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ম্যাকবিবন ভেন্সটা ভ াম্ন্সলস অ্যাবসস্ট্যাে অ্যাক্ট
অ্স্থায়ী আিাসন্সনে (ন্সেন্সপাোবে াউব িং) বিক্ষার্থীিৃ ন্দ - বপতাম্াতা ও বিন্সিাে-বিন্সিােীন্সেে
আন্সলাচ্য

ন্সনয বনন্সেথবিিা (গাইড)

গুরুত্বপূ র্থ তর্য

বিক্ষাে অ্বধিাে েক্ষাে উন্সেন্সিয
ম্যািবিন্সনা-ন্সেন্সটা অ্যাক্ট-এে অ্ধীন্সন
বনম্নবলবিত পবেবস্থবতন্সত িসিাসিােী
বিক্ষার্থীন্সেেন্সি িাস্তু াো িা ভ াম্ন্সলস
ব ন্সসন্সি বিন্সিচ্না িো য়:





ভিান আশ্রয়ন্সিন্দ্র িা ভিল্টান্সে, ভম্ান্সেন্সল, িযাপ-গ্রাউন্সে, অ্র্িা াসপাতান্সল পবেতযক্ত অ্িস্থায়।
ভিান গাবিন্সত, পান্সিথ, নসাধােন্সর্ে ন্সনয উন্মু ক্ত স্থান্সন, িান্সস, ভেন্সন অ্র্িা পবেতযক্ত েিন্সন।
িাসস্থান িা াউব িং িুুঁন্স না পাওয়ায় অ্র্িা সাম্র্থয অ্নু যায়ী না ওয়ায়, িন্ধু িা আত্মীয়স্ব নন্সেে সান্সর্ োগাোবগ িন্সে
র্ান্সি।

সঙ্গী ীন বিন্সিাে-বিন্সিােী



ভয বিন্সিাে-বিন্সিােী বপতাম্াতাে িা িান্সো অ্বেোিিন্সত্বে প্রতযক্ষ তত্ত্বািধান্সন ভনই, এিিং ভয উপন্সে উবিবিত িযািযা
অ্নু যায়ী উদ্বাস্তু িা ভ াম্ন্সলস ব ন্সসন্সি সিংজ্ঞায়ীত ন্সত পান্সে।

সঙ্গী ীন িাস্তু াো িা ভ াম্ন্সলস বিন্সিাে-বিন্সিােীন্সেে, ভ াম্ন্সলস বিক্ষার্থী ব ন্সসন্সিও যাো বপতাম্াতা িা ভিান অ্বেোিন্সিে
সান্সর্ িসিাস িন্সে, তান্সেে সম্ান অ্বধিাে েন্সয়ন্সে।
ভযসি বিক্ষার্থী ম্যািবিবন-ন্সেন্সটা
অ্যাক্ট-এে িাস্তু াো িা ভ াম্ন্সলস-এে
সিংজ্ঞাধীন, তান্সেে বনম্নবলবিত
অ্বধিােগুন্সলা েন্সয়ন্সে:











গুরুত্বপূ র্থ তর্য:





