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পশিবর্তনেি সািাাংি
এই প্রবিধান বনম্নরূন্সপ হালনাগােক্ৃত হন্সয়ন্সে:


অস্থায়ী িাস্স্থান্সন এিং ফস্টাে কক্য়ান্সে থাক্া বিক্ষাথীগণ বনউ ইয়ক্ি বস্টিন্সত তান্সেে মূল স্কযন্সল পড়া অিযাহত োখন্সত পান্সে যবে বিক্ষাথী
ফস্টাে কক্য়ান্সে যাওয়াে িা বনউ ইয়ক্ি বস্টিে িাইন্সে স্থানান্তবেত হওয়াে স্ময় বনউ ইয়ক্ি বস্টিে িাবস্ন্দা হন্সয় থান্সক্ ও এক্টি বিওই
স্কযন্সল ভবতি থান্সক্, তাহন্সল এ প্রবিধানটি কয তান্সেে প্রবত প্রন্সযাজ্য হন্সি না, কস্টি স্পষ্ট িযাখযা ক্ন্সে। (স্াোংি, ফয েন্সনাে.1, পৃষ্ঠা. 1)।



এটি স্পষ্ট িযাখযা ক্ন্সে কয, এই প্রবিধান কস্স্ি অনািাস্ী বিক্ষাথীন্সেে কক্ষন্সে প্রন্সযাগয হন্সি না, যাো বনউ ইয়ক্ি কস্টন্সেে ও বিবিক্ট 79
আিাবস্ক্ ক্মিস্ূবচ্ন্সত তাবলক্াভয ক্ত িা ভবতি আন্সে। (কস্ক্িন I.A., ফয েন্সনাে 2, পৃষ্ঠা. 1.)



“পযান্সেন্ট” িন্সেে স্ংজ্ঞা এভান্সি স্ংন্সিাধন ক্ন্সে, "বিক্ষাথীে বপতামাতা িা অবভভািক্, বক্ংিা অনয কয কক্ান িযবক্ত, যাে স্ান্সথ বিক্ষাথীে
বপতামাতাস্ূলভ িা তত্ত্বািধানমযলক্ স্ম্পক্ি েন্সয়ন্সে।" বপতামাতাে স্ংজ্ঞাে অন্তভযি ক্ত আন্সে: জ্ন্মোতা িা পালক্ বপতামাতা, স্ৎ-বপতামাতা, আইবন
বনযযক্ত অবভভািক্, পালক্ বপতামাতা ও স্কযন্সল ভবতি কেন্সলন্সমন্সয়ে স্ান্সথ "বপতামাতাস্ূলভ স্ম্পন্সক্ি" আিদ্ধ িযবক্ত।
“বপতামাতাে স্ম্পন্সক্ি
আিদ্ধ” িযবক্ত িলন্সত িযঝায় এমন কক্ান িযবক্তন্সক্, কয িযবক্ত বপতামাতাে মৃতযয, ক্াোেণ্ড, মানবস্ক্ অস্যস্থতা, কস্টন্সেে িাইন্সে অিস্থান, স্ন্তানন্সক্
পবেতযাগ িা এেক্ম অনয কক্ান ক্ােন্সণ স্ন্তান্সনে ক্ান্সে বপতামাতা িা অবভভািক্ উপবস্থত না থাক্ায় তাে োবয়ত্ব গ্রহণ ক্ন্সেন্সেন। (কস্ক্িন
I.B., ফয েন্সনাে 3, পৃষ্ঠা.1.)



স্পষ্ট ক্ন্সে কয, যবে বিপােিন্সমন্ট অভ এিয ন্সক্িন বনবিত হয় কয, কক্ান বপতামাতা বমথযা ঠিক্ানা প্রোন ক্ন্সে আিাস্ন্সনে প্রমাণ প্রবতষ্ঠা
ক্ন্সেন্সেন িা অনািাস্ীন্সত্বে বিষয় অপ্রক্াবিত কেন্সখন্সেন, তাহন্সল বপতামাতান্সক্ অিিযই অনািাস্ী থাক্া স্ক্ল িেে বক্ংিা িা আংবিক্ স্মন্সয়ে
িন্সক্য়া েয ইিন পবেন্সিাধ ক্েন্সত হন্সি। (কস্ক্িন I.A.1, পৃষ্ঠা 1.)



