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পবেিতত ন্সনে স্াোাংি
এই প্রবিধান বিক্ষার্থীন্সেে িেবল ও অিযাহবত োন্সনে বিধ ক্ােণ প্রবতষ্ঠা ক্ন্সে। এই প্রবিধান 5 দস্ন্সেম্বে, 2000
তাবেন্সখ জাবেক্ৃ ত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-240 দক্ েবহত ক্ন্সে।
পবেিতত নস্মূহ:


িেবল এিাং অিযাহবত োন্সনে মন্সধয ফাোক্ ক্ন্সে (p. 1, §§I.-II.)।



“অিযাহবত



িযাখযাোন ক্ন্সে দয, অিযাহবত অর্থিা িেবলে বিবি যাচ্াইক্ােী নবর্থটি অিিযই িেবল, অিযাহবত, এিাং
গ্রাজযন্সয়িন্সনে গাইডলাইন অনযযায়ী স্াংেবক্ষত এিাং দেক্ডতক্ৃ ত হন্সি, যা লিয পাওয়া যান্সি
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm (p. 1)স্াইন্সে।



বক্ন্ডােগান্সেন দর্থন্সক্ বপতামাতা ক্তৃত ক্ বিক্ষার্থী প্রতযাহাে ক্ন্সে দনয়া স্াংক্রান্ত িাষা পবেিতত ন ক্ো হন্সয়ন্সে,
দযন্সহতয দযস্ি দেন্সলমন্সয়ে পঞ্চম জন্মবেন িবতত ে ক্যান্সলন্ডাে িেন্সেে মন্সধয পন্সে তান্সেেন্সক্ অিিযই
বক্নডােগান্সেতন্সন িবতত ক্েন্সত হয়, যবে না তান্সেে বপতামাতা পেিতী বিক্ষািেন্সে তান্সেেন্সক্ প্রর্থম দগ্রন্সড
িবতত ক্েন্সত মনস্থ ক্ন্সে র্থান্সক্ন (p. 1, §II.D.)।



যযক্ত ক্ন্সে দয িবতত ে িেন্সে দযস্ি দেন্সলন্সমন্সয়ে পঞ্চম জন্মবেন পন্সে তান্সেে বপতামাতাো দেচ্ছায় তান্সেে
দেন্সলন্সমন্সয়ন্সক্ বক্নডােগান্সেতন দর্থন্সক্ প্রতযাহাে ক্ন্সে বনন্সত এিাং পেিতী বিক্ষািেন্সে প্রর্থম দগ্রন্সড িবতত ক্েন্সত
পান্সেন; এধেন্সনে দেন্সলন্সমন্সয়ন্সক্ অিিযই অিযাহবত বেন্সত এিাং পন্সেে স্কয লিেন্সে প্রর্থম দগ্রন্সড িবতত ক্েন্সত
হন্সি (p. 1, §II.D.)।



িতত মান বডপােতন্সমন্ট অি এডয ন্সক্িন্সনে স্াাংগঠবনক্ বিনযাস্ প্রবতফলন্সন পেবি হালনাগাে ক্ন্সে (p. 1,
§II.B.)।



