সামার স্কু ল সুপারভাইজার

এলললমন্টারর ও রমডল স্কু ল
১ জুলাই- ৩১ জুলাই
স ামবার-বৃহস্পতিবার:
১৯ তিনের তিক্ষাতেনিে িো

োমার স্কুল ২০১৪

* ৪ জুলাই ছু টির তিে; তিক্ষার্থীনির স াে ক্লা সেই।
* ৪ অগাস্ট ও ৫ অগাস্ট শুধু স্টাফনির জেয স ার্েনফাতলও
র্োনলাচোর তিে; এনলনমন্টাতর ও তমডল স্কু ল তিক্ষার্থীনির ক্লা
সেই।

শেো াো ও েশরব্াদরর
র্নয এেটি গাইি

হাই স্কু ল
অগাস্ট মাসে আমার েন্তানসে প্রাসমাশন প্েওয়া হসে কে
না, স্কু ল েীভাসে প্ে কেদ্ধান্ত প্নয়?
শিক্ষার্থীদেরদে প্রাদ ািন প্েদে হদে শিওই-এর রদ ািন
নীশেদে ব্যাখ্যা প্েওয়া েরব্েী প্েদি রদ ািদনর ানে্
অর্জন েরদে হদব্। স্কু েগুদো সা ার স্কু ে প্িদে এসব্ শসদ্ধান্ত
েহদের র্নয শিক্ষার্থীর রাপ্ত প্েি, েরীক্ষা এব্ং অনযানয
োর্সহ ব্হুসংখ্যে র াে ব্যব্হার েদর। প্রাদ ািন সম্পশেজে
েদর্থযর র্নয র্নয প্েখ্ুন:
http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies/PromotionSummer
School.

যকে প্োন কশক্ষার্থীসে জুন মাসে অনুত্তীর্ণ রাখা হয় এেং প্ে
োমার স্কু সল না যায়, তাহসলও েী তাসে অগাস্ট মাসে
উত্তীর্ণ েরা হসে?
সা ার স্কু ে শিক্ষার্থীদেরদে অগাস্ট াদসর রদ ািদনর শসদ্ধান্ত
েহদের র্নয ব্াড়শে োর্ সম্পন্ন েরার সুদ াগ প্েয়।
আেনার সন্তান সা ার স্কু দে প্ দে না োরদেও অগাস্ট
াদসর প্িে শেদে এেটি শেশখ্ে আশেে শরশিেযাদের োদে
র্ া শেদে োদরন। সুোশরদেদেে শরশিেযাদের শসদ্ধান্ত
েুনরীক্ষে েরদব্ন এব্ং চূ ড়ান্ত শসদ্ধান্ত েহে েরদব্ন। সা ার
স্কু দে অংি না প্নওয়াদে সুোশরনদেনদিে-এর ে জাদোচনার
আদগ শিক্ষার্থীর ব্াড়শে অেগশে রেিজদনর ক্ষ ো সীশ ে
হয়।
আমার েন্তান োমার স্কু ল েম্পন্ন েরার পর তাসে পরেতী
প্েসে উত্তীর্ণ েরর্ েরা হসয়সে কে না, আকম েীভাসে
জানসো?
আেনার সন্তানদে উত্তীেজ েরা হদে শে না, প্স ব্যাোদর
আেনাদে ১৮ অগাস্ট-এর সপ্তাদহ এেটি শচঠি শেদয় র্ানান
হদব্। আেশন শে রদ ািদনর শসদ্ধাদন্ত সন্তুষ্ট না হন, আেশন
২৫ অগাস্ট োশরখ্ প্র্থদে সন্তাদনর শরশিেযাে ব্রাব্র এেটি
শেশখ্ে আশেে র্ া শেদে োদরন। এই আশেে ে জাদোচনা
েরদব্ন সুোশরনদেনদিে, শ শন রদ ািদনর ব্যাোদর চূ ড়ান্ত
শসদ্ধান্ত েহে েদরন।

১ জুলাই- ১২ অগাস্ট
স ামবার-শুক্রবার
৩০ তিনের তিক্ষাতেনিে িো
* ৪ জুলাই ছু টির তিে; তিক্ষার্থীনির স াে ক্লা সেই।
* ১৩ ও ১৪ অগাস্ট তেউ ইয় ে সস্টনর্র তরনজন্টস্ রীক্ষার
তিে।
স্কু ল শুরু ও ছু টির ময় িারিময হনি ানর। স াে প্রশ্ন
র্থা নল অেুগ্রহ নর ন্তানের মূল স্কু নল সর্াগানর্াগ রুে।