স্মন্সয়াত্তীণি েয ইিন হান্সেে মানেণ্ড অপস্ােণ ক্ন্সে।



বিওই-এে চ্লমান প্রবিয়াে স্ান্সথ বমল োখন্সত ভাষা হালনাগাে ক্ন্সে।



কযাগান্সযান্সগে তথয হালনাগাে ক্ন্সে। (কস্ক্িন VII, পৃষ্ঠা 3 এিং 4)

(কস্ক্িন II, পৃষ্ঠা. 2.)
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সাংশক্ষপ্তসাি

এই প্রবিধান বনউ ইয়ক্ি বস্টি পািবলক্ স্কযল িযিস্থায় ভবতি , অিযাহবত, এিং অনািাস্ী
বিক্ষাথীন্সেে িেবলে নীবতমালা প্রবতষ্ঠা ক্ন্সে। যাে প্রাথবমক্ আিাস্ বনউ ইয়ক্ি বস্টিে
িাইন্সে এিং বযবন বনউ ইয়ক্ি বস্টিে িাবস্ন্দা হওয়াে মােণ্ড পূেণ ক্ন্সেন না, তান্সক্
চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-101 অনযযায়ী অনািাস্ী বিক্ষাথী বহস্ান্সি স্ংজ্ঞাবয়ত ক্ো যায়। 1

I.

1

2

3

সাধািণ েীশর্: অোবাসীনেি ভশর্ত
A.

বনউ ইয়ক্ি কস্টে এিয ন্সক্িন ল, কস্ক্িন 3202 অনযযায়ী 5 িেন্সেে কিবি ও 21 িেন্সেে ক্মিয়ন্সস্ে কেন্সলন্সমন্সয়ো তান্সেে
আিাবস্ক্ বিবিন্সক্ট স্েক্াবে বিক্ষা বি পাওয়াে কযাগয। বনউ ইয়ক্ি বস্টিে এক্টি পািবলক্ স্কযন্সল অনািাস্ী বিক্ষাথীে ভবতি
হওয়া বনউ ইয়ক্ি বস্টি বিপােিন্সমন্ট অি এিয ন্সক্িন্সনে বিন্সিচ্নাে উপে বনভি ে ক্ন্সে এিং এে জ্নয েয যইিন পবেন্সিাধ ক্েন্সত
হয়।2

B.

অনািাস্ী বিক্ষাথীন্সেে বপতামাতান্সেে3 এিং ও অনািাস্ী আত্মবনভি েিীল বিক্ষাথীন্সেে এিং স্ঙ্গীহীন নািালক্/নািাবলক্ান্সেে পািবলক্
স্কযল চ্ন্সয়স্ (বপএস্বস্) কপ্রাগ্রাম ও পােবস্স্টযান্টবল কিঞ্জাোস্ স্কযল (বপবিএস্) কপ্রাগ্রান্সম অংিগ্রহণ কথন্সক্ অিিযই কেহাই বেন্সত হন্সি।

C.

অনািাস্ী বিক্ষাথীো কস্পিালাইজ্ি স্কযন্সল ভবতি হওয়াে কযাগযতা কনই এিং এে ফন্সল কস্পিালাইজ্ি স্কযল, িাোইক্ৃত/বনিিাবচ্ত
স্কযল িা ক্মিস্ূবচ্, বগফন্সেি অযান্ড েযান্সলন্সন্টি কপ্রাগ্রাম িা বপ্র-কক্ কপ্রাগ্রান্সম ভবতি ে আন্সিেন ক্েন্সতও পােন্সি না। অনািাস্ীো
হাই স্কযন্সল ভবতি প্রবিয়ায়, বমিল স্কযন্সলে ভবতি প্রবিয়ায়, বগফন্সেি অযান্ড েযান্সলন্সন্টি ভবতি প্রবিয়ায় বক্ংিা প্র-কক্ ভবতি প্রবিয়ায়
অংিগ্রহণ ক্েন্সত পােন্সি না। এে িযবতিম বক্েয হন্সল তা শুধয অবফস্ অি স্টয ন্সিন্ট এনন্সোলন্সমন্ট (ওএস্ই) এে বিন্সিচ্নািন্সম
হন্সত পান্সে, এিং তা শুধয কস্স্ি কক্ষন্সে ক্ো হন্সি যখন কক্ান িাবস্ন্দা কস্ক্িন IV-এ িণিনা অনযযায়ী স্কযল িেে চ্লােক্ান্সল
বস্টি কথন্সক্ অনযে স্থানান্তবেত হন।

D.