স্পষ্টতাে জনয িাষান্সক্ মস্ৃণ ক্ন্সে।

●

বিবিন্ন পেিীে নাম হালনাগাে ক্ো হন্সয়ন্সে।

োন্সনে ক্ােণ যাচ্াই” িীষতক্ পূিতিতী অাংিটি িাে দেয়া হন্সয়ন্সে; প্রবতটি অিযহাবত োন
বিিেন্সণে স্ন্সে ক্ােণ যাচ্াইন্সয়ে আিিযক্তা যযক্ত ক্ো হন্সয়ন্সে (pp. 1-3)।
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স্াংবক্ষপ্তস্াে
এই প্রবিধান 5 দস্ন্সেম্বে 2000 তাবেন্সখ জাবেক্ৃ ত চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-240
দক্ েবহত ক্ন্সে। এটি বনউ ইয়ক্ত বস্টি পািবলক্ স্কয ল িযিস্থায় বিক্ষার্থীন্সেে
িবতত , অিযাহবত, এিাং িেবলে নীবতমালা প্রবতষ্ঠা ক্ন্সে।
িূ বমক্া
এক্িাে িবতত হন্সল বিক্ষার্থীন্সক্ স্কয ল দেবজস্টাে দর্থন্সক্ অপস্ােণ ক্ো দযন্সত পান্সে শুধয বিধ ক্ােন্সণ,
দযমনটি প্রবতষ্ঠা ক্ো হন্সয়ন্সে এই প্রবিধান্সন। িেবল হয় যখন বিক্ষার্থীো এক্ বডওই স্কয ল িা ক্মতস্বূ চ্
দর্থন্সক্ আন্সেক্টি বডওই স্কয ল িা ক্মতস্ূবচ্ন্সত যায়। অিযাহবত ঘন্সে যখন বিক্ষার্থীো স্কয ল িযিস্থা তযাগ ক্ন্সে।
স্ক্ল অিযাহবতে জনয স্কয লন্সক্ ক্ােণ েিতান্সত হন্সি এিাং অিযাহবতে বিবিে ডক্যযন্সমন্ট স্াংেবক্ষত োখন্সত
হন্সি, এে অন্তিযত ক্ত, যবে প্রন্সযাজয হয়, গ্রাজযন্সয়িন্সনে ডক্যযন্সমন্ট, যা িেবল, অিযাহবত, এিাং গ্রাজযন্সয়িন্সনে
গাইডলাইনঅনযযায়ী ক্ো হন্সয়ন্সে (“টিবডবজ”) এিাং লিয
http://schools.nyc.gov/RulesPolicies/GraduationRequirements/default.htm স্াইন্সে।
I.

িেবল
A.

দক্ান স্কয ন্সলে দেবজস্টাে দর্থন্সক্ বিক্ষার্থীন্সেেন্সক্ অপস্ােণ ক্ো হন্সত পান্সে যবে তাো বনউ ইয়ক্ত
বস্টিে অনয পািবলক্ স্কয ল অর্থিা ক্মতস্ূবচ্ন্সত িেবল দনয়, এে অন্তিযত ক্ত হাই স্কয ল স্মমান্সনে
(GED) ক্মতস্ূবচ্।

বিক্ষার্থীন্সেে স্কয ন্সলে দেবজস্টাে দর্থন্সক্ অপস্ােণ ক্ো দযন্সত পান্সে যবে দস্টন্সেে আইন দমাতান্সিক্ এিাং
দস্ন্ট্রাল অবফস্ অি দহাম স্কয বলাংন্সয়ে অনযন্সমােন বনন্সয় দহাম স্কয বলাংন্সয় িেবল দনয়।
II.

অিযাহবত
পািবলক্ স্কয ন্সল িবতত এক্জন বিক্ষার্থীন্সক্ বনউ ইয়ক্ত বস্টি স্কয ল িযিস্থা দর্থন্সক্ অিযাহবত দেয়া দযন্সত
পান্সে শুধয বনম্নবলবখত দক্ান এক্টি ক্ােন্সণ। অিযাহবতে স্ি নবর্থপত্র স্কয ন্সল োবখল ক্েন্সত এিাং
বিক্ষার্থীে গ্রযাজযন্সয়িন্সনে প্রতযাবিত তাবেন্সখে পে েয় িেে অিবধ ফাইন্সল োখন্সত হন্সি।
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A.

