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দূর থেকে শিক্ষা বা শরক াট লাশ ন্িং সম্পকেন  পশরবাকরর জ্য বহুল শজজ্ঞাশসত প্রশ্নাবলী  

চ্যাকেলর োরা্জার োছ থেকে এেটি শববৃশত:  

প্রিয় পপ্রিবািবর্গ, 

COVID 19-এি কািণে আমিা একটি নপ্রিিপ্রবহীন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সংকট মমাকাণবলা কিপ্রি, এবং প্রিক্ষার্থী, পপ্রিবাি এবং স্টাফণেি স্বাস্থ্য ও সুিক্ষা আমাণেি িধান িাধানয।  এই সময় প্রিক্ষার্থীিা 

মেন তাণেি পড়াণলখা অবযাহত িাখণত পাণি তা প্রনপ্রিত কিণত আমিা প্রসটি িুণড় 1 প্রমপ্রলয়ণনি মবপ্রি প্রিক্ষার্থীণক দ্রুত দূি মর্থণক প্রিক্ষা (প্রিণমাট লাপ্রনগং) বযবস্থ্ায় প্রনণয় আসপ্রি। এগুণলা আমাণেি 

প্রিক্ষার্থী, পপ্রিবাি এবং স্টাফণেি িণনয অতুলনীয় পপ্রিপ্রস্থ্প্রত। আমাণেি দূি মর্থণক প্রিক্ষা (প্রিণমাট লাপ্রনগং) চালু কিাি পণর্থ আমাণেি সু্কল কপ্রমউপ্রনটিি সকণলি নমনীয়তাি িণনয এবং আমাণেি 

প্রিক্ষার্থীণেি িপ্রত অপ্রবচল অঙ্গীকাণিি সাণর্থ এই চযাণলঞ্জ মমাকাণবলায় এপ্রর্ণয় আসাি িণনয আমাণেি সু্কল ও স্টাফণেি িপ্রত আপ্রম অতযন্ত কৃতজ্ঞ।  

দূি মর্থণক প্রিক্ষা (প্রিণমাট লাপ্রনগং)-এি মাধযণম, মেেীকণক্ষ বা ক্লাসরুণম মেভাণব হত ঠিক একইভাণব প্রিক্ষকর্ে অনলাইণন পাঠ্য িোন কিণবন, এবং প্রিক্ষার্থীি অযাসাইনণমন্ট, িণিক্ট, এবং 

মূলযায়ন (অযাণসসণমন্ট) সম্পন্ন কিণত পািণব। দূি মর্থণক প্রিক্ষা (প্রিণমাট লাপ্রনগং) প্রিক্ষার্থী এবং প্রিক্ষক উভণয়ি িণনয অনলাইণন সমৃ্পক্ত হওয়াি সুণোর্ মেয় এবং প্রিক্ষার্থীণেি পাঠ্ক্রণমি মূল 

অংিগুণলাি প্রবষয়বস্তু ও উপকিেগুণলা অবযাহতভাণব মিখাি সুণোর্ িোন কণি। এই অিানা পপ্রিপ্রস্থ্প্রতণত প্রিক্ষক ও প্রিক্ষার্থীণেি মণধয এই মোর্াণোর্ প্রিক্ষার্থীণেি িণনয সুপপ্রিপ্রচত ও স্বপ্রিি 

পপ্রিণবি ততপ্রি কিণব বণল আপ্রম আিাবােী।  

প্রিণমাট লাপ্রনগং মসামবাি, 23 মাচগ  মর্থণক শুরু হণব। এই নতুন স্বাভাপ্রবকতাি সাণর্থ আমিা েখন পপ্রিপ্রচত হপ্রি, আমিা িাপ্রন অণনক িশ্ন এবং িটিলতাি উদ্ভব হণব, এবং আমিা আপনাি সাণর্থ 

অংপ্রিোিীত্ব কণি কণি এই পপ্রিবতগ ন েতটুকু সম্ভব প্রনর্গ ঞ্চাট কিণত আমিা অঙ্গীকািবদ্ধ। পপ্রিবাণিি িনয বহুল প্রিজ্ঞাপ্রসত িশ্নাবলীি উত্তিগুণলা আমিা প্রনণচ উপস্থ্াপে কিপ্রি এবং আমিা নতুন ো 

প্রকিু িানণবা তা প্রেণয় এগুণলা আমিা অবযাহতভাণব হালনার্াে কণি োব।  

পপ্রিবািণেি িণনয মুখয সহায়তা: 

 দূি মর্থণক প্রিক্ষা (প্রিণমাট লাপ্রনগং)-এ অংিগ্রহণে তাণেি সন্তাণনি িণনয একটি প্রিভাইস অনুণিাধ কিণত, অনুগ্রহ কণি এই িপ্রিপটি পূিে করুন। েপ্রে মকানও কািণে আপপ্রন এই 