অনািাস্ী েয যইিন পবেন্সিাধক্ােী বিক্ষাথীো অবফস্ অি বপউপল ট্রােন্সপান্সেিিন প্রেত্ত পবেিহন স্যবিধা লান্সভে কযাগয হন্সি না।

E.

কক্ান এক্ বিক্ষাথী বনউ ইয়ক্ি বস্টি পািবলক্ স্কযন্সল পড়ন্সে কয বনউ ইয়ক্ি বস্টিে িাবস্ন্দা নয়, কস্ো যবে ক্খনও কক্ান
বপতামাতা স্কযন্সল জ্ানান্সত িযথি হন এিং এে ফন্সল বিপােিন্সমন্ট অি এিয ন্সক্িন বস্থে ক্ন্সে কয কস্ আে বনউ ইয়ক্ি বস্টিে
িাবস্ন্দা নয়, তাহন্সল স্কযল িেন্সেে িাবক্ স্ময়েয কু স্কযলটিন্সত অিস্থান ক্োে অবধক্াে কস্ বিক্ষাথী হাোন্সি এিং কয কস্ন্সমস্টান্সে
কস্ বস্দ্ধান্ত গ্রহণ ক্ো হয়, কস্ কস্ন্সমস্টাে স্মাবিে স্ান্সথ স্ান্সথ তান্সক্ িবহষ্কাে ক্ো হন্সি। বিক্ষাথীটি অনািাস্ী বহন্সিন্সি থাক্াে
জ্নয আন্সিেন ক্োে কযাগযতাও হাোয়।

F.

যবে বিপােিন্সমন্ট অভ এিয ন্সক্িন বনবিত হয় কয এক্জ্ন বপতামাতা আিাস্ন্সনে প্রমাণ বহন্সস্ন্সি এক্টি ভূ য়া ঠিক্ানা িযিহাে
ক্ন্সেন্সেন িা অনািাস্ীন্সত্বে ক্থা প্রক্াি ক্ন্সেনবন, তাহন্সল বিক্ষাথী কয কস্ন্সমস্টান্সে বিষয়টি বস্থে ক্ো হয়, শুধয কস্ কস্ন্সমস্টান্সেে
কিষ পযিন্ত তাে িতি মান স্কযন্সল থাক্াে কযাগয। স্কযল িেন্সেে িাবক্ অংন্সিে িা পেিতী স্কযল িেন্সেে জ্নয ভবতি ে আন্সিেন্সনে
কযাগযতা বিক্ষাথীে থাক্ন্সি না। অনািাস্ী বিক্ষাথী বহন্সস্ন্সি স্ন্তান ভবতি থাক্া প্রবতটি স্কযল িেে িা তাে অংন্সিে জ্নয
বপতামাতান্সেেন্সক্ অিিযই িন্সক্য়া েয যইিন পবেন্সিাধ ক্েন্সত হন্সি। শুধয অবফস্ অভ স্টয ন্সিন্ট এনন্সোলন্সমন্ট ক্ষমান্সযাগয পবেবস্থবতে
জ্নয িযবতিম বহন্সস্ন্সি গ্রহণ ক্েন্সত পান্সে।