দযস্ি বিক্ষার্থী বনউ ইয়ক্ত বস্টি দর্থন্সক্ মযি আউে হন্সয় চ্ন্সল যায় তান্সেে অিযাহবত দেয়া হন্সত
পান্সে। বিক্ষার্থী যবে যযক্তোন্সেে বিতন্সি অর্থিা দপােতা বেন্সক্াে মন্সধয মযি হয়, তাহন্সল স্কয ল
বিক্ষার্থীে নতয ন ঠিক্ানা, বস্টি এিাং দস্টে স্ম্পবক্ত ত তর্থয লান্সি োয়ী র্থাক্ন্সি, এোো বিক্ষার্থীে
নতয ন স্কয ন্সল িবতত বিষন্সয়ে বলবখত ক্াগজপত্রও োখাে োবয়ত্বও তান্সেে। নতয ন ঠিক্ানা যবে অনয
দক্ান দেন্সি হয়, স্কয লটি বিক্ষার্থীে নতয ন বস্টি এিাং দেি স্ম্পবক্ত ত তর্থয লান্সি োয়ী র্থাক্ন্সি
এিাং বপতামাতাে ক্ান্সে দর্থন্সক্ এক্টি বিিৃবত দনন্সি,1 যা বপতামাতা ক্তৃত ক্ বলবখত অর্থিা
পবেিােটি দয যযক্তোে দর্থন্সক্ িাইন্সে চ্ন্সল দগন্সে দস্ মন্সমত যর্থাযর্থ স্কয ল ক্মী ক্তৃত ক্ স্তযাবয়ত
হন্সি। যাচ্াইন্সয়ে নবর্থপত্র অিিযই টিবডবজ গাইডলাইন্সন িবণতত পদ্ধবত অনযস্ান্সে বিক্ষার্থীে দেক্ন্সডত
স্াংেক্ষণ ক্েন্সত হন্সি।

B.

উপবস্থবতে বিক্ষক্ অর্থিা অনয যর্থাযর্থ স্কয ল ক্মী
পবেচ্ালনাে পে যবে দক্ার্থাও না পাওয়া যায়।
নবর্থিয ক্ত ক্েন্সত হন্সি এিাং টিবডবজ-ে গাইডলাইন্সন
অযান্সেনন্সডে স্যপােিাইজে ক্তৃত ক্ অনযন্সমাবেত হন্সত

ক্তৃত ক্ অিযাহবত প্রাপ্ত বিক্ষার্থীন্সক্ যবে তেন্ত
এই অিযাহবতে িতত অনযযায়ী তেন্সন্তে তর্থয
িবণতত প্রবক্রয়া অনযযায়ী বফল্ড স্ান্সপােত দস্ন্টাে
হন্সি।

এই প্রবিধান্সন িযিহৃত পযান্সেন্ট িব্দটি দ্বাো বিক্ষার্থীে বপতামাতা িা অবিিািক্ , বক্াংিা অনয দয দক্ান িযবক্ত, যাে
স্ান্সর্থ বিক্ষার্থীে বপতামাতাস্ূলি িা তত্ত্বািধানমযলক্ স্ম্পক্ত েন্সয়ন্সে এমন িযবক্তন্সক্ দিাঝায়।
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C.

নন-বডওই স্কয ল অর্থিা ক্মতস্ূবচ্ন্সত যাচ্াইক্ৃ ত িবতত ে পে বিক্ষার্থীন্সেেন্সক্ অিযাহবত দেয়া হন্সত
পান্সে, দযমন ধমীয় অর্থিা প্রাইন্সিে স্কয ল দর্থন্সক্, অর্থিা িযবক্তক্ বিক্ষা ক্মতস্ূবচ্ (IEP)-দত
স্যপাবেন্সিে বিবিন্সত দক্ান নন-বডওই আিাবস্ক্ অর্থিা বেন্সনে স্কয ল অর্থিা ক্মতস্ূবচ্ন্সত িবতত ে পে
দস্খান দর্থন্সক্। এই ক্ােন্সণে জনয বিক্ষার্থীন্সক্ অিযাহবতোন ক্েন্সত, বিক্ষার্থীন্সক্ টিবডবজ-দত িবণতত
প্রবক্রয়া অনযযায়ী নতয ন স্কয ল অর্থিা ক্মতস্ূবচ্ন্সত বিক্ষার্থীন্সক্ িবতত ে বলবখত ডক্যযন্সমন্ট স্াংগ্রন্সহে
জনয স্কয লই োয়ী র্থাক্ন্সি।

D.

