পিরবােরর জনয্ 2020 জুন-এ গৰ্য্াজুেয়শেনর শতর্াবলীর তেথয্ িকছু আপেডট
মেন কিরেয় িদি� েয, 2020-এর জুন এবং অগা�-এর িরেজ�স পরীক্ষা বািতল করা হেয়েছ। যিদ আপনার িশক্ষাথর্ী পূ েবর্ 2020-এর জুন-এ িরেজ�স
পরীক্ষা েদয়ার পিরক�না কেরিছল, গৰ্য্াজুেয়ট হেত তারা চাইেল এক বা একািধক িরেজ�স পরীক্ষা পিরহার করেত পারেব। একিট পরীক্ষা পিরহার
করার মােন হে� েয আপনার িশক্ষাথর্ীর গৰ্য্াজুেয়ট হেত ঐ পরীক্ষায় পাশ করেত হেব না। তােদর অবশয্ই েকাসর্িট পাশ করেত হেব। যিদ আপিন
িরেজ�স পরীক্ষা পিরহার গৰ্হণ কেরন, তাহেল আপনার িশক্ষাথর্ী তােদর সকল বাধয্তামূ লক েকাসর্ েকৰ্িডটগুেলা েশষ করা মাতৰ্ই গৰ্য্াজুেয়ট হেব।
আপিন যিদ আপনার স�ানেক 2020-21-এ হাই �ুেল রাখেত চান তাহেল আপিন তার িকছু িরেজ�স পরীক্ষা পিরহার না করার িস�া� িনেত পােরন।
যিদ আপিন একিট িরেজ�স পরীক্ষা পিরহার না করা েবেছ িনন, তাহেল যখন 2020-21-এ পরীক্ষা েনয়া হেব তখন আপনার িশক্ষাথর্ী ঐ পরীক্ষায় পাশ
করার জেনয্ কাজ করেব বেল পৰ্তয্াশা করা হে�। এই িস�া� পিরবতর্নেযাগয্ নয়, এবং আপনার িশক্ষাথর্ী COVID-19-এর কারেণ আর েকােনা
িরেজ�স্ পিরহার করার েযাগয্ হেব না। েয িশক্ষা বছর তারা 21 বছর বয়সী হেব েসসমেয়র মেধয্ আপনার িশক্ষাথর্ী যিদ সকল িরেজ�স পরীক্ষা পাশ
না কের অথবা নূ য্নতম বাধয্তামূ লক শতর্াবলী পূ রণ না কের, তাহেল তারা একিট িডে�ামা সহ গৰ্য্াজুেয়ট হেব না।
এটা এমন একিট গুরুত্বপূ ণর্ িস�া�, যা হাই �ুল পরবতর্ী পদেক্ষপগুেলা পৰ্ভািবত কের। আপনার িশক্ষাথর্ীর জেনয্ সবেচেয় ভাল িস�া� গৰ্হেণ সহায়তা
করেত আপনার সােথ এই অপশনগুেলা আেলাচনা করার জনয্ আপনার িশক্ষাথর্ীর �ুেলর �াফ সদসয্রা পৰ্�ত আেছ।
যিদ আপনার িশক্ষাথর্ী িরেজ�স পিরহােরর কারেণ গৰ্য্াজুেয়শেনর জনয্ েযাগয্ হয়, আপিন একিট ইেমইল অথবা জিরপ পােবন। যখন আপিন এটা পােবন,
আপনার িশক্ষাথর্ীর জনয্ আপিন কী িস�া� েবেছ িনেয়েছন তা �ুলেক জানােত, আপনােক অবশয্ই জবাব িদেত হেব। যিদ আপনার িশক্ষাথর্ীর একিট IEP
েথেক থােক, এবং এই ফল-এ (েহমে�) প�ম বা ষ� বছেরর জনয্ �ুেল িফের আসার পিরক�না করেছ, তাহেল আপনার িস�া� আমােদর ইেমইল
কের না জানােল তারা গৰ্য্াজুেয়ট হেব না। ইেমইল িন�িলিখত িস�া�গুেলা েবেছ েনয়ার সু েযাগ িদে�:
•