অস্থায়ী িাস্স্থান্সন এিং ফস্টাে কক্য়ান্সে থাক্া বিক্ষাথীগণ বনউ ইয়ক্ি বস্টিন্সত তান্সেে মূল স্কয ন্সল পড়া অিযাহত োখন্সত পােন্সি, যবে
তাো ফস্টাে কক্য়ান্সে যাওয়াে িা বনউ ইয়ক্ি বস্টিে িাইন্সে স্থানান্তবেত হওয়াে স্ময় বনউ ইয়ক্ি বস্টিে িাবস্ন্দা ও এক্টি বিওই
স্কয ন্সল ভবতি কথন্সক্ থান্সক্, তাহন্সল এ প্রবিধানটি তান্সেে প্রবত প্রন্সযাজ্য হন্সি না।
এই প্রবিধান কস্স্ি অনািাস্ী বিক্ষাথীন্সেে, যাো বনউ ইয়ক্ি কস্টন্সেে িাবস্ন্দা এিং কক্ান বিবিক্ট 75 স্কয ন্সল, ফস্টাে কক্য়াে/এবস্এস্-এে
তত্ত্বািধান্সন িা বিবিক্ট 79 আিাবস্ক্ ক্মিস্ূবচ্ন্সত আন্সে, এিং যাো কক্ান কক্ান চ্ােিাে স্কয ন্সল আন্সে, কস্স্ি বিক্ষাথীন্সেে কিলায় প্রন্সযাজ্য
নয়।
এই প্রবিধান্সন িযিহৃত পযান্সেন্ট িেটি দ্বাো বিক্ষাথীে বপতামাতা িা অবভভািক্, বক্ংিা অনয কয কক্ান িযবক্ত, যাে স্ান্সথ বিক্ষাথীে
বপতামাতাস্ূলভ িা তত্ত্বািধানমযলক্ স্ম্পক্ি েন্সয়ন্সে এমন িযবক্তন্সক্ কিাঝায়। বপতামাতাে স্ংজ্ঞাে অন্তভযি ক্ত আন্সে: জ্ন্মোতা িা পালক্
বপতামাতা, স্ৎ-বপতামাতা, আইবন বনযযক্ত অবভভািক্, পালক্ বপতামাতা ও স্কয ন্সল ভবতি কেন্সলন্সমন্সয়ে স্ান্সথ "বপতামাতাস্ূলভ স্ম্পন্সক্ি" আিদ্ধ
িযবক্ত। “বপতামাতাে স্ম্পন্সক্ি আিদ্ধ” িযবক্ত িলন্সত িযঝায় এমন কক্ান িযবক্তন্সক্, কয িযবক্ত বপতামাতাে মৃতযয, ক্াোেণ্ড, মানবস্ক্ অস্যস্থতা,
কস্টন্সেে িাইন্সে অিস্থান, স্ন্তানন্সক্ পবেতযাগ িা এেক্ম অনয কক্ান ক্ােন্সণ স্ন্তান্সনে ক্ান্সে বপতামাতা িা অবভভািক্ উপবস্থত না থাক্ায়
তাে োবয়ত্ব গ্রহণ ক্ন্সেন্সেন।
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G.

II.

বিপােিন্সমন্ট অভ এিয ন্সক্িন্সনে কক্ান ক্মিচ্ােী অনািাস্ী হন্সয় বনউ ইয়ক্ি বস্টিন্সত যখন তাে স্ন্তানন্সক্ বনউ ইয়ক্ি বস্টিে কক্ান
পািবলক্ পাঠান এিং যথাযথ েয যইিন বফ বেন্সত িযথি হন, তখন তান্সক্ উপযযক্ত প্রবিয়াে মযন্সখামযখী হন্সত হন্সি, যা হন্সত পান্সে
কস্পিাল ক্বমিনাে অভ ইনন্সভবস্টন্সগিন-এে ক্ান্সে স্যপাবেি ও চ্াকুবেচ্য যবতস্হ িৃঙ্খলাবিধানমূলক্ িযিস্থা গ্রহণ।

অোবাসী শিক্ষার্থীনেি জেয আনবেেপ্রশিয়া
স্ন্তানন্সেে বনউ ইয়ক্ি বস্টিে পািবলক্ স্কযন্সল েয যইিন পবেন্সিাধক্ােী বহন্সস্ন্সি ভবতি ক্েন্সত আগ্রহী
বনউ ইয়ক্ি বস্টিন্সত অনািাস্ী
বপতামাতান্সেেন্সক্ (িাবস্ন্দাে প্রমান্সণে িতি ািবলে জ্নয চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-101 কেখযন) অিিযই অবফস্ অভ স্টয ন্সিন্ট এনন্সোলন্সমন্ট
(ওএস্ই) িোিে এক্টি আন্সিেনপে জ্মা বেন্সত হন্সি। স্টয ন্সিন্ট এনন্সোলন্সমন্ট- এে বনন্সচ্ে ওন্সয়িস্াইন্সে আন্সিেনপে পাওয়া কযন্সত পান্সে
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/NewStudents/Non-Residents। আন্সিেনপে নতয ন অনািাস্ীন্সেে িযিহান্সেে
জ্নয নয় এিং তা প্রবত স্ামান্সে অনািাস্ীন্সেে ভবতি ে আন্সিেনক্ান্সল পাওয়া যায়।

III.