বিনা িেন্সচ্ পািবলি স্কুন্সল পিান্সলিা িো।
আসন িাবল র্ান্সি সান্সপন্সক্ষ, ভ ান স্কুন্সল সান্সর্ সান্সর্ েবতথ ওয়াে।
তান্সেে িতথম্ান অ্িস্থান্সন িতবেন ধন্সে িসিাস িেন্সে ভস বিন্সিচ্না োিাই স্কুন্সল পিান্সিানা িোে।
তান্সেে ম্ূ ল স্কুন্সল অ্িস্থান িোে (িাস্তু াো ওয়াে আন্সগ ভয স্কুন্সল েবতথ বেন্সলা বিিংিা সিথন্সিষ ভয স্কুন্সল পিান্সলিা
িেন্সতা) বিিংিা ইচ্ছানু যায়ী তান্সেে নতুন ভ ানেুক্ত স্কুন্সল েবতথ ওয়াে।
স্কুন্সল যাওয়া ও আসাে নয পবেি ন সু বিধা পাওয়াে।
শুধু তান্সেে পবেবস্থবতগত িােন্সর্ িা েবতথে নয প্রন্সয়া নীয় িাগ না র্ািায় সান্সর্ সান্সর্ স্কুন্সল েবতথন্সত প্রতযািযাত না
ওয়াে।
তাো িাস্তু াো (ন্স াম্ন্সলস) ওয়ান্সত বনয়বম্ত স্কুল ভপ্রাগ্রাম্ ভর্ন্সি পৃ র্িীিৃত না ওয়াে।
বিনাম্ূ ন্সলয স্কুন্সলে িািাে পাওয়াে।
প্রবতবে িন্সোন্সত িম্পন্সক্ষ এি ন স্ট্ুন্সডটস ইন ভেন্সপাোবে াউব িং (সাম্বয়ি আিান্সস অ্িবস্থত বিক্ষার্থী, STH)
বেব ওনাল ম্যান্সন াে আন্সেন বযবন STH বলয়ান্স াুঁ ব ন্সসন্সি িা িন্সেন এিিং িাস্তু াো বিক্ষার্থীন্সেে বিক্ষায় স ায়তা
িোে নয তান্সেে িম্থসূবচ্ (ন্সপ্রাগ্রাম্) ও পবেন্সষিাসম্ূ প্রস্তুত িন্সেন। ফ্যান্সম্বল অ্যাবসস্ট্যাটন্সেে এিবে বেম্ন্সি STH
বেব ওনাল ম্যান্সন াে তত্ত্বািধান িন্সেন। বেব ওনযাল ম্যান্সন ান্সেে সান্সর্ ভযাগান্সযান্সগে তর্য পাওয়া যান্সি বিক্ষার্থীন্সেে
অ্স্থায়ী আিাসন িা ভেন্সপাোেী াউব িং ওন্সয়িসাইন্সে। বিেু স্কুন্সল STH-ভত স ায়তা িোে ন্সনয, এি ন STH
িবম্উবনবে ভিাঅ্বডথন্সনেে েন্সয়ন্সেন।
অ্বতবেক্তোন্সি, বডবিক্ট 75 এিিং বডবিক্ট 79-এ এি ন োবয়ত্বপ্রাপ্ত STH বলয়ান্স াুঁ েন্সয়ন্সেন, বযবন িাস্তু াো (ন্স াম্ন্সলস)
ভেন্সলন্সম্ন্সয়ন্সেে ভলিাপিায় প্রন্সয়া নীয় স ায়তা ভেয়াে নয প্রস্তুত র্ান্সিন।
ফ্যাবম্বল অ্যাবসস্ট্যাটগর্ ভিল্টান্সে এিিং বিেু বিেু স্কুন্সল অ্িস্থান িন্সেন। তাো িাস্তু াো বপতাম্াতা ও তান্সেে
ভেন্সলন্সম্ন্সয়ন্সেে বিক্ষাগত চ্াব ো পূ েন্সর্ে নয প্রন্সয়া নীয় স ায়তা বেন্সত োয়িদ্ধ র্ান্সিন।
ফ্যান্সম্বল অ্যাবসস্ট্যাটগর্ বপতাম্াতান্সেে সন্তানন্সি স্কুন্সল েবতথ ওয়া, বেিা ভেয়া, স্কুন্সলে িাগ পত্র সিংগ্র িো এিিং
স্কুন্সল যাওয়া-আসাে িযিস্থা িোয় স ায়তা িোে ন্সনয েন্সয়ন্সেন। িযবক্তগত প্রশ্ন িেন্সত, প্রবিক্ষন্সর্ে িযিস্থা িেন্সত,
বিিংিা সঙ্গী ীন বিন্সিাে-বিন্সিােীন্সেে স ায়তা িেন্সত, স্কুল-িম্থীন্সেে স্কুল-বেবিি বলয়ান্স াুঁ অ্র্িা িবম্উবনবে
ভিাঅ্বডথন্সনেে, অ্র্িা তান্সেে বেব ওনযাল ম্যান্সন ান্সেে সান্সর্ ভযাগান্সযাগ িেন্সত বদ্বধা িো উবচ্ত নয়।

স্কুল িাোই:



যবে সন্তান িাস্তু াো (ন্স াম্ন্সলস) ন্সল স্কুলগুন্সলান্সি অ্িিযই বপতাম্াতান্সেে সন্তান্সনে ন্সনয স্কুল িাোই িোে সু ন্সযাগ
বেন্সত ন্সি। বপতাম্াতা বনম্নবলবিতগুন্সলা ভর্ন্সি ভিন্সে বনন্সত পােন্সিন:
a) স্থায়ী বিিানায় িসিাসিান্সল বিক্ষার্থী ভয স্কুন্সল পিন্সতা (ম্ূ ল স্কুল);
b) বিক্ষার্থী সিথন্সিষ ভয স্কুলবেন্সত েবতথ বেন্সলা; বিিংিা
c) িাস্তু াো (ন্স াম্ন্সলস) বিক্ষার্থী িতথম্ান্সন ভয এলািায় িাস িেন্সে, ভস এলািায় স্থায়ীোন্সি িসিাসেত বিক্ষার্থীন্সেে
নয ভযসি স্কুল েন্সয়ন্সে ভসগুন্সলা, এন্সক্ষন্সত্র প্রন্সযা য বিক্ষার্থী ভযাগযতাে িতথগুন্সলা পূ ের্ িন্সেন্সে এিিং আসন িাবল
েন্সয়ন্সে।

স্কুল এনন্সোলন্সম্ট: (িতথম্ান্সন আপনাে
সন্তান ভিান স্কুন্সল েবতথ না র্ািন্সল
বিিংিা আপবন স্কুল িেল িেন্সত
চ্াইন্সলই শুধু প্রন্সযা য ন্সি)