অপশন 1 – সকল পিরহার গৰ্হণ: আমার িশক্ষাথর্ীর জনয্ আিম সকল িরেজ� পিরতয্াগ গৰ্হণ কেরিছ। আিম বু িঝ েয আমার িশক্ষাথর্ী তার সকল
েকাসর্ েকৰ্িডট অজর্ন করার পর গৰ্য্াজুেয়ট হেব। আপনার েবেছ েনয়া িস�া� আমােদর জানােত, "I accept all waivers" (আিম সকল
পিরহার গৰ্হণ করিছ) িলেখ এই ইেমইেলর জবাব িদন।

•

অপশন 2 – সকল পিরহার বজর্ন: আিম আমার িশক্ষাথর্ীর জনয্ েকােনা িরেজ�স পরীক্ষা অথবা CDOS শতর্াবলী পিরহার করেত চাই না। আপনার
েবেছ েনয়া িস�া� আমােদর জানােত, "I decline all waivers" (আিম সকল পিরহার বজর্ন করিছ) িলেখ এই ইেমইেলর জবাব িদন।

o
o

আিম বু েঝিছ েয আিম এই অপশন েবেছ িনেল আমার িশক্ষাথর্ী এই বছর পাশ করেব না।

o

আিম বু েঝিছ েয ভিবষয্েত একিট িডে�ামা অজর্ন করেত, আমার িশক্ষাথর্ী আর পিরহােরর েযাগয্ হেব না এবং সকল গৰ্য্াজুেয়শেনর

আিম বু েঝিছ েয আমার িশক্ষাথর্ী েয-িশক্ষা বছের 21 বছর বয়সী হেব েসপযর্�, অথবা েস একিট �ানীয় হাই �ুল িডে�ামা অজর্ন

করার আেগ পযর্�, িবনামূ েলয্ একিট পাবিলক িশক্ষা গৰ্হেণ েযাগয্ থাকেব, েযটা আেগ হেব।
শতর্াবলী অবশয্ই পূ রণ করেত হেব। এর অথর্ হে� আমার িশক্ষাথর্ীেক িরেজ�স পরীক্ষাগুেলা 2020-21-এ িদেত অবয্াহতভােব পৰ্�িত
গৰ্হণ করেব।
•

অপশন 3 – িকছু পিরহার গৰ্হণ: আিম আমার িশক্ষাথর্ীর জনয্ িকছু িরেজ�স্ পিরহার করেত চাই, সবগুেলা নয়। আিম েকান্ পরীক্ষাগুেলা
আমার িশক্ষাথর্ীর জনয্ পিরহার করেত চাই েসগুেলা আেলাচনা করেত আিম পৰ্�ত আিছ। আপনার েবেছ েনয়া িস�া� আমােদর জানােত "I
accept some waivers" (আিম িকছু পিরহার গৰ্হণ করিছ) িলেখ এই ইেমইেলর জবাব িদন।

•

অপশন 4 - অিনি�ত: আিম িনি�ত নই। আিম এই িস�া� আেলাচনা করেত একজন �ুল �াফ সদেসয্র সােথ িমিলত হেত চাই। আপনার
েবেছ েনয়া িস�া� আমােদর জানােত "I am not sure" (আিম িনি�ত নই) িলেখ এই ইেমইেলর জবাব িদন।

অনু গৰ্হ কের আপনার েবেছ েনয়া িস�া� জািনেয় ইেমইল করেত ভুলেবন না। যিদ আপিন উ�র না েদন, এবং আপনার িশক্ষাথর্ী প�ম বা ষ� িশক্ষা
বছেরর জনয্ পিরক�না করিছল, তাহেল �ুল আপনার িশক্ষাথর্ীর 2020-2021 িশক্ষা বছের �ুেল েফরত যাওয়ার জনয্ পিরক�না করেব, এমনিক েস যিদ
বতর্মােন িডে�ামা অজর্েনর জনয্ েযাগয্ হেয়ও থােক। তখন এই পিরহার আর কাযর্কর হেব না। এই িস�া� স�েকর্ আপনার যিদ েকােনা পৰ্� েথেক
থােক তাহেল আপনার িশক্ষাথর্ীর �ুেলর সােথ েযাগােযাগ করা গুরুত্বপূ ণ।র্ এছাড়াও আপিন ইেমইেল েযাগােযাগ করেত পােরন:
NYCTCAC@schools.nyc.gov িঠকানায়।
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