িপ্রিপটি অনলাইণন সম্পন্ন কিণত না পাণিন, তাহণল 718-935-5100 নাম্বাণি মফান করুন এবং অপিন 5 মবণি প্রনন। আপনাণক একটি প্রিভাইণসি মাধযণম মেন সংণোর্ প্রেণত 

পাপ্রি, মসিণনয আমিা সকলণক এই িপ্রিপ েত প্রিঘ্রই সম্ভব পূিে কিণত বলপ্রি, েপ্রে আপনাি িণয়ািন মর্থণক র্থাণক। 

 একটি অযাকাউন্ট ততপ্রি কিাি তণর্থযি িণনয, NYCDOE ওণয়বসাইণট মেয়া প্রনণেগ িাবলী পেগাণলাচনা করুন। 

 পাঠ্ক্রম, অযাসাইনণমন্ট অর্থবা প্রনণেগ িনা সংক্রান্ত িণশ্নি িণনয, অনুগ্রহ কণি আপনাি সু্কণলি পযাণিন্ট মকাঅপ্রিগ ণনটণিি সাণর্থ মোর্াণোর্ করুন।  

একাত্নতাি সাণর্থ, 

চযাণেলি প্রিচািগ  এ. কািানিা (Richard A. Carranza) 

 

দূর থেকে শিক্ষা (শরক াট লাশ ন্িং) গ্রহণ এবিং আ ার সন্তা্কে সহায়তা প্রদা্  

1. আ ার সন্তা্ েীভাকব দূর থেকে শিক্ষার (শরক াট লাশ ন্িং) উপেরণ থদখকত পাকব? 

প্রনউ ইয়কগ  প্রসটি পাবপ্রলক সু্কণলি িপ্রতটি প্রিক্ষার্থীণক প্রিণমাট লাপ্রনগংণয়ি িণনয িণয়ািনীয় টুল এবং উপকিে মেয়া হণব।  প্রিণমাট লাপ্রনগংণয়ি িণনয তাণেি প্ল্যাটফমগ (মাধযম) কী হণব মসপ্রবষণয় 

আপনাি সু্কল আপনাি সাণর্থ মোর্াণোর্ কিণব। দূি মর্থণক মিখাি সময় প্রিক্ষার্থীণেি সংণোর্ বিায় িাখণত এবং অযাকাণিপ্রমক আবিযকতা পূিে কিণত, NYCDOE িপ্রতটি প্রিক্ষার্থীি 

িণনয প্রিক্ষার্থী বা সু্টণিন্ট অযাকাউন্ট ততপ্রি কণিণি। অযাকাউন্টটি আপনাণক গুর্ল ক্লাসরুম এবং মাইণক্রাসফট অপ্রফস 365 বযবহাি কিণত মেণব। আণিা তণর্থযি িণনয NYCDOE 

ওণয়বসাইণট মেয়া প্রনণেগ িাবলী পেগাণলাচনা করুন। আপপ্রন েপ্রে আপনাি সন্তাণনি সু্টণিন্ট অযাকাউন্ট না মপণয় র্থাণকন, তাহণল আপনাি সু্কণলি পযাণিন্ট মকাঅপ্রিগ ণনটণিি সাণর্থ মোর্াণোর্ 

করুন।  প্রিভাইস সম্পপ্রকগ ত তণর্থযি িণনয প্রনণচ মেখুন 

2. আ ার যশদ থো্ও প্রশ্ন োকে তাহকল আ ার সন্তাক্র শিক্ষকের সাকে েীভাকব থযাগাকযাগ েরকবা? 

িপ্রতটি সু্কল পপ্রিবািণেি সাণর্থ প্রনিস্ব উপাণয় মোর্াণোর্ কিাি বযবস্থ্া কণিণি, মেমন, ইণমইল, মাইক্রসফট্ টিম, অর্থবা অনযানয মাধযম। প্রিক্ষণকি সাণর্থ মোর্াণোণর্ি সবণচণয় ভাল উপায় 

আপনাি সু্কল আপনাণক িাপ্রনণয় মেণব। আপনাি েপ্রে সহায়তা িণয়ািন হয়, তাহণল সু্কণলি পযাণিন্ট মকাঅপ্রিগ ণনটণিি সাণর্থ মোর্াণোর্ করুন। আপনাি েপ্রে মোর্াণোণর্ি তর্থয িণয়ািন 

হয়, তাহণল schools.nyc.gov/find-a-school প্রভপ্রিট করুন। 

https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/digital-learning-tools/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/digital-learning-tools/doe-student-accounts
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/digital-learning-tools/doe-student-accounts
https://schools.nyc.gov/find-a-school
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3. যশদ আ ার ্া োকে, তাহকল আশ  েীভাকব এেটি ইন্টারক্ট-সক্ষ  শিভাইস থপকত পাশর? 