এবলন্সম্টাবে এিিং বম্ডল্ স্কুল – আপনাে যবে এিবে ভ ানেুক্ত স্কুল ভর্ন্সি র্ান্সি, বিক্ষা িেে চ্লািান্সল আপবন ভযন্সিান
সম্য় সোসবে স্কুন্সল বগন্সয় েবতথ ন্সত পান্সেন। আপনাে যবে ভিান ভ ানেুক্ত স্কুল না র্ান্সি অ্র্িা আপবন আপনাে
সন্তান্সনে নয যবে অ্নয স্কুন্সলে অ্পিনগুন্সলা ভেিন্সত চ্ান, তন্সি ফ্যাবম্বল ওন্সয়লিাম্ ভসটাে পবেেিথন িরুন। আপনাে
ফ্যাবম্বল ওন্সয়লিাম্ ভসটাে ভিার্ায় আন্সে ানন্সত চ্াইন্সল, অ্নু গ্র িন্সে 311 নম্বন্সে ভফ্ান িরুন।
াই স্কুল – সিল াই স্কুল বিক্ষার্থীন্সি অ্িিযই ফ্যাবম্বল ওন্সয়লিাম্ ভসটান্সে ভেব স্ট্াে িেন্সত ন্সি।
যবে আপনাে সন্তান িতথম্ান্সন NYC বডপােথন্সম্ট অ্ি ভ াম্ন্সলস সাবেথস-এে আশ্রয়ন্সিন্সন্দ্র (ন্সিল্টান্সে) িসিাস িন্সে, তা ন্সল
যবে প্রন্সয়া ন য়, আপনাে আশ্রয়ন্সিন্সন্দ্রে ফ্যাবম্বল অ্যাবসস্ট্যাট আপনান্সি স ায়তা বেন্সত সক্ষম্ ন্সিন। আপনাে
আশ্রয়ন্সিন্সন্দ্র (ন্সিল্টান্সে) যবে ভিান ফ্যান্সম্বল অ্যাবসস্ট্যাট না র্ান্সিন অ্র্িা আপবন যবে আশ্রয়ন্সিন্সন্দ্র (ন্সিল্টান্সে) িসিাস
না িন্সেন, তা ন্সল অ্নু গ্র িন্সে আপনাে STH বেব ওনাল ম্যান্সন াে-এে সান্সর্ ভযাগান্সযাগ িরুন।

েবতথ বনন্সয় বিন্সোধ:










পবেি ন
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আেও তন্সর্যে

যবে অ্যাসাইন িো স্কুল বনন্সয় বিন্সোধ উৎপবি য়, যতবেন বিন্সোধ বনষ্পবি না ন্সচ্ছ, ততবেন বিক্ষার্থীন্সেে তান্সেে ম্ূ ল
স্কুন্সল অ্র্িা নতুনোন্সি বনধথাবেত িেবল স্কুন্সল র্ািা উবচ্ত, এিিং আপনাে সন্তানন্সি অ্িিযই ভয স্কুন্সল েবতথ িেন্সত
চ্ান্সচ্ছন ভসোয় সাম্বয়িোন্সি ভেব স্ট্ােিৃত ন্সত ন্সি।
বপতাম্াতান্সি অ্িিযই বিন্সোধ সপন্সিথ স্কুন্সলে বসদ্ধান্ত াবনন্সয় এিবে বলবিত িযািযা বেন্সত ন্সি যান্সত আবপন্সলে
অ্বধিান্সেে ির্া উবিবিত র্ািন্সি এিিং যা STH ফ্যান্সম্বল অ্যাবসস্ট্যাট, অ্র্িা অ্নসাইে STH স্কুল বেবিি বলয়ান্স াুঁ,
অ্র্িা STH বেব ওনাল ম্যান্সন াে-এে িান্সে স ায়তাে নয সু পাবেি িন্সে পািান ন্সি।
ভযসি বিক্ষার্থীন্সেেন্সি ম্যািবিবন ভেন্সটা অ্যাক্ট অ্নু যায়ী িাস্তু াো (ন্স াম্ন্সলস) ব ন্সসন্সি সিংজ্ঞাবয়ত িো য়, তাো যবে
প্রন্সয়া ন য়, স্কুন্সল যাওয়া আসাে নয পবেি নসু বিধা পাওয়াে অ্বধিােী। যবে র্ান্সি, K-6 ভগ্রড পযথন্ত বিক্ষার্থীন্সেে
িান্সসে সু বিধা ভেওয়া ন্সি; অ্নযর্ায়, তাো বিক্ষার্থী ভম্ন্সোিাডথ পাওয়াে ভযাগয।
বপ্র-K-6 ভগ্রড পযথন্ত বিক্ষার্থীন্সেে যাো পবেি ন সু বিধা এিিং ভম্ন্সোিাডথ লান্সেে ভযাগয, তান্সেে বপতাম্াতাও তান্সেে
সন্তানন্সেে সন্সঙ্গ আনা-ন্সনওয়াে নয পবেি নসু বিধা (ন্সম্ন্সোিাডথ) লান্সেে ভযাগয।
7-12 ভগ্রন্সডে বিক্ষার্থীো স্ট্ুন্সডট ভম্ন্সোিাডথ লান্সেে ভযাগয।

নয অ্নু গ্র িন্সে আপনাে িন্সো STH বলয়ান্স াুঁে সান্সর্ অ্র্িা 311 নম্বন্সে ভফ্ান িরুন।
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