A.

এক্মাে ওএস্ই-ই শুধয অনািাস্ী বিক্ষাথীন্সেে আন্সিেনপে অনযন্সমােন্সনে জ্নয োয়িদ্ধ। ওএস্ই-এে অনযন্সমােনক্ৃত আন্সিেনপে
োড়া স্কযলগুন্সলা অনািাস্ী বিক্ষাথীন্সেে তাবলক্াভয ক্ত ক্েন্সত পােন্সি না।

B.

কক্ান অনািাস্ী বনউ ইয়ক্ি বস্টি পািবলক্ স্কযন্সল ভবতি হন্সত চ্াইন্সল তান্সক্ অিিযই এক্টি আন্সিেনপে জ্মা বেন্সত হন্সি। ওএস্ইএে বস্থে ক্ো অনািাস্ীন্সেে তাবলক্াভয বক্তে আন্সিেন্সনে স্ময় শুধয আন্সিেনপে বিন্সিচ্না ক্ো হন্সি।

C.

তাবলক্াভয বক্তে জ্নয প্রথম অগ্রাবধক্াে কেওয়া হয় বনউ ইয়ক্ি বস্টি বিপােিন্সমন্ট অভ এিয ন্সক্িন্সনে ক্মিচ্াবেন্সেে কেন্সলন্সমন্সয়ন্সেে,
তােপে বনউ ইয়ক্ি বস্টিে ক্মিবেন্সেে কেন্সলন্সমন্সয়ন্সেে, এিং তােপে অনযানয বিক্ষাথীন্সেে।

D.

ওএস্ই আনািাস্ীন্সেে ভবতি ে অনযন্সমােন কেন্সি না, যবে না স্ক্ল আিাস্ী বিক্ষাথীে স্থানস্ংকুলান স্ম্পন হ হয়, স্কযল ক্খন শুরু
হয়, কস্ বিন্সিচ্য নয়। তাই অনািাবস্ বিক্ষাথীো অিিযই বিক্ষাথীন্সেে কহাম বিবিন্সক্টে নীবত অনযযায়ী অনািাস্ী বিক্ষাথীে জ্মা
কেওয়া আন্সিেনপন্সেে িযাপান্সে বস্দ্ধান্ত গৃহীত হন্সল স্কযন্সল যান্সি।

E.

যবে কক্ান আন্সিেনক্ােী অনািাস্ী বিক্ষাথীে আন্সিেন গৃহীত হয়, তাহন্সল পবেিােন্সক্ ওএস্ ই জ্াবনন্সয় কেন্সি। েয যইিন পবেন্সিাধ
শুরু হন্সয়ন্সে এিং আিাস্ী কেবজ্ন্সিিন্সনে জ্নয স্ক্ল প্রন্সয়াজ্নীয় ক্াগজ্পে স্কযন্সল জ্মা কেওয়া হন্সয়ন্সে, এই িন্সতি বিক্ষাথীন্সক্
অনযন্সমাবেত স্কযন্সল তাবলক্াভয ক্ত ক্ো কযন্সত পান্সে। স্কযলন্সক্ অিিযই বিক্ষাথীন্সেে কেবজ্ন্সিিন্সনে স্ময় ATS-এ অনািাস্ী েয যইিন
পবেন্সিাধক্ােী বিক্ষাথীে ফ্ল্যাগ স্বিয় ক্েন্সত হন্সি।

F.