অণনক সু্কল তাণেি প্রবেযমান লযাপটপ ও টযাবণলণটি মিুত মর্থণক প্রবতিে কিণি, এবং পপ্রিবাণিিা তাণেি চাপ্রহো অনুোয়ী মেন প্রনণয় মেণত পাণি তা প্রনপ্রিত কিণত আমিা 

সময়সীমা বৃপ্রদ্ধ কিপ্রি। এিাড়াও আমিা পপ্রিবািণেি পিবতী কণয়ক সপ্তাণহি িণনয সবণচণয় ভাল মোর্াণোণর্ি তর্থয সহ তাণেি একটি স্মাটগ ণফান, লযাপটপ/টযাবণলট/কপ্রম্পউটাি, 

ইন্টাণনগট আণি প্রক মনই মসতর্থয আমাণেি সাণর্থ মিয়াি কিাি িণনয একটি িপ্রিপ পূিে কিণত বলপ্রি। আমিা প্রিভাইস প্রবতিণেি িণনয এই তর্থয বযবহাি কণি অগ্রাপ্রধকািক্রম ততপ্রি 

কিণবা এবং পপ্রিবািণেি মসগুণলা প্রনণয় োবাি বা প্রপক আপ কিাি িণনয অবপ্রহত কিণবা।  

অ্যাোকিশ ে ্ীশত ালা এবিং পশরেল্প্া 

4. উপশিশত আ ার সন্তাক্র থগ্রিকে েীভাকব প্রভাশবত েরকব? 

সু্কলগুণলাি উপপ্রস্থ্প্রত পেগণবক্ষে কিাি িণনয একটি পদ্ধপ্রত িণয়ণি। সু্কলগুণলাণক অবিযই প্রিক্ষার্থীি মগ্রি মূলত তাণেি অযাকাণিপ্রমক কােগসম্পােনাি উপি প্রভপ্রত্ত কণি কিণত হণব। 

প্রিক্ষার্থীণেি তাণেি অনুপপ্রস্থ্প্রতি িণনয মফল কিাণনা োণব না। েপ্রে আপনাি সু্কল মগ্রি প্রহসাব কিায় উপপ্রস্থ্প্রত মোর্ কণি, তাহণল তািা COVID-19-এি কািণে হওয়া পূবগবতী অনুপপ্রস্থ্প্রত 

তাণেি মগ্রণিি প্রহসাব কিায় অন্তভুগ ক্ত কিণত পািণব না। সামণনি প্রেনগুণলাণত, সু্কলগুণলা মগ্রি প্রহসাব কিণত বিণিি বাপ্রক সমণয়ি উপপ্রস্থ্প্রত অন্তভুগ ক্ত কিণব না।  

5. যশদ আ ার সন্তা্ শরক াট লাশ ন্িংকয় তার োজ সম্পন্ন েরকত সক্ষ  ্া হয় তাহকল েী হকব? 

প্রিণমাট (দূি মর্থণক মেয়া) অযাসাইনণমন্ট সিিীণি মেয়া অযাসাইনণমণন্টি সমতুলয। প্রিক্ষার্থীিা সু্কণল উপপ্রস্থ্ত হণয় মেভাণব অংিগ্রহে কিত, দূি মর্থণক প্রিক্ষায় (প্রিণমাট লাপ্রনগং) তািা 

একইভাণব অংিগ্রহে কিণব বণল িতযাপ্রিত। দূি মর্থণক প্রিক্ষা বা প্রিণমাট লাপ্রনগং পপ্রিণবণি সকল প্রিক্ষার্থীি প্রিভাইস অর্থবা অনযানয সহায়ক উপকিণেি সমপপ্রিমাে লভযতা নাও র্থাকণত 

পাণি, মসপ্রবষয়টিি িপ্রত লক্ষয মিণখ প্রিক্ষক নমনীয়তাি সাণর্থ নীপ্রত প্রনধগািে কণি দূি মর্থণক সম্পাপ্রেত কাি এবং অযাকাণিপ্রমক অগ্রর্প্রতি িণনয মগ্রি ধােগ কিণবন। েপ্রে আপনাি সন্তান 

অসুস্থ্য অর্থবা মকানও কািণে প্রিণমাট লাপ্রনগংণয় মোর্ প্রেণত সক্ষম না হয়, তাহণল প্রনণেগ িনা ও সহায়তাি িণনয আপনাি সন্তাণনি পযাণিন্ট মকাঅপ্রিগ ণনটণিি সাণর্থ মোর্াণোর্ কিা উপ্রচত।  

6. শরক াট লাশ ন্িংকয় উত্তরকণর  ধ্য শদকয় সু্কলগুকলা শিক্ষােীর থগ্রি (্ম্বর) প্রদা্ েরকব? 