আরও তর্থয ও েহায়তার জনয:
ভকতণ হওয়া ও োগজপত্র েংক্রান্ত শসতণর জনয প্েখুন:
www.nyc.gov/schools/ChoicesEnrollment/NewStudents
অনাোকেে কি-এর র্নয ব্ুযদরা অব্ নন-োব্শেে স্কু ে
প্েঅযাব্েস-এ 718-935-4789 নম্বদর প্ ান েরুন।
ট্রান্সসপাসটণনশন সংক্রান্ত েদর্থযর র্নয প্েখ্ুন www.optosfns.org/optওদয়ব্সাইে ব্া (718) 392-8855 নম্বদর
প্ ান েরুন।
স্কু ল িুে সম্পদেজ রশ্ন র্থােদে www.schoolfoodnyc.org
ওদয়ব্সাইদে শগদয় শনেেব্েী স্থান খ্ুুঁদর্ শনন শেংব্া 877877 নম্বদর "NYCMeals" শেদখ্ প্েক্সে েরুন ব্া 311-এ
প্ ান েরুন।
general inquiries সা ার স্কু ে সম্পদেজ সাধারে রদশ্নর
উত্তর র্ানদে summerschool@schools.nyc.gov ঠিোনায়
ইদ ইে েরুন ব্া 311-এ প্ ান েরুন।
T&I 21196 (Bengali)

Carmen Fariña, Chancellor
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পরেতী প্েসে উত্তীর্ণ না হওয়ার ো েময়মসতা েযাজুসয়ট
না হওয়ার ঝুঁু কে আসে প্যেে কশক্ষর্থীর, োমার স্কু ল
তাসেরসে োড়কত কশক্ষাকনসেণ শনা েহায়তা রোন েসর।
কশক্ষার্থীসেরসে েমৃকদ্ধমূলে কশক্ষর্ অকভজ্ঞতা রোন েরা
হয় যাসত তারা পরেতী প্েসের জনয রসয়াজনীয় েক্ষতা
অজণন েরসত পাসর।
আমার েন্তানসে োমার স্কু সল প্যসত হসে কে-না, আকম তা েী
েসর জানসো?
যকে েন্তান রসমাশসনর মান অজণন অজণন না েসর র্থাসে.,
তাহসল ১৬ জুন তাকরসখর েপ্তাহ প্র্থসে শুরু েসর ৩-১২
প্েসের কশক্ষার্থীসের কপতামাতাগর্ রসমাশসনর কেদ্ধান্ত
েংক্রান্ত এেটি কিঠি পাসেন। আপনার েন্তাসনর জনয
োমার স্কু সলর েময়েূকি কির হসয়সে কে না, প্ে েযাপাসর
আপনার রশ্ন র্থােসল আপকন েন্তাসনর স্কু সলর করকন্সপযাল ো
পযাসরন্ট প্োঅকেণসনটসরর োসর্থ প্যাগাসযাগ েরসত পাসরন।
আকম স্কু সল েন্তানসে কেভাসে োমার স্কু সল ভকতণ েরসত পাকর?
ইয়েণ কেটির নতু ন োকেন্দা এেং েীসের েশণ নার্থী োমকয়ে
োকেন্দা ( এেং যারা েতণমাসন কনউ ইয়েণ কেটি পােকলে
স্কু ল কেসস্টসম প্রকজকিেৃত নন এেং ২০১৪-১৫ স্কু ল েেসরর
জনয তাকলোভু ক্ত হসেন না) কেনা প্েতসন োমার স্কু সলর
েুসযাগ কনসত পারসেন যকে তারা আোেসনর উপযুক্ত
োগজপত্র প্েখাসত ও প্যাগযতার শতণ পূরর্ েরসত পাসরন।
কশক্ষার্থী প্য স্কু সল ভকতণ হসত আেহী, েরােকর প্ে স্কু সল ১০
জুন প্র্থসে নাম তাকলোভু কক্ত শুরু হয়। কপতামাতা ো
অকভভােেসেরসে অেশযই কশক্ষার্থীর েতণমান স্কু ল প্র্থসে
এেটি করসপাটণ োেণ ো ট্রান্সকক্রপ্ট-এর েকপ কেসত হসে।
নন-পােকলে (সযমন প্েেরোকর/ধমীয় স্কু ল কশক্ষার্থী) এেং
িাটণার স্কু সলর কশক্ষার্থীরা অংশেহসর্র প্যাগয হসেন যকে
তারা েশরীসর তাসের কেকিক্ট-এর প্োন স্কু সল উপকিত
হসয় প্যাগযতার শতণ পূরর্ েসরন। কপতামাতা ো
অকভভােেসে অেশযই এেটি তাকলোভু কক্ত িরম
পযণ াসলািনা ও পূরর্ েরসত হসে এেং করসপাটণ োেণ
এেং/অর্থো ট্রান্সকক্রপ্ট-এর েকপ প্রকজসিশসনর জনয
কেকিক্ট স্কু সল কেসত হসে। আপনার েন্তাসনর প্হাম স্কু ল প্র্থসে
আপনাসে ভকতণর িরম প্েওয়া হসে। এটিআপনার েন্তাসনর
েতণমান স্কু সলর করকন্সপযাল েতৃণ ে েইযুক্ত হসত হসে।
আসেেনোরীরে ১০ জুন প্র্থসে আসেেন েরা শুরু েরসত
পারসেন।

