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 T&I 34060 NYC DOE Family Update Letter (Bangla) 

NYC পাবলিক সু্কিগুলিালে কী কী ঘটলে 
 
 

এই নথি বা ডক্য / اعرض هذه الوثيقة باللغة العربية ুমেন্টটি বাাংলায় দেখযন / 
查看本文件的中文版 / Consultez ce document en français / Gade dokiman sa a an kreyòl ayisyen / 

이 문서를 한국어로 보기 / Consulte este documento en español / 

 /  Перевод документа на русский язык / یہ دستاویز اردو ميں مالحظہ کریں
schools.nyc.gov/messagesforfamilies 

 

11 এলিি, 2022 
এই পলিবািলেি জন্য সববসাম্প্রলেক েলযয, 2022-এি গ্রীলে বা সামালি লিক্ষা ও সমৃলিি সুল াগসমূহ, এবং 15 এলিলিি আলগ NYC সু্কি 
সংক্রান্ত জলিপলট সম্পন্ন কলি কীভালব সন্তালন্ি সু্কিলক গুরুত্বপূর্ব মোমে িোন্ কিা  ায় সসলবষলয় গুরুত্বপূর্ব েযয সেয়া হলয়লে। 
 

লবষয়সূলি: 
 

 সামাি িাইলজং 2022: লকন্ডািগালটবন্ সযলক 8 সগ্রড 
o সামাি িাইলজং-এি উপলিলিত্র 
o কীভালব আলবেন্ কিলে হলব 
o ইলন্ডলভজুয়ািাইজড এডুলকিন্ সিাগ্রাম (IEP) এবং 504 প্ল্যান্  ুক্ত লিক্ষাযবীবৃন্দ 

 গ্রীেকািীন্ কমবসূলি ন্বম (9) সযলক উচ্চেি সগ্রডসমূহ 
o অ্যাকালডলমক লিকভালি (লিক্ষায়েলন্ক পুন্রুিাি) 
o কলিজ এবং কযালিয়াি পলিকল্পন্া 

 NYC সু্কি সংক্রান্ত জলিপ 
o বলধবে সময়সীমা 

 

সামাি িাইলজং 2022: লকন্ডািগালটবন্ সযলক 8 সগ্রড 
 

সামাি িাইলজং-এি উপলিলিত্র 
লন্উ ইয়কব লসলট লডপাটবলমন্ট অ্ভ এডুলকিন্ (DOE) এবং লডপাটবলমন্ট অ্ভ ইয়ুয অ্যান্ড কলমউলন্লট সডলভিাপলমন্ট (DYCD)-এি 
অ্ংিীোলিলত্ব, সামাি িাইলজং এলিলমন্টালি এবং লমডল্ সু্কি লিক্ষাযবীলেি লিক্ষায়েলন্ক, সামালজক, ও আলবগজলন্ে েক্ষো বৃলিলে 
আন্ন্দময়, সাংসৃ্কলেকভালব িাসলিক, হালে কিলম লিক্ষা িোন্ কিলব।  
 
সামাি িাইলজং লবন্ামূলিয সেয়া হয় এবং স লকালন্া বেবমান্ লকন্ডািগালটবন্ সযলক অ্ষ্টম (8) সগ্রলডি NYC লিক্ষাযবীলেি জন্য উনু্মক্ত। আসন্ 
সংখ্যা সীলমে, সসজন্য আমিা একলট পেলন্দি অ্বস্থালন্ একলট আসন্ লন্লিে কিলে িীঘ্রই আলবেন্ কিাি জন্য পলিবািলেি সজাি উৎসাহ 
লেলি। স সব লিক্ষাযবীলেি জন্য োলেি সু্কি সামালি অ্ংিগ্রহর্ বাধযোমূিক কলিলে, োলেি জন্য একলট আসন্ সংিলক্ষে আলে। কমবসূলিলট 
5 জুিাই শুরু হলব, এবং জুিাই এবং অ্গাস্ট মালস িলে সসামবাি সযলক শুক্রবাি, 8:00 a.m. সযলক 6:00 p.m. প বন্ত িিলব। 
লিক্ষাযবীলেি লবন্ামূলিয সেকফাস্ট ও িাঞ্চ, এবং েুপুলি অ্নু্লিাধ সালপলক্ষ স্ন্যাকস  সেয়া হলব। সকি লিক্ষাযবীলেি জন্য সামাি িাইলজং েয় 
সপ্তাহবযাপী িিলব, এবং K-5 সগ্রলডি লিক্ষাযবীলেি জন্য এই সমৃলিমূিক কমবসূলি সপ্তম সপ্তাহবযাপী িিলব। আলিা জান্লে 
nyc.gov/SummerRising সেখু্ন্। 

https://www.schools.nyc.gov/about-us/messages-for-families
http://schools.nyc.gov/messagesforfamilies
http://schools.nyc.gov/messagesforfamilies
http://schools.nyc.gov/messagesforfamilies
http://schools.nyc.gov/messagesforfamilies
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https://nyc.gov/SummerRising