িতত মান্সন বক্নডােগান্সেতন্সন িবতত এিাং এিাং এিাং 31 বডন্সস্ম্বন্সেে আন্সগ যাে িয়স্ পাাঁচ্ িেে হন্সিম
এমন বিক্ষার্থীে বপতামাতা বক্নডােগান্সেতন দর্থন্সক্ স্ন্তানন্সক্ দেচ্ছায় প্রতযাহাে ক্ন্সে বনন্সয় পন্সেে
বিক্ষািেন্সে প্রর্থম দগ্রন্সড িবতত ক্েন্সত পান্সেন। বক্নডােগান্সেতন দর্থন্সক্ এেক্ম দেন্সলন্সমন্সয়ন্সক্
অিযাহবত দেয়া দযন্সত পান্সে এিাং তান্সেে অিিযই পেিতী বিক্ষািেন্সে প্রর্থম দগন্সড িবতত হন্সত
হন্সি। প্রতযাহান্সেে বপতামাতাে অনযন্সোন্সধে প্রমাণ আিিযক্।

E.

দক্ান আিবস্ক্ প্রবতষ্ঠান িা বডবিক্ িবহিূত ত ক্াঠান্সমায় িবতত দযটি বডওই ক্মতচ্ােী দ্বাো
পবেচ্াবলত নয়, দযমন অবফস্ অি বচ্লন্সেন অযান্ড অযাবমবল স্াবিত ন্সস্স্ ফযাবস্বলটি, হস্বপোল, িা
ফস্টাে দক্য়াে প্রবতষ্ঠান, িবতত ে যাচ্াইক্ৃ ত নবর্থস্ান্সপন্সক্ষ বিক্ষার্থীন্সেে অিযাহবত দেয়া দযন্সত পান্সে,
যখন এধেন্সনে িবতত আোলত িা স্েক্াবে এন্সজবে ক্তৃত ক্ িাধযতামূলক্ ক্ো হয়। এই ক্ােন্সণে
অিযাহবত অিিযই অনযন্সমাবেত বডওই ক্মীস্েস্য ক্েন্সিন এিাং টিবডটি গাইডলাইন অনযযায়ী
যাচ্াইক্ৃ ত ডক্যযন্সমন্ট বেন্সয় স্মবর্থতত হন্সি।

F.

িতত মান্সন বপ্র-বক্নডােগান্সেতন্সন িবতত বিক্ষার্থী দয 31 বডন্সস্ম্বে িা তাে আন্সগ চ্াে িেে িয়স্ী
হয়ম তাে বপতামাতা দেচ্ছায় স্ন্তানন্সক্ স্কয ল দর্থন্সক্ প্রতযাহাে ক্ন্সে বনন্সত পান্সেন। প্রতযাহান্সেে
বপতামাতাে অনযন্সোন্সধে প্রমাণ আিিযক্। এোো, দযস্ি বিক্ষার্থী 31 বডন্সস্ম্বে িা তাে আন্সগ
চ্াে িেে িয়স্ী হয় এিাং স্কয ন্সল োনা 20 বেন অনযপবস্থত র্থান্সক্ তান্সক্ স্কয ল টিবডবজ
গাইডলাইন্সন প্রবতবষ্ঠত যর্থাযর্থ তেন্ত ও অিবহতক্েণ পদ্ধবত অনযস্েণস্ান্সপন্সক্ষ অিযাহবত দেয়া
দযন্সত পান্সে।

G.