বক্ন্ডােগান্সেিন কথন্সক্ কগ্রি পযিন্ত স্াধােণ বিক্ষা ও বিন্সিষ বিক্ষাে জ্নয প্রবতিেন্সেে েয যইিন হাে বনধিােণ ক্েন্সি কস্টে
এিয ন্সক্িন বিপােিন্সমন্ট। পূণি েয যইিন অিিযই কয স্কযল িেন্সে পবেন্সিাধন্সযাগয হন্সি , কস্ স্কযল িেন্সেই পবেন্সিাধ ক্েন্সত হন্সি।
পাওনা েয যইিন স্ম্পন্সক্ি তথয পাওয়া যান্সি িযযন্সো অভ নন-পািবলক্ স্কযল কপন্সয়িলস্-এ (718) 935-4789 নম্বন্সে কফান ক্ন্সে।

G.

কযস্ি বিক্ষাথী তান্সেে কহাম বিবিন্সক্ট কস্পিাল এিয ন্সক্িন স্াবভি স্ গ্রহণ ক্েন্সে, তান্সেেন্সক্ অিিযই তান্সেে ইনবিবভজ্যয়ালাইজ্ি
এিয ন্সক্িন কপ্রাগ্রাম (IEP)-এে এক্টি ক্বপ তান্সেে আন্সিেনপন্সেে স্ান্সথ জ্মা বেন্সত হন্সি।
1.

অনািাস্ী বিক্ষাথীন্সেে যাো বনউ ইয়ক্ি কস্টন্সে িাস্ ক্ন্সেন, তান্সেে ভবতি ক্ো হন্সি তান্সেে IEP, স্যপাবেিক্ৃত পবেন্সষিা
বনউ ইয়ক্ি বস্টিন্সত আন্সে বক্ না পযিান্সলাচ্নাে পে, এিং যবে আিাস্ী বিক্ষাথীন্সেে ভবতি ক্োে পে আস্ন িূনয
থাক্ন্সল।

2.

অনািাস্ী বিক্ষাথীন্সেে যাো বনউ ইয়ক্ি কস্টন্সেে িাইন্সে িাস্ ক্ন্সে, বনউ ইয়ক্ি কস্টন্সেে মানেন্সণ্ডে বভবত্তন্সত তান্সেে
কযাগযতা বনধিােন্সণে জ্নয তান্সেে IEP পযিান্সলাচ্নাে পে এিং যবে কস্স্ি পবেন্সষিা বনউ ইয়ক্ি বস্টিন্সত পাওয়া যায়,
এিং যবে আিাস্ী বিক্ষাথীন্সেে ভবতি ক্োে পে আস্ন িূনয থান্সক্, তাহন্সল তান্সেে ভবতি ক্ো হন্সি।

বর্তমাে অোবাসী শিক্ষার্থী
A.

িতি মান অনািাস্ী বিক্ষাথীন্সেে যাো অতীন্সত বনউ ইয়ক্ি বস্টিে পািবলক্ স্কযন্সল ভবতি ে জ্নয অনযন্সমােন লাভ ক্ন্সেবেল এিং
েয যইিন পবেন্সিাধ ক্েন্সে, তাো পূনোয় আন্সিেন ক্ো োড়াই স্কযন্সলে চ্ূ ড়ান্ত কগ্রি স্মাি হওয়া পযিন্ত অিস্থান ক্েন্সত পােন্সি।
এস্ি বিক্ষাথী হাই স্কযন্সলে ভবতি প্রবিয়া িা বমিল স্কযন্সলে ভবতি প্রবিয়াস্হ অনয কক্ান ভবতি প্রবিয়ায় অংিগ্রহন্সণে জ্নয
অনযন্সমাবেত হন্সি না।
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IV.

V.

B.

িতি মান অনািাস্ী বিক্ষাথীন্সেে যান্সেে জ্নয কস্পিাল এিয ন্সক্িন স্াবভি স্ মূলযায়ন ক্ো হন্সয়ন্সে ও আিিযক্ িন্সল বনধিােণ ক্ো
হন্সয়ন্সে, তাো প্রযযক্ত আইন্সনে স্ান্সথ স্ামঞ্জস্য কেন্সখ কস্স্ি স্াবভি স্ লান্সভে জ্নয কযাগয হন্সি। স্াবভি স্ এক্িাে শুরু হন্সল , েয যইিন্সনে
হাে প্রযযক্ত কস্পিাল এিয ন্সক্িন েয যইিন প্রবতফলন্সনে জ্নয পবেিবতি ত হন্সি।

C.

