করুন।

10. কে ঘনঘন আিাি এনওয়াইরস স্কু লস অ্যাকাউন্ট কিকক কিা
উরিে?
এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট পযান্দিন্ট টিোি কনফান্দিন্স এবিং
আপনাি িন্তান্দনি স্কু ন্দলি িান্দথ্ অ্নয সমটিিং োিাও স্কু ল বেিবযাপী
আপনাি িন্তান্দনি অ্যাকান্দডসমক অ্গ্রগসতি যোাঁে যনওয়াি একটি প্রধান
উপায়।
11. এনওয়াইরস স্কু লস্ অ্যাকাউবন্ট আিাি সন্তাবনি েথ্য যরদ সঠিক না
থ্াবক, োহবল কী কিবে হবে?
আপসন েসি এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্দন্ট আপনাি িন্তান িম্পসকেত
যকান িু ল তথ্য যিন্দেন, তাহন্দল তাি স্কু ন্দলি িান্দথ্ যোগান্দোগ করুন।
12. এনওয়াইরস স্কু লস্ অ্যাকাউবন্টি িািযবি আিাি সন্তান রক োি
েথ্য কদখবে পাবি?
এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট একটি ওন্দয়বিাইট োি লক্ষয স্কু ন্দল
আপনাি িন্তান্দনি অ্গ্রগসত িম্পসকেত মূল তথ্য িানন্দত আপনান্দক
িুন্দোগিান। আপনান্দক আপনাি িন্তানিহ এনওয়াইসি স্কু লি অ্যাকাউন্ট
যপি যিেন্দত উৎিাসহত কিা হন্দে যেন আপসন তাি িান্দথ্
অ্যাকান্দডসমক অ্গ্রগসত সনন্দয় কথ্া বন্দলন।
13. েেুও রক আরি আিাি সন্তাবনি স্কু ল কথ্বক রিবপার্ড কাডড পাবো?
হযাাঁ, প্রসতটি স্কু ন্দলি তান্দিি সনিস্ব সিন্দপাটে কাডে িন্দয়ন্দে যেোন্দন
আপনাি এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্দন্ট যেিব যগ্রড যিোন্দনা হয় তাি
বাইন্দিও বািসত তথ্য অ্ন্তিুে ক্ত থ্াকন্দত পান্দি। আপনাি এনওয়াইসি
স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট আপনাি িন্তান্দনি অ্সফসিয়াল স্কু ল
যিকন্দডেি সবকল্প নয়।

15. আিাি সন্তাবনি েথ্য কদখবে কপবে হবল আিাি ইবিইল রনরিে
কিবে হবে ককবনা?
িকল এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট বযবহািকািীন্দক তান্দিি ইন্দমইল
ঠিকানা সনসিত কিন্দত বলা হয় োন্দত সনসিত কিা োয় যে প্রিি
ইন্দমইল ঠিকনাটি একটি িসিয় ইন্দমইল অ্যাকাউন্দন্টি িান্দথ্ িিংসিষ্ট।
16. আিাবক কখন আিাি ইবিইল ঠিকানা রনরিে কিবে হবে?
আপসন েসি ১০ যম, ২০১৬ তাসিন্দেি পূন্দবে একটি এনওয়াইসি স্কু লস্
অ্যাকাউন্ট ততসি কন্দি থ্ান্দকন, তাহন্দল আপনাি কান্দে অ্যাকাউন্ট
সনসিত কিাি িনয একটি ইন্দমইল পাঠান হন্দব। আপসন তেন বা
৩০ যিপ্টম্বি ২০১৬ তাসিন্দেি পূন্দবে যে যকান িময় আপনাি ইন্দমইল
সনসিত কিাি িুন্দোগ পান্দবন।
আপসন েসি ১০ যম, ২০১৬ তাসিন্দেি পন্দি একটি অ্যাকাউন্ট ততসি
কন্দিন, তাহন্দল আপনান্দক আসিন্দকশনটি বযবহান্দিি আন্দগ অ্যাকাউন্ট
সনসিত কিন্দত বলা হন্দব। প্রাথ্সমক প্রতযয়ন িম্পন্ন হওয়াি পন্দি
পিবসতে ন্দত আপসন েেন এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট-এি িান্দথ্
িিংসিষ্ট ইন্দমইল পসিবতে ন কিন্দত োন্দবন, তেসন শুধু ইন্দমইল সনসিত
কিন্দত বলা হন্দব। স্বয়িংসিয়িান্দব নতু ন ঠিকানায় ইন্দমইল েন্দল োন্দবা।
আপনাি কান্দে পাঠান সনসিতকিণ ইন্দমইল কােেকি থ্াকন্দব পাঠানি
পসিবসতে ২৪ ঘণ্টা পেেন্ত।
17. ইবোিবিয আিাি একটি এনওয়াইরস স্কু লস অ্যাকাউন্ট িবয়বছ এেং
আরি ৩০ কসবেম্বি, ২০১৬- এি িবিয এনওয়াইরস স্কু লস
অ্যাকাউন্ট-এ ইবিইল রনরিে কিাি জনয ইবিইল পারি। এি অ্থ্ড
কী?
েসি ৩০ যিন্দপ্টম্বন্দিি মন্দধয আপনাি ইন্দমইল ঠিকানা সনসিতকিণ
কিা না হয়, তাহন্দল এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট-এ আপনাি
িন্তান্দনি তথ্য যিোি িুন্দোগ পান্দবন না। যকান প্রশ্ন বা উন্দেগ থ্াকন্দল
আপনাি িন্তান্দনি স্কু ন্দল যোগান্দোগ করুন।
18. এনওয়াইরস স্কু লস্ অ্যাকাউবন্ট আিাি সন্তাবনি েথ্য রক রনিাপদ?
হযাাঁ, এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট-এ িিংিসক্ষত তথ্য ১৩৮-সবট
এিএিএল এনসিপশন োিা িুিসক্ষত এবিং িিংিসক্ষত। ফযাসমসল
এডু ন্দকশন িাইটস্ অ্যান্ড সপ্রন্দিসি আইন্দনি (এফইআিসপএ) অ্ধীন্দন
আপনাি িন্তান িম্পসকেত তথ্য িিংিসক্ষত। এফইআিসপএ িম্পসকেত
আিও তন্দথ্যি িনয, যিেুন:
http://www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa.

14. আিাি ককান কিরপউর্াি নাই। আরি কীভাবে এনওয়াইরস স্কু লস্
কদখাি সুবযাগ পাবো?
এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্দন্ট যেন্দকান ইন্টািন্দনট-ন্দিসড সডিাইি যথ্ন্দক
য াকা োন্দব যেমন কমসপউটাি, যফান অ্থ্বা টযাবন্দলট। কমসপউটাি
িুসবধা লান্দি আপসন আপনাি সনকটবতী পাবসলক লাইন্দেসিন্দত োন।

আপনাি এনওয়াইসি স্কু লস্ অ্যাকাউন্ট-এ লগ ইন কিা http://mystudent.nyc