   

 

NYC DEPARTMENT OF EDUCATION    - 2 - 

কীভালব আলবেন্ কিলে হলব 
14 এলিি সযলক শুরু কলি, আপন্াি সন্তান্লক nyc.gov/SummerRising -এ োলিকাভুক্ত (এন্লিাি) কিলে, আপলন্ একলট সামাি 
িাইলজং আলবেন্ জমা লেলে পালিন্। আলবেন্পত্রলট আপন্াি লিক্ষাযবীি 9-িালিি আইলড (ID) ন্ম্বি িাইলব, স টা আপন্াি জান্া ন্া যাকলি 
আপন্াি সু্কলিি কাে সযলক সপলে পালিন্।  
 
আপলন্ আপন্াি সন্তালন্ি সগ্রড স্তলিি আসন্ িভয িলয়লে এমন্ স লকালন্া সামাি িাইলজং সাইলট আলবেন্ কিলে পালিন্। আপন্াি 
পেন্দসই আসন্ িালপ্ত লন্লিে কিলে আপন্াি  ে িীঘ্রই সম্ভব আলবেন্ কিা উলিৎ! োলিকাভুক্ত বা এন্লিাি কিাি পিপিই, আপন্াি 
আসন্ লন্লিে কলি আপলন্ একলট ইলমইি পালবন্।  লে একালধক লিক্ষাযবীলেি এন্লিাি কিলেন্, েলব অ্নু্গ্রহ কলি িক্ষয কিলবন্ স  
আপন্াি অ্বিযই পৃযক পৃযকভালব িলেলট আলবেন্ জমা লেলে হলব। 
 
 লে আপন্াি সকান্ও িশ্ন যালক অ্যবা সহায়ো িলয়াজন্ হয়, েলব আপন্াি সু্কলিি পযালিন্ট সকাঅ্লডবলন্টলিি সালয স াগাল াগ করুন্ 
অ্যবা summer@schools.nyc.gov লিকান্ায় ইলমইি করুন্। 
 
ইলন্ডলভজুয়ািাইজড এডুলকিন্ সিাগ্রাম (IEP) এবং 504 প্ল্যান্  ুক্ত লিক্ষাযবীবৃন্দ 
12-মাস / েীঘবালয়ে সু্কি বেলিি (এক্সলটন্লডড সু্কি ইয়াি, ESY) কমবসূলিসমূহ: স সব লিক্ষাযবী 12-মাস / েীঘবালয়ে লিক্ষা বেলি (ESY) 
সেিাি ক্লাস অ্যবা ASD সন্স্ট অ্যবা হিাইজন্ সিাগ্রামসমূলহ অ্ংিগ্রহর্ কিলে, োিা সকান্ও েীঘবালয়ে লিক্ষা বেি (এক্সলটলন্ডড সু্কি 
ইয়াি, ESY), লডলিক্ট 75, অ্যবা ASD সামাি সিাগ্রাম সাইলট োলেি IEP-ি সুপালিি অ্নু্ ায়ী পলিলষবা পালব। লপোমাোগর্ োলেি 
সন্তান্লক েীঘবালয়ে লেবলসি সমৃলিমূিক কা বক্রলমও এন্লিাি (োলিকাভুক্ত) কিলেও সক্ষম হলবন্। আমিা এসব পলিবািলেি োলেি 
লবকল্পসমূহ লবষলয় আলিা েযয পিবেবীলে জান্ালবা। 
 
লবলিষ সুলবধা বযবস্থা: স সব লিক্ষাযবীি সামাি িাইলজং-এ অ্ংিগ্রহলর্ি জন্য সহায়ো িলয়াজন্, স মন্ একজন্ পযািািলফিন্াি অ্যবা ন্াসব, 
োিা োলেি স্বেন্ত্র িালহোি লভলিলে সহায়ো পালব।  