অনািাস্ী বিক্ষাথীো স্কযল িেে চ্লাক্ান্সল OSE-এে বিন্সিচ্নায় জ্রুবে পবেবস্থবত োড়া স্কযল পবেিতি ন ক্েন্সত পােন্সি না।
স্কযন্সল অনয কক্ান পবেিতি ন চ্াইন্সল আিেন্সনে বনবেি ষ্ট স্মন্সয় অিিযই এক্টি নতয ন আন্সিেনপে জ্মা বেন্সত হন্সি।

আবাসীনেি যািা স্কু ল বছি চলাকানল শসটিি বাইনি অেযত্র স্থাোন্তশির্ হয়
A.

যবে এক্জ্ন আিাস্ী বিক্ষাথী স্কযল িেে চ্লক্ান্সল ঠিক্ানা পবেিতি ন ক্ন্সে এিং বনউ ইয়ক্ি বস্টিে িাইন্সে স্থানান্তবেত হয়,
তাহন্সল বপতামাতা/অবভভািক্ন্সক্ অিিযই িতি মান স্কযলন্সক্ তা জ্ানান্সত হন্সি এিং ঠিক্ানা পবেিতি ন্সনে পাাঁচ্ স্কযল বেিন্সস্ে মন্সধয
নতয ন ঠিক্ানাে প্রমান জ্মা বেন্সত হন্সি। স্কযলন্সক্ অিই ঠিক্ানা হালনাগাে ও অনািাস্ী ফ্ল্যাগ ATS-এ চ্ালয ক্েন্সত হন্সি।
েয যইিন পবেন্সিাধ োড়া বিক্ষাথী কস্ন্সমস্টাে স্মাি না হওয়া অিবধ কস্ স্কযন্সল যাওয়া অিযাহত োখাে কযাগয থাক্ন্সি। যবে
বিক্ষাথী প্রথম কস্ন্সমস্টান্সে (কস্ন্সেম্বে কথন্সক্ জ্ানযয়াবে পযিন্ত) বনউ ইয়ক্ি বস্টিে িাইন্সে স্থানান্তবেত হয়, তাহন্সল বদ্বতীয়
কস্ন্সমস্টান্সেে (কফব্রুয়াবে কথন্সক্ জ্যন পযিন্ত) জ্নয েয যইিন পবেন্সিাধ আিিযক্ হন্সি। কস্ন্সমস্টান্সেে স্ময়ন্সেখা বস্থে ক্ন্সে হাই
স্কযল কস্ন্সমস্টাে স্ময়স্ূবচ্, কগ্রি পযিান্সয়ে বিন্সিচ্না োড়াই। েয যইিন পবেন্সিান্সধে জ্নয বপতামাতা/অবভভািক্ন্সক্ অিিযই িযযন্সো
অভ ফাইনযাে, অবফস্ অভ নন-পািবলক্ স্কযল কপন্সয়িলস্-এে স্ান্সথ (718) 935-4789 নম্বন্সে কযাগান্সযাগ ক্েন্সত হন্সি।

B.

কযস্ি আিাস্ী বিক্ষাথী বগফটিি অযান্ড েযান্সলন্সন্টি, বপ্র-কক্ কপ্রাগ্রাম, বক্ংিা কস্পিালাইজ্ি িা িাোইক্ৃত/বনিিাবচ্ত স্কযন্সল যান্সে
এিং যাো স্কযল িেে চ্লাক্ান্সল বনউ ইয়ক্ি বস্টিে িাইন্সে স্থানান্তবেত হন্সয়ন্সে, তান্সেেন্সক্ অিিযই তান্সেে ঠিক্ানা পবেিতি ন
স্ম্পন্সক্ি িতি মান স্কযলন্সক্ জ্ানান্সত হন্সি। এ ধেন্সনে বিক্ষাথীো প্রথম কস্ন্সমস্টান্সে স্থানান্তবেত হন্সয় থাক্ন্সল বদ্বতীয় কস্ন্সমস্টান্সে
েয যইিন পবেন্সিান্সধে িতি স্ান্সপন্সক্ষ তান্সেে িতি মান স্কযন্সল িা কপ্রাগ্রান্সম স্কযল িেন্সেে িাবক্ স্ময় থাক্াে কযাগয। স্কযল িেন্সেে
স্মাবিন্সত এ ধেন্সনে বিক্ষাথীে আে িতি মান স্কযল িা কপ্রাগ্রান্সম থাক্াে কযাগয থাক্ন্সি না এিং পেিতী স্কযল িেন্সেে জ্নয
এমন স্কযল িা কপ্রাগ্রান্সম অনািাস্ী বিক্ষাথী বহন্সস্ন্সি ভবতি ে আন্সিেনপে জ্মা বেন্সত পােন্সি না। এে স্ক্ল িযবতিমী কক্ান
বক্েয হন্সল তাে োয়োবয়ত্ব অবফস্ অভ স্টয ন্সিন্ট এনন্সোলন্সমন্ট-এে বিন্সিচ্নাধীন।