সু্কলগুণলা েখন প্রিণমাট লাপ্রনগংণয় অংিগ্রহে কিণি, প্রিক্ষকর্ে বিাবণিি মতই এবং সু্কণলি মগ্রি িোণনি নীপ্রত অনুোয়ী প্রিক্ষার্থীণেি মগ্রি (ফলাফল) িোন কিণবন, এবং দূি মর্থণক প্রিক্ষা 

বা প্রিণমাট লাপ্রনগং পপ্রিণবণি সকল প্রিক্ষার্থীি প্রিভাইস অর্থবা অনযানয সহায়ক উপকিণেি সমপপ্রিমাে লভযতা নাও র্থাকণত পাণি, মসপ্রবষয়টিি িপ্রত লক্ষয মিণখ প্রিক্ষক নমনীয়তাি সাণর্থ নীপ্রত 

প্রনধগািে কণি মগ্রি ধােগ কিণবন।  প্রিক্ষকণেি মেয়া প্রনধগাপ্রিত মিষ সমণয়ি মণধয প্রিক্ষার্থীিা তাণেি কাি এবং কােগক্রম সম্পন্ন কিণব বণল িতযাপ্রিত। প্রিক্ষার্থীিা মেপ্রিণত সম্পন্ন কাি কীভাণব 

এবং কখন িমা মেণব মসপ্রবষণয় িপ্রতটি সু্কণলি প্রনিস্ব নীপ্রত িণয়ণি। প্রিণমাট লাপ্রনগং চলাকালীন সময় আপনাি সু্কণলি মগ্রি িোণনি নীপ্রত সম্পণকগ  আপনাি েপ্রে আণিা তর্থয িণয়ািন হয় 

তাহণল আপনাি প্রিক্ষার্থীি প্রিক্ষক অর্থবা পযাণিন্ট মকাঅপ্রিগ ণনটণিি সাণর্থ মোর্াণোর্ করুন।  

7. শরক াট লাশ ন্িংকয় উত্তরকণর ফকল পরবতী থগ্রকি উত্তীণন হওয়ার বা প্রক ািক্র শসদ্ধান্ত েীভাকব প্রভাশবত হকব? 

প্রকন্ডাির্াণটগ ন মর্থণক অষ্টম (8) মগ্রণিি িণনয, প্রিক্ষার্থীি সম্পাপ্রেত কাণিি প্রবপ্রভন্ন অংি পেগাণলাচনা কণি তািা পিবতী মগ্রি িণিি িণনয িস্তুত প্রকনা মসপ্রবষণয় সু্কল প্রসদ্ধান্ত মনয়। নবম 

(9) মর্থণক দ্বােি (12) মগ্রণিি িণনয, দূি মর্থণক প্রিক্ষা বা প্রিণমাট লাপ্রনগং পপ্রিণবণি সকল প্রিক্ষার্থীি প্রিভাইস অর্থবা অনযানয সহায়ক উপকিণেি সমপপ্রিমাে লভযতা নাও র্থাকণত পাণি, 

মসপ্রবষয়টিি িপ্রত লক্ষয মিণখ নমনীয়তাি সাণর্থ মক্রপ্রিট এবং পিীক্ষা সম্পােণনি উপি প্রভপ্রত্ত কণি সু্কলগুণলা িণমািণনি প্রসদ্ধান্ত গ্রহে কিণব। িণমািণনি প্রসদ্ধান্ত অবিযই অযাকাণিপ্রমক 

অগ্রর্প্রতি উপি প্রভপ্রত্তি কণি হণত হণব, উপপ্রস্থ্প্রতি উপি নয়। সু্কলগুণলা িণমািণনি প্রসদ্ধান্ত সাধািেত মেসময় মনয় মসই অনুোয়ী িুন মাণস মনণব বণল পপ্রিবাণিিা িতযািা কিণত পাণিন। 

আপনাি সন্তাণনি অগ্রর্প্রত এবং অপ্রতপ্রিক্ত সহায়তা চাপ্রহো প্রনণয় উপ্রদ্বগ্ন হণয় র্থাণকন তাহণল তাি প্রিক্ষণকি সাণর্থ মোর্াণোর্ করুন।  

8. থযসব শিক্ষােী হাই সু্কল থেশিট অ্জন ক্র প্রশেয়ায় রকয়কছ এটা তাকদর েীভাকব প্রভাশবত েরকব? 

প্রিণমাট লাপ্রনগং প্রিক্ষার্থীণেি তাণেি মকাসগ ও প্রিণিন্টস পিীক্ষায় সফলতাি িণনয িস্তুত কিণত মণনাপ্রনণবি কিণব। প্রিক্ষার্থীিা েপ্রে পািকৃত মগ্রি অিগ ন কণি তাহণল তািা মকাসগ মিণষ 

মক্রপ্রিট অিগ ন কিণব।  

9. শরক াট লাশ ন্িংকয় উত্তরকণর ফকল শফশজেযাল এিুকেি্ বা িরীরচ্চ্ন া শিক্ষা শ্কদন ি্ায় েীভাকব প্রভাশবত হকব? 

