WILLIAM HARRINGTON, DIRECTOR
CENTRAL OFFICE OF HOME SCHOOLING
333 SEVENTH AVENUE, 7TH FL. NEW YORK, NY 10001

1 জুলাই, 2019
প্রিয় প্রিতামাতা/অপ্রিিাবক:
সেন্ট্রাল অপ্রিে অি স াম স্কুপ্রলিং আিনাকক 2019-20 স্কুল বছকে স্বাগত জানাকে। এই িত্রটি আিনাকক 2019-20 স্কুল বছকে স াম স্কুল
এডুককশকনে জনয সেজজস্টাে কেকত (অথবা চাপ্রলকয় সেকত) ে ায়তা কেকব। আিনাে েন্তান সেন প্রনউ ইয়কক সস্টি এডুককশন প্রডিািক কমকেে
(NYSED) কপ্রমশনাকেে িপ্রবধাকনে িািক 100.10-এে েমমাকনে প্রশক্ষা অপ্রিজ্ঞতা অজকন কেকত িাকে তা প্রনজিত কেকত, প্রকছু িম আকছ
ক
ো
আিনাকক বাধযতামূলকিাকব স্কুল বছকেে প্রবপ্রিন্ন েময় জমা প্রিকত কব।
আিনাকক ে ায়তা কোে উকেকশয, আমো েবগুকলা িকমেক কপ্রি এই িযাকককি িিান ককেপ্রছ। িম এবিং
ক
জমা সিয়াে সশষ তাপ্রেকেে একটি
তাপ্রলকা প্রনকচ উকেে কো ল। NYSED কপ্রমশনাকেে িপ্রবধাকনে িািক 100.10 অনুোয়ী এবিং েময়মত এই িমগুকলা
ক
জমা সিয়া িপ্রতটি প্রশক্ষাথীে
প্রিতামাতা অথবা অপ্রিিাবকককে প্রনজস্ব িাপ্রয়ত্ব।
জমা দেয়ার দেষ তাররখ*
1 জুলাই, 2019:

প্ররতপালনের (কমপ্লানয়ন্স) রিষয়সমূহ
সলিাে অি ইকেে জমা প্রিন [Part 100.10 (b) সিেুন]

15 অগাস্ট, 2019:

ইজিপ্রিজুযয়ালাইজড্ স াম ইন্সট্রাকশন প্ল্যান (IHIP) জমা প্রিন [Part 100.10 (b) সিেুন]

15 েনেম্বর, 2019:

ত্রত্রমাপ্রেক প্রেকিািক #1 জমা প্রিন

31 জােুয়ারর, 2020:

ত্রত্রমাপ্রেক প্রেকিািক #2 জমা প্রিন

15 এরপ্রল, 2020:

ত্রত্রমাপ্রেক প্রেকিািক #3 জমা প্রিন

30 জুে, 2020:

ত্রত্রমাপ্রেক প্রেকিািক #4 এবিং বাপ্রষক
ক মূলযায়ন (অযাকেে্সমে) জমা প্রিন

* প্রিকয় সবাঝায় সে তাপ্রেেগুকলা সেন্ট্রাল অপ্রিে অি স াম স্কুপ্রলিংকয়ে প্রস্তারিত IHIP-এে েবকশষ
ক
িৃষ্ঠায় প্রেকিািক জমা সিয়াে আেল তাপ্রেে
প্রনধােণ
ক কেকত িােকব, প্রকন্তু প্রেকিািক জমা প্রিকত কব চােটি েমানিাকগ প্রবিক্ত ত্রত্রমাপ্রেক প্রিপ্রিকত। সেেব প্রশক্ষাথী এই স্কুল বছে চলাকাকল স াম
স্কুপ্রলিং শুরু কেকছ, তাকিে জনয প্রেকিাকিক ে েিংেযা তাকিে বাপ্রিে প্রশক্ষা প্রনকিক শনাে েমানুিাপ্রতক কত কব
আমানের দরকনডে দেোনি উরিরখত আনে আপোর সন্তানের োম অিেযই সকল ডকুযনমনে দসোনি উনিখ করনত হনি; েরে
রিঠির উপর োপা আপোর সন্তানের োনম েূ ল দেনক োনক, অেুগ্রহ কনর অরতসত্ত্বর আমানেরনক জাোে।
এরপর কী করনত হনি:
আিনাে েন্তাকনে স াম স্কুপ্রলিং চাপ্রলকয় সেকত (অথবা শুরু কেকত), আিনাকক অবশযই 2019-2020 স্কুল বকষেক জনয একটি সলিাে অি ইকেে 1
জুলাই, 2019 তাপ্রেকেে আকগ বা েমোমপ্রয়কক জমা প্রিকত কব। আিনাে সলিাে অি ইনকিে অনুগ্র ককে প্রনকচে টিকানায় ডাককোকগ
িািাকবন। প্রবকল্পিাকব, আিপ্রন েকল ডকুযকমে সেন্ট্রাল অপ্রিে অি স াম স্কুপ্রলিংকয় ইকমইকলে মাধযকম জমা প্রিকত িাকেন
homeschool@schools.nyc.gov -টিকানায়। অনুগ্র ককে সজকন োেুন বাধযতামূলক প্রবষয়গুকলা, এে মকধয অন্তিূ ক্ত
ক সলিােে অি ইকেে,
সকায়ািাপ্রল প্রক েকিািকে, IHIP, এবিং বাৎেপ্রেক মূলযায়ন (অযাকেে্সমে) িযাকেে মাধযকম িািাকল তা গ্র ণকোগয কব না।
Central Office of Home Schooling
333 Seventh Avenue, 7th Fl. New York, NY 10001
প্রিতামাতাকিে েপ্রি সকান িশ্ন থাকক তকব তাকিে জনয আমো োক্ষাকতে (ওয়াক-ইন) েময় িিান কপ্রে, প্রকন্তু আিনাে িম অথবা
ক
অনযানয
ডকুযকমে জমা প্রিকত অপ্রিকে আোে িকয়াজন সনই। অপ্রিকে আোে িূকব অনু
ক
গ্র ককে প্রনম্নপ্রলপ্রেত প্রবষয়গুকলা সজকন োেুন:




আমো আিনাে ডকুযকমকেে কপ্রি ককে প্রিকত েক্ষম না। আিনাে প্রিজজকিে িূকব সেেব
ক
ডকুযকমে আিপ্রন জমা প্রিকবন অনুগ্র
ককে সেগুকলা েবগুকলা কপ্রি ককে োেকবন।
অপ্রিকেে েময়েূপ্রচ ল সোমবাে – শুক্রবাে, 9:00 a.m. – 3:00 p.m.-এে মকধয। অপ্রিে অি স াম স্কুপ্রলিং সেেব প্রিকন স্কুল ছুটি
থাকক সেপ্রিনগুকলাকত এবিং েপ্তা াকন্ত বন্ধ থাকক।
আিপ্রন েপ্রি একজন গাইকডন্স কাউকন্সলকেে োকথ কথা বলকত চান, তকব অযািকয়েকমে কোে জকনয অনুগ্র ককে (917) 3391750 নম্বকে সিান করুন।

অপ্রতপ্রেক্ত তকথযে জকনয, অনুগ্র ককে আমাকিে ওকয়ব সিজ সিেুন: https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/home-schooling
ধনযবাি,

উইপ্রলয়াম যাপ্রেিংিন (William Harrington)
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