NYC ডিপার্টমেন্ট অভ এিুমেশন ডিমেক্টডে ইনফেমেশন প্রোশ সংক্রান্ত ডিজ্ঞডি
ডপ্রয় ডপতাোতা/অডভভািে, িতটোন িা সামিে ডশক্ষার্টী:
NYC ডিপার্টমেন্ট অি এিুমেশন (DOE) NYC ডিপার্টমেন্ট অভ হেলথ্ অযান্ড হেন্টাল োইডিন (মেলথ্ ডিপার্টমেন্ট)-মে এেডর্ গমিষণা অনু সন্ধামন সোয়তাদান শুরু
েেমে। এই গমিষণা অনু সন্ধামনে ডিষয় স্বাস্থ্য এিং ডশক্ষার্টীমদে উপে 9/11 ওয়ার্ল্ট হেি হসন্টাে ডিপর্টময়ে প্রভাি। এ অনু সন্ধামন 9/11 ও পেিতটী সেময়ে ডশক্ষার্টীো
অন্তভুটক্ত েমি। DOE ডপতাোতা, অডভভািে, সামিে ডশক্ষার্টী ও িতটোন ডশক্ষার্টী সম্পডেটত তর্য হেলথ্ ডিপার্টমেন্টমে প্রদান েেমি।
‘ফযামেডল এিুমেশনযাল োইর্স্ অযান্ড ডপ্রমভডস অযাক্ট’ (পডেিামেে ডশক্ষাগত অডিোে ও হগাপনীয়তা ডিষয়ে ডিডি) এেডর্ হফিামেল আইন র্া ডশক্ষার্টীমদে হগাপনীয়তা
ও ডিশ্বস্ততা সংেক্ষণ েমে। আইনডর্ DOE-হে ডশক্ষার্টীমদে ডিমেক্টডে (ডনমদটডশো) তর্য প্রোমশে অনু মোদন হদয়, র্াে অন্তভুটক্ত আমে ডনম্নডলডিত তর্য। আপডন ডিমেক্টডে
তর্য প্রোশ েেমত চান না, এের্া DOE-হে িলাে অডিোে আপনাে আমে।
DOE োে তর্য প্রোশ েেমি? DOE ডনডদটষ্ট ডেেু এলাোে হসসি ডশক্ষার্টীমদে তর্য প্রোশ েেমি, র্াো হসমেম্বে 11, 2001 িা পেিতটীোমল স্কুমল ভডতট ডেমলা িা
র্াো 2006-2007 সামল প্রর্ে ভডতট েময়ডেল। এসি এলাো েমলা:
 হলায়াে েযানোর্ান
 ব্রুেডলমনে দডক্ষণ অংশ
 ফ্লাডশং, েুইন্স
 আপাে ওময়স্ট সাইি েযানেযার্ন
 সানমসর্ পােট, ব্রুেডলন
হোন্ ডিমেক্টডে তর্য প্রোশ েো েমি? DOE র্া প্রোশ েেমি:
 ডশক্ষার্টীে, ডপতাোতা ও অডভভািমেে নাে
 ডপতাোতা/অডভভািমেে সামর্ ডশক্ষার্টীে সম্পেট
 হফান নম্বে, ইমেইল ও িাডিে পুেমনা ডিোনা
 ডশক্ষার্টীে ডলঙ্গ ও িন্মতাডেি






ডশক্ষার্টীে িন্ম NYC িা NY হস্টমর্ েময়ডেল ডে না
ের্য ও ডলডিত ভাষা (ভাষাসেূ ে)
হোন স্কুমল/ডশক্ষা প্রডতষ্ঠামন ভডতট র্াো
ভডতট র্াোে সেয়

ডিমেক্টডে তর্য হে পামিন এিং তা েীভামি িযিোে েো েমি? হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট তর্য পামি। গমিষণা অনু সন্ধান পডেচালনায় হেলথ্ ডিপার্টমেন্টমে সোয়তা ডদমত
ডিোদােমদে ডনর্ু ডক্ত হদওয়া েমি, এিং নযাশনযাল স্টুমিন্ট ডিয়াডেংোউস (NSC) তর্য হপমত পামে। অনয হেউ তর্য হদিমত পামি না। ডিোদােগণ তামদে োমে লভয
ডিডভন্ন হেেিট হ েঁমর্ হর্াগামর্ামগে তর্য োলনাগাদ েেমিন। ডশক্ষার্টীমদে োই স্কুল পেিতটী োলনাগাদেৃত স্কুমলে তর্য হপমত NSC সোয়তা ডদমত পামে। ডশক্ষার্টীো
গমিষণা অনু সন্ধামনে েমত চায় ডেনা, হসর্া িানাে িনয হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট ডশক্ষার্টীমদে সামর্ হর্াগামর্াগ েোে িনয এসি তর্য িযিোে েেমি।
আপনাে তর্য েীভামি সংেডক্ষত েমি? র্াো তর্য পামি, তাো র্ামত তর্য সংেডক্ষত ও হগাপন োিমত িািয র্ামে, হসিনয DOE ও হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট ডলডিত চুডক্তমত
আিদ্ধ েমি। গমিষণা অনু সন্ধামনে উমেশয োিা হোন ডিজ্ঞাপন, ডিপণন, িাডণডিযে েুনাফাে িনয তর্য ডিডক্র, িযিোে ডেংিা প্রোশ েোে অনু েডত োউমে হদওয়া
েমি না।
আপনামে এিন েী েেমত েমি?
1. ডেেু েেমত েমিনা: আপনাে িা আপনাে হেমলমেময়ে ডিমেক্টডে তর্য হেলথ্ ডিপার্টমেন্টমে িানান েমি।
2.

আপডন র্ডদ আপডন না চান আপনাে ডিমেক্টডে তর্য িা আপনাে সন্তামনে ডিমেক্টডে তর্য হেলথ্ ডিপার্টমেন্টমে িানান হোে, তােমল এই ফেে পূ েণ
েরুন এিং 15 হফব্রুয়াডে, 2019 তাডেমিে েমিয ডনমচে ডিোনায় িো ডদন:
Attn: 9/11 Opt Outs Room 310
New York City Department of Education
52 Chambers St
New York, NY 10007

আডে চাই না হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট -এে োমে ডিমেক্টডে তর্য প্রোশ েো হোে।
ডশক্ষার্টীে প্রর্ে নাে:

ডশক্ষার্টীে হশষ নাে:

স্কুল (িতটোন িা সিটমশষ হর্ স্কুমল ডগময়ডেল):

ডশক্ষার্টীে িন্মতাডেি ও স্টুমিন্ট ID নম্বে (িানা র্ােমল)

ডপতাোতা/অডভভািমেে নাে স্পষ্টাক্ষমে:

সই–18 িেমেে অডিে িয়স্ক ডশক্ষার্টীমদেমে ডনমিমদে পমক্ষ সই েেমত েমি।

তাডেি:

—আপনাে িা আপনাে সন্তামনে ডিমেক্টডে তর্য প্রোশ েেমত না চাইমল 15 হফব্রুয়াডে, 2019 তাডেমিে েমিয িো ডদমত েমি—

T&I-28777 Opt Out Notice (Bengali/Bangla)