প্রফপ্রিকযাল এিুণকিন বা িিীিচচগ া প্রিক্ষাি িতগ াবলীণত মকানও বযপ্রতক্রম হণব না। প্রিক্ষার্থীিা প্রিণমাট লাপ্রনগংণয়ি অংি প্রহণসণব প্রফপ্রিকযাল এিুণকিন বা িিীিচচগ া প্রিক্ষায় অংিগ্রহে কিণব 

মেন তািা তাণেি জ্ঞান এবং েক্ষতা বৃপ্রদ্ধ অবযাহত িাখণত পাণি। দূি মর্থণক প্রফপ্রিকযাল এিুণকিন বা িিীিচচগ া প্রিক্ষায় অংিগ্রহণে প্রফপ্রিকযাল এিুণকিন প্রিক্ষক কী িতযািা কিণিন 

মসপ্রবষণয় আপনাি সন্তাণনি সাণর্থ প্রতপ্রন মোর্াণোর্ কিণবন।   

10. থযসব শিক্ষােী এই শিক্ষা বছকরর থিকে গ্রাজুকয়ট হবার প্রতযািা েরকছ, COVID-19 থ াোকবলার পদকক্ষপস ূকহর ফকল তারা েীভাকব প্রভাশবত হকব? 

প্রিক্ষার্থীণেি গ্রযািুণয়িণনি পণর্থ অগ্রসি কিণত সু্কলগুণলা সকল িণচষ্টা কিণব। এণত অন্তভুগ ক্ত প্রিক্ষার্থীণেি মকাণসগি প্রবষয়বস্তুণত েক্ষ হণত এবং িুণন অনুপ্রিতবয পিীক্ষাি িণনয িস্তুত 

হণত তাণেি সহায়তা কিা। প্রিণমাট লাপ্রনগং পপ্রিকল্পনা প্রিক্ষার্থীণেি প্রনয়প্রমত মকাসগগুণলাণত সহায়তা কিাও অবযাহত িাখণব।  

https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices
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এই মুহুণতগ , COVID-19-এ সাড়াোনকাণল NYSED গ্রযািুণয়িণনি িতগ াবলী পপ্রিবতগ ন কণিপ্রন। আপনাি সন্তাণনি কী কী গ্রযািুণয়িন অপিন িণয়ণি মসপ্রবষণয় আপনাি সু্কল আপনাি 

সাণর্থ মোর্াণোর্ কিণব। মেসব প্রিক্ষার্থী প্রিক্ষা বিণিি মিণষ সকল িতগ াবলী পূিে কিণত না পািণব, তািা তাণেি প্রিণপ্ল্ামা অিগ ণন কাি অবযাহত িাখণত সামাি সু্কণল অংিগ্রহণেি সুণোর্ 

পাণব।  

11. েকলজ ও থপিার জ্য প্রস্তুত হকত আ ার হাই সু্কলগা ী সন্তা্কে আশ  েীভাকব সহায়তা েরকত পাশর? 

কযাপ্রিয়াি অনুসন্ধান, ফাইনযানপ্রিয়াল এইি িপ্রক্রয়া বুর্ণত পািা, এবং কণলণি প্রিক্ষার্থীি সফলতাি মিাগ্রামগুণলা সম্পণকগ  প্রিণসাসগ খুুঁিণত প্রিক্ষার্থীিা DOE-এি কণলি এবং কযাপ্রিয়াণিি 

পপ্রিকল্পনাি িণনয বাপ্রড় মর্থণক প্রিক্ষাি প্রনণেগ িনা বযবহাি কিণত পাণি। এিাড়াও প্রিক্ষার্থীিা কণলি কযাম্পাসগুণলা ভাচুগ য়াল পপ্রিেিগন কিণত পাণি। 

এিাড়াও, আপনাি সন্তাণনি কণলি এবং কযাপ্রিয়াণিি পপ্রিকল্পনায় অপ্রতপ্রিক্ত সহায়তাি িণনয আপনাি সু্কণলি কাউণেলণিি সাণর্থ কীভাণব মোর্াণোর্ কিণবন, মসপ্রবষণয় আপনাি সু্কল 

অবপ্রহত কিণব।  

থেিাল এিুকেি্ 

12. আ ার সন্তা্ েীভাকব শিক্ষা শ্কদন ি্া পাকব? 

েপ্রে আপনাি প্রিক্ষার্থীি িনয ইনটিণগ্রণটি মকা-টিপ্রচং, মেিাল ক্লাস, প্রকংবা মেিাল এিুণকিন টিচাি সাণপাটগ  সাপ্রভগ স সুপাপ্রিিকৃত হয়, তাহণল আপনাি সু্কল সাধযমণতা মচষ্টা কিণব োণত 

মসসব প্রিক্ষাপ্রনণেগ িনা সাধািেত ক্লাসরুণম মেসব মেিাল এিুণকিন প্রিক্ষক এবং/অর্থবা প্রিক্ষকণেি টিম ও পযািািণফিনযাল(র্ে) িোন কিণতন, তাণেি কাি মর্থণক িোন অবযাহত িাখা 

োয়। কীভাণব প্রিক্ষাপ্রনণেগ িনা িোন কিা হণব, মসটা িানাণত আপনাি সু্কল মর্থণক মকউ আপনাণেি সাণর্থ মোর্াণোর্ কিণবন। 

13. আ ার সন্তাক্র IEP শ টিিং শে এখ্ও ধ্াযন  হকব? 