গ্রীেকািীন্ কমবসূলি ন্বম (9) সযলক উচ্চেি সগ্রডসমূহ 
 

অ্যাকালডলমক লিকভালি (লিক্ষায়েলন্ক পুন্রুিাি)  
এোড়াও, গ্রযাজুলয়িলন্ি িেবাবিী পূিলর্, লিক্ষায়েলন্ক দ্রুে অ্গ্রগলেলে, এবং কলিলজি জন্য িস্তুলেলে সহায়ো কিাি িলক্ষয হাই 
সু্কিগুলিা সামালি ন্মন্ীয় সময়সূলি তেলি কিলব। অ্লপক্ষাকৃে বয়স্ক লিক্ষাযবীলেি অ্ন্ন্য িালহো পূিলর্ স্থান্ীয়ভালব লডজাইন্কৃে 
লিক্ষায়েলন্ক ও সামালজক আলবগজলন্ে সহায়ো সহ স সব লিক্ষাযবী পূলবব সকান্ও সকালসব সফি কলিলে সসগুলিা পুন্িায় গ্রহলর্ি সুল াগ 
পালব। হাই সু্কি লিক্ষাযবীলেি সামাি কমবসূলিলে োলিকাভুক্ত বা এন্লিাি কিাি পৃযক িলক্রয়া িলয়লে,  া K-8 সগ্রলডি সামাি িাইলজং 
সিাগ্রাম সযলক লভন্ন, এবং আপন্াি সন্তান্ সু্কি দ্বািা বযবস্থালপে হলব।  
 
কলিজ এবং কযালিয়াি পলিকল্পন্া 
এই গ্রীলে (সামালি), সামাি ইয়ুযয এমপ্ল্য়লমন্ট সিাগ্রাম এবং কলিজ ন্াও-এি মে কমবসূলিগুলিাি মাধযলম, কলিজ ও সপিাজীবলন্ি 
পয াত্রায় সহায়ো িোন্কািী সিকডব 100,000 সামাি সুল াগসমূলহ হাই সু্কি লিক্ষাযবীিা অ্ংিগ্রহর্ কিাি সুল াগ পালব।  
 
সামাি ইয়ুযয এমপ্ল্য়লমন্ট সিাগ্রাম (SYEP): হাই সু্কলিি বেবমান্ লিক্ষাযবীিা, 14 সযলক 24 বয়সী NYC-ি লকলিাি-লকলিািী ও েরুর্-
েরুর্ীলেি জন্য উনু্মক্ত গ্রীেকািীন্ কাজ ও কযালিয়াি উন্নয়লন্ি সুল াগসমূহ SYEP-এি মাধযলম অ্লেষর্ কিলে পালি।  
SYEP-এ অ্ংিগ্রহর্কািীিা োলেি আগ্রহ ও সপিাজীবলন্ি পয াত্রা অ্লেষর্ কলি, কা বলক্ষলত্রি েক্ষো অ্জবন্ কলি এবং এমন্ লিক্ষা 
অ্লভজ্ঞো অ্জবন্ কলি  া োলেি সামালজক, ন্াগলিক, ও সন্েৃত্বমূিক েক্ষোসমূহ গলড় সোলি—এই সব লকেুই কলি একলট সপ-লিক অ্জবন্ 
কিাি পািাপালি! লিক্ষাযবীিা application.nycsyep.com -সাইলট আলিা জান্লে পালি এবং 22 এলিলিি মলধয একলট আলবেন্ জমা 
লেলে পালি।  

https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer
mailto:summer@schools.nyc.gov
https://application.nycsyep.com/
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সামাি লডজাইন্ ইন্সলটলটউট: স সব লিক্ষাযবী অ্যাডভাটবাইলজং, লভজুযয়াি আটব, লভজুযয়াি লডজাইন্, ওলয়ব সডলভিাপলমন্ট, ইলিলন্য়ালিং, 
সিালবালটকস , এবং আলকবলটকিালিি মে সপিাি সক্ষত্রগুলিালে সপিাোিী েক্ষো গলড় সোিাি পািাপালি োলেি সপাটবলফালিওি জন্য 
কযালিয়াি-মুখ্ী িলজক্টসমূহ লডজাইন্ ও তেলি কিলে আগ্রহী োলেি লেন্লট কযালিয়াি অ্যান্ড সটকলন্কযাি এডুলকিন্ (CTE) সামাি হাব 
সাইটসমূলহি একলটি মাধযলম আলবেন্ কিলে উৎসালহে কিা হলি। স সব লিক্ষাযবীিা সিাগ্রালমি িলজক্টসমূহ সম্পন্ন কিলে োিা 
স্টাইলপন্ড (ভাো) পালব। CTE এবং CTE-ন্য় এমন্ লিক্ষাযবীিা স্বাগে। আিও জান্লে tinyurl.com/SDI2022CTE -সাইলট সাইন্ আপ 
করুন্। 
 