সামাি স্কু ল
আিাস্ী বিক্ষাথীন্সেে স্থান কেওয়াে পে যবে আস্ন খাবল থান্সক্, তাহন্সল স্ামাে স্কযল কপ্রাগ্রান্সম অনািাস্ী বিক্ষাথীন্সেে তাবলক্াভয ক্ত হন্সত
পান্সে। অিিযই কস্টে এিয ন্সক্িন বিপােিন্সমন্ট-এে ধাযিয ক্ো হান্সে েয যইিন পবেন্সিাধ ক্েন্সত হন্সি।

VI.

VII.

অোবাসী র্াশলকাভুশিি পশিসমাশপ্ত
A.

বনউ ইয়ক্ি বস্টিে পািবলক্ স্কযন্সল অনািাস্ী বিক্ষাথীে ভবতি বনউ ইয়ক্ি বস্টি বিপােিন্সমন্ট অভ এিয ন্সক্িন্সনে বিন্সিচ্নাে উপে
বনভি ে ক্ন্সে। বনউ ইয়ক্ি বস্টি বিপােিন্সমন্ট অভ এিয ন্সক্িন স্ময়মন্সতা েয যইিন পবেন্সিান্সধ িযথি হওয়াে ক্ােন্সণ অনািাস্ী বিক্ষাথীে
অিযাহত তাবলক্াভয ক্ত থাক্াে অবধক্াে প্রতযাহাে ক্োে অবধক্াে স্ংেক্ষণ ক্ন্সে।

B.

স্ময়মন্সতা েয যইিন পবেন্সিান্সধ িযথিতাে ক্ােন্সণ কক্ান বিক্ষাথীন্সক্ িবহষ্কান্সেে পূন্সিি বিক্ষাথীে বপতামাতান্সক্ অিিযই:
1.

বিক্ষাথীন্সক্ স্কযল কথন্সক্ িবহষ্কান্সেে বস্দ্ধান্সন্তে ক্থা জ্ানান্সত হন্সি;

2.

বপ্রবেপযাল/ভােপ্রাি িযবক্তে স্ান্সথ বিঠন্সক্ বমবলত হন্সয় আন্সলাচ্নাে স্যন্সযাগ বেন্সত হন্সি যান্সত িবহষ্কান্সেে ক্ােণ স্ম্পন্সক্ি
ক্থা িলা যায়; এিং

3.

বিঠন্সক্ে পন্সে বিক্ষাথীন্সক্ িবহষ্কাে ক্ো হন্সে বক্ না, তা জ্াবনন্সয় বপতামাতান্সেেন্সক্ বলবখত বিজ্ঞবি বেন্সত হন্সি।

অেুসন্ধাে
এই প্রবিধান স্ম্পন্সক্ি স্ক্ল অনযস্ন্ধান বনন্সচ্ে ঠিক্ানায় কপ্রেণ ক্েন্সত হন্সি:
কফান:
718-935-2142

অবফস্ অি স্টয ন্সিন্ট এনন্সোলন্সমন্ট
বনউ ইয়ক্ি বস্টি বিপােিন্সমন্ট অভ এিয ন্সক্িন
52 Chambers Street – Room 415
New York, NY 10007

Fax:
---
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েয যইিন স্ম্পবক্ি ত প্রশ্ন বনন্সচ্ে ঠিক্ানায় পাঠান্সনা যান্সি:
কফান:
718-935-4789

Office of Non-Public School Payables
Re: Non-Resident Tuition
NYC Department of Education
65 Court Street
Brooklyn, NY 11201

Fax:
---