 হযাুঁ । IEP প্রমটিংগুণলা মফাণন পপ্রিচাপ্রলত হণব।  

14. প্রােশ ে  ূলযায়্ অ্েবা পু্ঃ ূলযায়ক্র জ্য আশ  শে থরফাকরল েরকত সক্ষ  হকবা? 

প্রপতামাতািা মিফাণিল কিণত পাণিন িপ্রেপযাণলি কাণি অর্থবা ইণমইল কিণত পাণিন specialeducation@schools.nyc.gov ঠিকানায়, অর্থবা মফাণন 311 নাম্বাণি। মূলযায়ন 

হয়ত দূি মর্থণক সম্পােন কিা মেণত পাণি।  

15. আ ার সন্তা্ শে এখ্ও শরকলকটি সাশভন কসস (সম্পশেন ত পশরকেবাস ূহ) গ্রহণ েরকব? 

মেখাণন প্রচপ্রকত্সার্তভাণব ের্থাের্থ মসখাণন প্রিণলণটি সাপ্রভগ ণসস (সম্পপ্রকগ ত পপ্রিণষবাসমূহ) িোন কিা হণব (মফাণন) মটণলণর্থিাপ্রপ অর্থবা প্রভপ্রিও-কনফাণিণেি মাধযণম। িপ্রতটি প্রিক্ষার্থীি 

িণনয পপ্রিণষবাি পপ্রিকল্পনাগুণলা আণলাচনা কিাি িণনয পপ্রিণষবা িোনকািী ও সু্কলগুণলা পপ্রিবাণিি সাণর্থ মোর্াণোর্ কিণব। এিাড়াও পপ্রিণষবা িোনকািীর্ে পপ্রিবািণেি প্রবপ্রভন্ন 

কমগকাণন্ডি তর্থয িোন কিণব োি মাধযণম প্রিণলণটি সাপ্রভগ ণসস (সম্পপ্রকগ ত পপ্রিণষবাসমূহ) বাপ্রড়ণত মিািোি কিা মেণত পাণি। 

16. আ ার সন্তা্ েী সহায়ে প্রযুশি বা অ্যাশসশিভ থটে্লশজ পাকব? 

মেসব প্রিক্ষার্থীি িণনয অযাপ্রসপ্রস্টভ মটকনলপ্রি সুপাপ্রিি কিা হণয়ণি মসসব পপ্রিবাণি প্রিভাইস িোন প্রনপ্রিত কিণত সু্কলগুণলা পপ্রিবাণিি সাণর্থ কাি কিণব, এবং মসগুণলা বণদাবি কিণত 

পপ্রিবাণিি সাণর্থ মোর্াণোর্ কিণব। 

17. শপ্রসু্কল, চ্াটন ার সু্কল, এবিং ্্-পাবশলে সু্কলগুকলা? 

চাটগ াি সু্কলগুণলা এবং নন-পাবপ্রলক সু্কলগুণলা, সু্কল বন্ধ র্থাকাকালীন সময় প্রিক্ষার্থীণেি পপ্রিণষবা িোন কিাি পপ্রিকল্পনা আণলাচনা কিাি িণনয পপ্রিবাণিি সাণর্থ মোর্াণোর্ কিণব। প্রিক্ষার্থীিা 

দূি মর্থণক (প্রিণমাট) SETSS, SEIT, এবং প্রিণলণটি সাপ্রভগ ণসস (সম্পপ্রকগ ত পপ্রিণষবাসমূহ) গ্রহে কিণব, ঠিক মেভাণব তাণেি প্রিপ্রিক্ট  সু্কলগুণলাণত ঐ পপ্রিণষবাগুণলা মেয়া 

হণতা। 

 

 াশিশলঙু্গয়াল/ইিংশলি লযাঙু্গকয়জ লা ন্ারস্ 

18. আ ার সন্তা্ েীভাকব শিক্ষা শ্কদন ি্া পাকব?  