১৭ িেে িয়ন্সস্ পো িেন্সে স্কয লিেে স্ম্পন্নক্ােী বিক্ষার্থীো দেচ্ছায় স্কয ল2 দর্থন্সক্ বনন্সজন্সেে
প্রতযাহাে ক্ন্সে বনন্সত পান্সে। দযস্ি বিক্ষার্থী দয িেে িয়স্ 17 হন্সয়ন্সে দস্ই স্কয লিেে স্ম্পন্ন
ক্ন্সেন্সে এিাং োনা 20 বেন স্কয ন্সল অনযপবস্থত েন্সয়ন্সে তান্সেেন্সক্ স্কয ল যর্থাযর্থ অিবহতক্েণ পদ্ধবত
অনযস্েন্সণে পে অিযাহবত বেন্সত পান্সে। উিয় অিযাহবতে দক্ষন্সত্রই স্কয ল প্ল্যাবনাং ইন্টােবিউ ফেম
এিাং প্ল্যাবনাং ইন্টােবিউ প্রন্সস্বডউস্ত মযানযয়াল এ িবণতত প্রবক্রয়া অনযস্েণ ক্েন্সি। এোো,
বিক্ষার্থীন্সেে এইমন্সমত বলবখত দনাটিস্ লাি ক্েন্সত হন্সি দয 21 িেে িয়ন্সস্ে আন্সগ পযতন্ত তান্সেে
স্কয ন্সল বফন্সে আস্াে অবধক্াে েন্সয়ন্সে, যবে না তাো ইবতপূন্সিত হাই স্কয ল বডন্সপ্ল্ামা লাি ক্ন্সে
র্থান্সক্।

H.

দযস্ি বিক্ষার্থীে িয়স্ 16 িা 17 িেে তান্সেেন্সক্ বপতামাতাে বলবখত স্ম্মবত এিাং পূণতক্াল
চ্াক্বেে প্রমাণ পাওয়া স্ান্সপন্সক্ষ পূণতক্াল চ্াক্বেে জনয অিযাহবত দেয়া দযন্সত পান্সে। 17 িেন্সেে
দিবি িয়স্ী বিক্ষার্থীন্সেে দস্নািাবহনীন্সত দযাগোন্সনে ক্ােন্সণ অিযাহবত দেয়া যায়। উিয়ন্সক্ষন্সত্রই
স্কয ল প্ল্যাবনাং ইন্টােবিউ ফেম এিাং প্ল্যাবনাং ইন্টােবিউ প্রন্সস্বডউস্ত মযানযয়াল এ িবণতত প্রবক্রয়া
অনযস্েণ ক্েন্সি। এোো, বিক্ষার্থীন্সেে এইমন্সমত বলবখত দনাটিস্ লাি ক্েন্সত হন্সি দয 21 িেে
িয়ন্সস্ে আন্সগ পযতন্ত তান্সেে স্কয ন্সল বফন্সে আস্াে অবধক্াে েন্সয়ন্সে, যবে না তাো ইবতপূন্সিত হাই

স্কয লিেে স্েক্াবেিান্সি শুরু হয় 1 জযলাই দর্থন্সক্। দযস্ি বিক্ষার্থী 1 জযলাই িা তাে পন্সে 17 িেে
িয়স্ী হয় তান্সেেন্সক্ দস্ই স্কয লিেে দিষ হওয়া অিবধ স্কয ন্সল র্থাক্ন্সত হয়।

বিক্ষার্থীন্সেে অিযাহবত দেয়াে ক্ােণস্মূহ
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স্কয ল বডন্সপ্ল্ামা লাি ক্ন্সে র্থান্সক্।

III.

I.

হাই স্কয ল গ্রযাজযন্সয়িন্সনে আন্সগ চ্াে িেন্সেে ক্ন্সলজ ক্মতস্ূবচ্ন্সত প্রন্সিন্সিে অবধক্াে লান্সিে পে
বিক্ষার্থীন্সেে টিবডবজ গাইডলাইন্সন িবণতত পদ্ধবত অনযস্ান্সে অিযাহবত দেয়া দযন্সত পান্সে।

J.