সন্ক্সট সস্টপস  পিামিবোন্: হাই সু্কি লিক্ষাযবীিা োলেি ভলবষযৎ পলিকল্পন্া ও ফিিসূ কিলে সহায়ো সপলে িলে সপ্তালহ বােবা সপলে 
সন্ক্সট সস্টপস  (Next Steps)-এি সটক্সট-এি জন্য schools.nyc.gov/choosing-the-right-path -সাইলট সাইন্ আপ কিলে পালি। 
সটক্সটসমূলহি মলধয িলয়লে লকলিাি-লকলিািীলেি িাকুিীি সুল াগ, স্কিািিীপ সংক্রান্ত েযয, কমবিািায় অ্ংিগ্রহর্, এবং সিষ সময়সীমা 
স্মির্ কলিলয় সেয়া। বাড়লে সহায়োি জন্য, সন্ক্সট সস্টপস  আফটাি সু্কি ও সপ্তাহালন্ত (উইলকলন্ড), লিক্ষাযবীলেি জন্য লবন্া খ্িলিি, 
এককভালব িেি েক্ষ অ্যাডভাইজািলেি সালয ভািুবযয়াি লমলটংলয়ি আলয়াজন্ কিলে পালি। 
 
স সব লিক্ষাযবী 2022-এ গ্রযাজুলয়ট হলব, সন্ক্সট সস্টপস  সটক্সট বযবহাি কলি োলেি কলিজ অ্যান্ড কযালিয়াি লেজ সকালিি সালয 
সং ুক্ত হলে পালিন্, এিা হলিন্ ন্বয গ্রযাজুলয়টলেি হাই সু্কি এবং কলিজ ও কযালিয়াি পয াত্রাি পিবেবী ধাপসমূলহি মলধয 
সসেুবন্ধলন্ সহায়োি জন্য িলিক্ষর্িাপ্ত কলিলজি বেবমান্ লিক্ষাযবীবৃন্দ। আলিা জান্লে schools.nyc.gov/choosing-the-right-

path সেখু্ন্।  
 
CUNY কলিজ ন্াও 
2022-এি সামাি সসলমস্টালিি জন্য, CUNY কলিজ ন্াও (College Now) অ্ন্িাইলন্ি, সিিীলি উপলস্থলেি ও হাইলেড (উভলয়ি 
সমেলয়ি) সকাসবসমূহ অ্ফাি কিলব,  া 2022-এি সসলেম্বলি 11 লকংবা 12 সগ্রলড িলবিকািী NYC পাবলিক সু্কি লিক্ষাযবীলেি 
জন্য উনু্মক্ত। লবন্াখ্িলি অ্ংিগ্রহর্ কিা  ালব। আলিা েলযযি জন্য, k16.cuny.edu/collegenow/summer-programs সেখু্ন্। 

 

NYC সু্কি সংক্রান্ত জলিপ 
 

বলধবে সময়সীমা 15 এলিি 
আপলন্  লে আপন্াি NYC সু্কি সংক্রান্ত জলিপলট ইলোমলধয পূির্ ন্া কলি যালকন্, েলব আপলন্ 15 এলিলিি মলধয ো কিলে পালিন্! 
আপন্াি সন্তালন্ি সু্কিলটলক সিখ্াি আলিা উিম পলিলবি লহলসলব গলড় সোিাি জন্য আপন্াি মোমে জমা লেলে এবং সু্কলিি সন্েৃবৃন্দলক 
সহায়ো কিলে, NYCSchoolSurvey.org সেখু্ন্, অ্যবা schoolsaccount.nyc সাইলট আপন্াি NYC সু্কিস  অ্যাকাউলন্ট (NYCSA) িগ 
ইন্ করুন্।  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tyxJGEXvYUWFcQxC5fesBwL6pIz4_DJAn4x815s7GABUNzY5R001M0tMUlQzSjJIMTlLMTdaR0FDSS4u&lang=bn-in
https://schools.nyc.gov/choosing-the-right-path
https://schools.nyc.gov/choosing-the-right-path
https://schools.nyc.gov/choosing-the-right-path
https://k16.cuny.edu/collegenow/summer-programs/
https://nycschoolsurvey.org/
https://schoolsaccount.nyc/



Accessibility Report


		Filename: 

		34060 NYC DOE Family Update Letter_Bangla.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 27

		Failed: 1




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Failed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