িপ্রতটি সু্কল একটি দূি মর্থণক প্রিক্ষা (প্রিণমাট লাপ্রনগং) পপ্রিকল্পনা কিণব ো ইংণিপ্রি ভাষা প্রিক্ষার্থী (ইংপ্রলি লযাঙু্গণয়ি লানগাি) এবং পূবগবতী ইংপ্রলি ভাষা প্রিক্ষার্থীিা মেন তাণেি বাপ্রড়ি ভাষায় 

ের্থাের্থ পপ্রিমাে সহায়তা সহ ইংণিপ্রিণত উপ্রিষ্ট প্রিক্ষা প্রনণেগ িনা পায় তা প্রনপ্রিত কিণব। আপনাি সু্কল অবযাহতভাণব আপনাি সন্তাণনি সুপ্রনপ্রেগ ষ্ট িপ্রক্ত অি চাপ্রহো প্রবণবচনা কিণব, উোহিস্বরুপ, 

ইংণিপ্রিণত তাণেি বতগ মান েক্ষতাি িি এবং একাণিপ্রমক মক্ষত্র মেখাণন তাণেি সবণচণয় মবপ্রি সহায়তা িণয়ািন। এই পপ্রিণষবাগুণলা ের্থাের্থ সনেিাপ্ত প্রিক্ষক দ্বািা সমন্বয় এবং িোন 

কিা হণব।  

https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/high-school
https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/activities-for-students/high-school
https://www.youvisit.com/collegesearch/
mailto:specialeducation@schools.nyc.gov
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19. শিভাইকসর ভাো আ ার পছকের ভাোয় েীভাকব পশরবতন ্ েরকত পাশর? 

মবিীিভার্ কপ্রম্পউটাি, মফান, এবং টযাবণলণট আপপ্রন 'প্রিফল্ট লযাংগুণয়ি' এবং 'মসটিংস' একটি পিণদি ভাষায় পপ্রিবতগ ন কিণত পািণবন। এই অপিনপ্রত সাধািেত আপনাি প্রিভাইণসি 

"মসটিংস" মসকিণন পাওয়া োয়।  

 আপনাি আইণফান, আইপযাি, অর্থবা আইপযাি টাচ্-এি ভাষা পপ্রিবতগ ন কিণত এই প্রনণেগ িনাগুণলা অনুসিে করুন।  

 আপনাি অযান্ড্রণয়ি প্রিভাইণস ভাষা পপ্রিবতগ ন কিণত এই প্রনণেগ িনাগুণলা অনুসিে করুন। 

20. অ্্লাইক্র শবেয়বস্তু আশ  অ্্য ভাোয় েীভাকব পশরবতন ্ েরকত পাশর? 

গুর্ল ট্র্যােণলট (অনুবাে) একটি প্রি, অনলাইন অযাপ্রপ্ল্ণকিন ো মবপ্রিিভার্ প্রিভাইণস পাওয়া োয়। একবাি আপনাি প্রিভাইণস িাউনণলাি কিাি পি ইন্টািণনট সংণোর্ িাড়াও এটা 

বযবহাি কিা োণব। গুর্ল ট্র্যােণলট 100টিি মবপ্রি প্রভন্ন ভাষায় মটক্সট, হাণতি মলখা, বুপ্রল, এবং ওণয়বসাইট অনুবাে কিণত বযবহাি কিা মেণত পাণি। 

গুর্ল ট্র্যােণলট িাউনণলাি কিণত এই প্রনণেগ িনাগুণলা অনুসিে করুন: 

 আপনাি কপ্রম্পটাণি, েপ্রে ইপ্রতমণধয না মর্থণক র্থাণক তাহণল গুর্ল মক্রাম ওণয়ব ব্রাউিাি ইনস্টল করুন। গুর্ল মক্রাণম গুর্ল ট্র্যােণলট (অনুবাে) অন্তভুগ ক্ত আণি।  

 আইণফান এবং আইপযাণি, অযাপ মস্টাি মর্থণক গুর্ল ট্র্যােণলট অযাপটি িাউনণলাি করুন। 

 অযান্ড্রণয়ি প্রিভাইসগুণলাণত, গুর্ল মপ্ল্ মর্থণক গুর্ল ট্র্যােণলট অযাপটি িাউনণলাি করুন।  

 ূলযায়্ এবিং দায়বদ্ধতা 

21. এটা 3-8 থগ্রকির শ্উ ইয়েন  থিট থটিগুকলাকত েীভাকব প্রভাব থফলকব? 

ইংপ্রলি লযাঙু্গণয়ি আটগ স এবং মযার্থ পিীক্ষাগুণলা প্রনউ ইয়কগ  মস্টট এিুণকিন প্রিপাটগ ণমন্ট (NYSED) কতৃগ ক স্থ্প্রর্ত ম াষো কিা হণয়ণি।    

22. COVID-19-এর শবরুকদ্ধ থ্য়া পদকক্ষকপর োরকণ শরকজন্টস পরীক্ষা গ্রহণোরী শিক্ষােীকদর উপর েীভাকব প্রভাব পরকব?  

মেসব প্রিক্ষার্থী প্রিণিন্টস্ মকাসগগুণলা প্রনণি তাণেি িুন মাণস প্রিণিন্টস্ পিীক্ষাি িণনয পপ্রিকল্পনা কিা উপ্রচত। তাণেি কােগসম্পােনা অর্থবা উপপ্রস্থ্প্রত োই মহাকনা মকন, প্রিক্ষার্থীিা তাণেি 