21 িেন্সেে দিবি বিক্ষার্থীন্সেে অিযাহবত দেয়া দযন্সত পান্সে দয িেে তান্সেে 21 িেে হল দস্ই
স্কয লিেন্সেে দিন্সষ।

K.

যাচ্াইন্সয়ে পে মৃত বিক্ষার্থীন্সেে অিযাহবত দেয়া দযন্সত পান্সে।

L.

প্রবতিন্ধী বিক্ষার্থীো বনউ ইয়ক্ত দস্টে অনযন্সমাবেত বিক্ল্প দক্ান প্রমাণপত্র িা স্াটিতবফন্সক্ে
লািস্ান্সপন্সক্ষ দয িেে তাো 21 িেন্সে পেন্সে দস্ই স্কয লিেে দিন্সষ অর্থিা, বক্নডােগান্সেন
িযতীত, ক্মপন্সক্ষ 12 িেে স্কয ন্সল র্থাক্াে পে দেচ্ছায় অিযাহবত বনন্সত পান্সে। এধেন্সনে দক্ান
বিক্ষার্থী দয দেচ্ছায় প্রতযাহাে ক্ন্সে তান্সক্ অিিযই বলবখতিান্সি অিবহত ক্েন্সত হন্সি দয 21
িেে িয়স্ হওয়াে আন্সগ পযতন্ত তাে স্কয ন্সল বফন্সে আস্াে অবধক্াে েন্সয়ন্সে।

M.

হাই স্কয ল ইক্যইিযান্সলবে বডন্সপ্ল্ামা (বজইবড) লািক্ােী এক্জন বিক্ষার্থীন্সক্ টিবডবজ গাইডলাইন্সন
িবণতত প্রবক্রয়া দমাতান্সিক্ অিযাহবত দেয়া যায়। হাই স্কয ল ইক্যইিযান্সলবে বডন্সপ্ল্ামা অজতনক্ােী
এক্জন বিক্ষার্থীে অবধক্াে আন্সে দয স্কয লিেন্সে তাে 21তম জন্মবেন পেন্সি দস্ স্কয লিেে পযতন্ত
স্কয ন্সল র্থাক্াে অর্থিা স্কয ল িেন্সেে দিষ নাগাে বনয়বমত হাই স্কয ল বডন্সপ্ল্ামা লান্সিে জনয দচ্ষ্টা
ক্োে।

N.

দক্ান বিক্ষার্থী দয হাই স্কয ল বডন্সপ্ল্ামাে িতত পূেণ ক্ন্সেন্সে দস্ টিবডবজ গাইডলাইন্সন িবণতত প্রবক্রয়া
এিাং হাই স্কয ল অযাক্ান্সডবমক্ নীবতে দেফান্সেে গাইড অনযযায়ী এক্জন গ্রাজযন্সয়ে বহন্সিন্সি
অিযাহবত দপন্সত পান্সে। এক্জন বিক্ষার্থী দয িবতত ে স্ময় এনওয়াইবস্বডওই-ে িাইন্সেে দক্ান
স্কয ল দর্থন্সক্ ইন্সতামন্সধয হাই স্কয ল বডন্সপ্ল্ামা অজতন ক্ন্সেন্সে দস্ অিযাহবত লাি ক্েন্সত পান্সে।

O.

হাই স্কয ল স্াধােণ বিক্ষাে বিক্ষার্থী যাো দয িেে তাো 17 িেে িয়স্ী হন্সয়ন্সে দস্ই স্কয লিেে
দিষ ক্ন্সেন্সে তান্সেেন্সক্ চ্যান্সেলন্সেে প্রবিধান A-443 দমাতান্সিক্ িয়াংক্ে িা স্বহাংস্ আচ্েন্সণে
োন্সয়, স্যপাবেনন্সেনন্সডন্সন্টে শুনাবন দিন্সষ িবহষ্কৃত হওয়াে পে অিযাহবত দেয়া যায়।
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