নন-প্রকেসেন্টরা (সযেে কশক্ষার্থী কনউ ইয়েণ কেটিসত োে
েসরন না) প্যাগযতার শতণ পূরর্ ও টু যইশন পকরসশাধ
োসপসক্ষ োমার স্কু সল অংশেহসর্র প্যাগয হসেন। কেওই-এর
কনসির ওসয়েোইসট ভকতণর আসেেনপত্র পাওয়া যাসে:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/SpecialPrograms/Su
mmerSchool/default.htm

ভকতণোরী কপতামাতাসে অর্থণ -েহ েইযুক্ত আসেেনপত্র
পাঠাসত হসে কনসির ঠিোনায়:
Bureau of Non-Public School Payables
65 Court Street, Room 1503
Brooklyn, NY 11201
কশক্ষার্থীসেরসে আসগ আেসল আসগ পাওয়ার কনয়সম োমার
স্কু সল ভকতণর েুসযাগ লাভ েরসেন।

এ েের প্োর্থায় োমার স্কু সলর আসয়াজন েরা হসে?
১৩ জুন প্র্থসে োমার স্কু সলর অেিান েম্পসেণ তর্থয পাওয়া
যাসে কেওই-এর োমার স্কু ল ওসয়ে প্পজ-এ:
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/SpecialProgra
ms/SummerSchool/default.htm
োমার স্কু ল কে খাোর পকরসেশন েরা হসে?
হযাুঁ! ১৮ েের ও েমেসয়েীসের জনয েীেোলীন ক
খাোর পকরসেশন েরা হসে। পকরিয়পত্র, প্রকজসিশন,
কেংো প্োন তসর্থযর রসয়াজন প্নই।
োমার স্কু সল আমার েন্তানসে কে প্োন পরীক্ষা কেসত হসে?
এ েের অগাস্ট মাসে একলসমন্টাকর ও কমেল স্কু ল
কশক্ষার্থীসেরসে পরীক্ষা কেসত হসে না। এর পকরেসতণ ৪ ও ৫
অগাস্ট, স্কু লগুসলাসে কশক্ষার্থীসের স্কু ল েেরেযাপী তাসের
োসজর োসর্থ োসর্থ তারা পরেতী প্েসে উত্তীর্ণ হওয়ার জনয
পযণ াপ্ত অেগকত অজণন েরসত প্পসরসে কে না, প্েটা
মূলযায়সনর জনয োমার স্কু সলর োসজর ও পরীক্ষার এেটি
োড়কত পযণ াসলািনা েম্পন্ন েরসত হসে।
হাই স্কু ল কশক্ষার্থীরা োজুসয়শসনর জনয অেের হসত
রসয়াজনীয় করসজন্টে পরীক্ষা প্েসে ১৩ ও ১৪ অগাস্ট।

োমার জুসড় পকরেহন েযেিার েুকেধা প্েয়া হয় কে?
োমার স্কু সলর জনয প্রকজকিেৃত কশক্ষার্থীরা কনয়কমত স্কু ল
েেসর প্যভাসে যাতায়াত েুকেধা লাভ েরসতন, োমার
স্কু সলও এেই েুকেধা লাভ েরসেন। কশক্ষার্থী প্মসট্রাোেণ
েযেহার েসর র্থােসল কতকন েীেোলীন ট্রান্সসপাসটণশন
প্োঅকেণসনটসরর োে প্র্থসে এেটি প্মসট্রাোেণ প্িসয় কনসত
পারসেন। কনয়কমত স্কু ল েেসর হলুে স্কু ল োসে
যাতায়াতোরী কশক্ষার্থী তাসের কনয়কমত যাতায়াসত প্য
স্টপ েযেহার েরসতন, োমার স্কু সলর জনয কতকন এেই স্টপ
েযেহার েরসেন।
স্কু ল েেরেযাপী োে পকরেহসনর অসযাগয কশক্ষার্থী যকে
অসধণ ে মাইসলর প্েকশ েূরেতী স্কু সল োমার স্কু সল ভকতণ হন,
তাহসল কতকন যাতায়াসতর জনয তাসের োংোৎেকরে স্কু ল
প্র্থসে শাটল স্টসপ োমার স্কু সল যাতায়াসতর েকেধা লাভ
েরসেন। কপতামাতাগর্ েহায়তার জনয োমার স্কু ল শুরুর
আসগ তাসের েন্তাসনর স্কু সল (োংোৎেকরে স্কু ল) ো োমার
স্কু সল প্যাগাসযাগ েসরত পাসরন।

আমার েন্তান কে োমার স্কু সল অকভসযাজন েুকেধা লাসভর
প্যাগয?
ইনকেকভজুয়ালাইজে এেু সেশন প্রাোম (আইইকপ),
অনুসমাকেত ৫০৪ অকভসযাজন পকরেল্পনা, এেং ইংকলশ
লযাঙ্গুসয়জ লানণ ােণ েমণ েূকির কশক্ষার্থীরা োমার স্কু সলর
পরীক্ষায় এেই অকভসযাজন েুকেধা লাভ েরসে, যা তারা
কনয়কমত স্কু লেেরেযাপী প্পসয়সে।