মকাসগগুণলাি উপি প্রিণিন্টস পিীক্ষা মেয়াি িণনয অনুণমাপ্রেত।  

প্রবজ্ঞান বা সাণয়ে প্রিণিন্টস পিীক্ষাি িণনয, প্রিক্ষার্থীণেি অবিযই 1,200-প্রমপ্রনণটি একটি লযাবণিটপ্রি ির্ত পূিে কিণত হয়। প্রনউ ইয়কগ  মস্টট এিুণকিন প্রিপাটগ ণমন্ট এই বিি এই িতগ  

বাপ্রতল কণি প্রেণয়ণি। প্রিক্ষার্থীণেি তাণেি প্রবজ্ঞান প্রিক্ষণকি মেয়া কােগক্রম সম্পন্ন কিা উপ্রচত, প্রকন্তু তাণেি সিিীণি 1,200 প্রমপ্রনট লযাবণিটপ্রি অপ্রভজ্ঞতা অিগ ণনি িতগ  পূিে কিণত হণব 

না। 

23. COVID-19-এর শবরুকদ্ধ থ্য়া পদকক্ষকপর োরকণ NYC সু্কল জশরপ েীভাকব প্রভাশবত হকব? 

NYC সু্কল িপ্রিপ চলণি এবং অবযাহত র্থাকণব। আপপ্রন েপ্রে আপনাি িপ্রিপ ইপ্রতমণধয মপণয় র্থাণকন, তাহণল আপপ্রন কার্ণি অর্থবা অনলাইণন NYCSchoolSurvey.org ঠিকানায় 

পূিে কিণত পাণিন। আপপ্রন েপ্রে আপনাি িপ্রিপ অর্থবা মকাি ইপ্রতমণধয না মপণয় র্থাণকন, তাহণল আপনািটি মপণত পাণিন 1-877-819-2363 নাম্বাণি মফান কণি। এিাড়াও আপপ্রন 

মকাি লুকআপ টুলটি বযবহাি কিণত, িপ্রিণপি লর্ইন মপইি NYCSchoolSurvey.org -এ প্রভপ্রিট করুন এবং মেখাণন আপপ্রন মেখণবন “এখনই একটি িপ্রিপ সম্পন্ন করুন 

(Take the survey NOW)” মসগুণলাি একটিণত প্রক্লক করুন। িপ্রিপটি পূিণেি মিষ তাপ্রিখ হণি 8th এপ্রিল। েপ্রে সু্কলটি বসণন্ত পুনিায় মখালা হয়, তাহণল আমিা হয়ত িপ্রিণপি 

সময় বপ্রধগত কিণত পাপ্রি।  

দূর থেকে শিক্ষা (শরক াট লাশ ন্িং) প্রস্তুশতর থচ্েশলি 

প্রিণমাট লাপ্রনগংণয়ি িণনয আপপ্রন এবং আপনা সন্তান িস্তুত হণত এই পিামিগগুণলা প্রবণবচনা করুন: 

 বাপ্রড়ণত পড়াণিানাি সময় আপনাি সন্তান মেসব প্রিপ্রিটাল টুলগুণলা বযবহাি কিণব মসগুণলাি সাণর্থ পপ্রিপ্রচত মহান। 

 অযাসাইনণমন্ট সম্পন্ন কিণত এবং ইন্টািণনট-সক্ষম প্রিভাইণস ের্থাের্থ আচিণেি িণনয আপনাি সু্কণলি িতযািা পেগাণলাচনা করুন। 

 আপনাি সন্তাণনি অননয প্রিক্ষাি স্টাইল প্রবণবচনা কণি তাি বযবহাণিি িণনয একটি স্থ্ান প্রনধগািে করুন। 

 বাপ্রড়ণত প্রিক্ষায় সফলতাি িণনয আপনাি সন্তানণক সহায়তা কিণত একটি প্রনয়ম ও তেপ্রনক সময়সূপ্রচ ততপ্রি করুন। 

 তাণেি ক্লাণসি কাণিি পািাপাপ্রি কিণত পািণব এমন একটি কমগকাণন্ডি তাপ্রলকা ততপ্রি করুন। 

 আপনাি েপ্রে ইন্টািণনট সংণোর্ সহ মকানও প্রিভাইস না মর্থণক র্থাণক, তাহণল সংণোর্ সহ একটি পাবাি িণনয এই িপ্রিপটি পূিে করুন। 

 

https://support.apple.com/en-us/HT204031
https://www.wikihow.tech/Change-the-Language-in-Android
https://apps.apple.com/us/app/google-translate/id414706506
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&26hl=en
http://www.nycschoolsurvey.org/
http://www.nycschoolsurvey.org/
https://www.schools.nyc.gov/learning-at-home/digital-learning-tools
https://www.schools.nyc.gov/learning-at-home/activities-for-students/additional-resources
https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearningDevices

